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 نبذة مختصرة:
 

 أنظمة الفهرسة واإلدارةمجموعة مختارة من هو تشغيل على الصعيد الوطني  يسلنداأالمتبع في  المسار
ذات الصلة. وقد تم ذلك بنجاح في مجال المكتبات ومؤسسات التراث الثقافي  الميتاداتاالمختارة وقواعد 

كان له فائدة كبيرة بالنسبة للمجتمع  النسقعلى أن هذا  مقالنص الي. و النسقاستخدمت أيضا هذا التي 
بها فهرسة  تالتي جر  الطرق  المقالناقش ينسمة. و  330000الذي يبلغ عدد سكانه حاليا  ،األيسلندي

فيما يتصل  ليس فقطفي المكتبات والمتاحف على حد سواء، وكذلك إعادة استخدامها،  داتاالميتا
بالمنشآت في أيسلندا ولكن أيضا في بلدان أخرى، مع التركيز بوجه خاص على بلدان الشمال األوروبي. 

جودة   عنفضلا إلى حد كبير على إمكانية الوصول إليها  الميتاداتاوتعتمد الفائدة من إعادة استخدام 
عندما يتعلق األمر بالقدرة على توفير أفضل  رئيسياا  عاملا  المعيارية والمنسقةعد الفهرسة ت  الفهرسة. و 

عبر مؤسسات مختلفة  الميتاداتاإمكانية للوصول إلى البيانات في بوابة بحث متكاملة. ويؤدي الجمع بين 
تطرق يلوجود قواعد فهرسة مختلفة في كل قطاع منفصل. و  تحديات معينة نظراا  يإل بحث واحدةفي بوابة 

على المستوى الوطني تحتوي  استناديهإنشاء قواعد بيانات نتج عن ت إلى الفائدة االجتماعية التي قد المقال
التي يمكن للمؤسسات األيسلندية أن  رؤوس الموضوعاتوأسماء األماكن وحتى  أيسلنديةعلى أسماء 
 تتقاسمها.
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 NNG، المجتمع، Gegnir، إعادة االستخدام، الميتاداتا: البحثكلمات 
 

 

 
 

 المقدمة .1
اتحاد المكتبات من خلل المكتبات في أيسلندا على الصعيد الوطني  ظهر تعاون ، 2001منذ عام 

والبلديات في أيسلندا.  األيسلنديةدولة وهى شركة مملوكة لل( .Landskerfi bókasafna hf)األيسلندية 
، ولتقديم خدمات Gegnirدعى ي  وطني مشترك  يمكتبشئ اتحاد المكتبات األيسلندية لتشغيل نظام نأ  وقد 

، وعند الحاجةمهنية للمكتبات. والغرض من هذه الشركة هو تشغيل نظم المعلومات والفهرسة للمكتبات، 
ت الخبراء ذات في أيسلندا، وتزويدها بخدما مؤسسات الذاكرة الثقافيةوغيرها من تشغيل نظم المتاحف 

 الصلة.
 

ومؤسسات واليوم، يعمل اتحاد المكتبات األيسلندية على تشغيل نظم وقواعد البيانات التالية للمكتبات 
 الذاكرة الثقافية في أيسلندا:

 
• Gegnir  قاعدة بيانات مشتركة  بواسطةفي كل أنحاء البلد  المكتباتدارة مشترك إلهو نظام

لجميع الكتب األيسلندية  الميتاداتاالفهرس أو  تسجيلتبتخزين  Gegnir. تقوم عارةلفهرسة واإلل
والتسجيلت الصوتية الموسيقية  والمدونةوكذلك للصحف والدوريات والصور المرئية  ،المنشورة

ويعتمد ، 2003تم إطلقه في عام  ولقد وغيرها من المواد الموجودة في المكتبات في أيسلندا.
 .Ex Librisمن   Alephبرنامج  على

• Leitir.is  الوطنية للمكتبات والمتاحف وغيرها من مؤسسات الذاكرة  واالكتشافهو بوابة البحث
المكتبات التي تتراوح بين المواد  مقتنياتمن  مدى واسعالثقافية. وهو يوفر وصوال متكامل إلى 

المتاحف والمعارض مقتنيات أخرى مثل  مقتنياتالعلمية والثقافية والقراءة الترفيهية، فضل عن 
، Gegnir ،Sarpurتأتي من  الميتاداتابأن  علماا الفنية ومجموعات التصوير الفوتوغرافي. 

Rafbókasafnió، Hvar is .إطلق تم  ولقد والعديد من قواعد البيانات األخرىLeitir.is  في
 .Ex Librisمن  Primo، ويستند إلى برنامج 2011عام 
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• Sarpur البيانات. تحتفظ  واعددارة التراث الثقافي وقإل وطني هو نظامSarpur عن  بميتاداتا
القطع األثرية، والصور، واألعمال الفنية، والمواقع التاريخية، والمواد األثرية، والمباني، 

في و  ووصف أسماء األماكن، إلى جانب مواد أخرى. ،جناس البشرية()علم األ واألثنوجرافيا
التي بدأت في  - Sarpurما يقرب من خمسين متحفا ومؤسسة أعضاء في  السنوات األخيرة،

، يمكن للجمهور الوصول الي 2013ومنذ عام  .كيانأكثر من مليون سجلوا  - مطلع القرن 
 مفتوح للجمهور.ال، Sarpur.is خلل الموقع من تغالبية التسجيل

• Rafbókasafnió  برنامجهو (Rafbókasafnió.is )الكتب اإللكترونية والكتب  إلعارة
، Overdriveالبرمجيات من شركة  يال يستندالسمعية في المكتبات العامة في أيسلندا. وهو 

  قد تم إطلقه في وقت سابق من هذا العام.لو 

عبر وا عادة استخدامها بين المنظمات،  الميتاداتاتبادل لستخدام احالة دراسة لبمثابة  المقال اهذ يعتبر
 ستخدام للتعاون الوطني.اعلى أنه حالة  ه. ويمكن أيضا أن ينظر إليودولياا  النطاقات

 

2. Gegnir -  بين المكتبات الميتاداتاالتعاون الوطني في أيسلندا بشأن استخدام 
، عينت وزارة التعليم األيسلندية لجنة لتقديم مقترحات الختيار نظام جديد للمكتبات 1998في عام 

أيسلندا، بما في ذلك مكتبة أيسلندا الوطنية والجامعية والمكتبات العامة  يناسب جميع المكتبات في
والمكتبات المدرسية ومكتبات البحوث. في ذلك الوقت كانت هناك عدة أنظمة مكتبية مستخدمة في 

في المكتبة الوطنية  ستخدما على أوسع نطاق، وكان أحدهما مستخدماا ، اثنان ا  همأيسلندا. ومن بين
وغيرها  Reykjavíkخر من قبل المكتبة العامة في ريكيافيك ستخدم اآلوالجامعية في أيسلندا، وا  

 مامن المكتبات العامة والمدارس والمكتبات البحثية. وكان كل من هذين النظامين بعيدين عن كونه
 المستوى. تحسينمن الدرجة األولي وكانوا في حاجة إلى 

دف الرئيسي للجنة هو تبسيط تشغيل المكتبات من خلل القضاء على ازدواجية العمل في وكان اله
 المكتباتالمستخدمين وتجنب تشغيل وصيانة أنظمة  بياناتو  ،رافيةجات الببليو بيانتسجيل ال

المتعددة والتكاليف المصاحبة لها. وباإلضافة إلى ذلك، كان الهدف هو ضمان المساواة بين 
بجعل مجموعة كل مكتبة أو جميع المكتبات في البلد متاحة للجميع على شبكة األيسلنديين 

نظام مكتبة واحد وقاعدة الحل االمثل هو تقديم الخدمة من خلل  اإلنترنت. واقترحت اللجنة أن
فكرة  طرح وقد نتج عن ذك، ،جميع المكتبات في أيسلندالموحد  فهرسك تعمل معاا بيانات واحدة 

مناقصة لنظام  لطرحوطني واحد. وأسفرت الدعوة  يدمج جميع المكتبات في أيسلندا في نظام مكتب
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في السنة التالية.  Ex Librisمن : Aleph عن شراء نظام مكتبة 2000أليسلندا في عام  يمكتب
 .Gegnirسم باالنظام  يمس  و 

 
، مما يجعلها شراكة Gegnir يمكتبالنظام الكل مكتبة في أيسلندا هي عضو في بصورة عملية، 

هي مكتبة أيسلندا الوطنية مكتبة و  270تبلغ وطنية للمكتبات. والمكتبات التي يتألف منها االتحاد 
مكتبة عامة أخرى في أيسلندا، فضل  80، وحوالي Reykjavík والجامعية، ومكتبة مدينة ريكيافيك

 100مكتبة للمدارس الثانوية، وأكثر من  20مكتبات جامعية في البلد باإلضافة إلى حوالي  7عن 
وتختلف وظيفة وعمل هذه األنواع  .ئية ، والمكتبات المتخصصة وغيرهامكتبة للمدارس االبتدا

 من يضم Gegnir. هااحتياجاتتختلف بشكل كبير، وبالتالي  Gegnirالمختلفة من المكتبات في 
في جميع أنحاء البلد. بعض  اتموزع اميعهجبينهما.  وما صغرهاأأكبر المكتبات في أيسلندا إلى 

المكتبات لديها فقط موظفين بدوام جزئي في حين أن الكبرى منها توظف العشرات من الناس. كما 
األطفال والمراهقين والبالغين  ويتألف المستعرين مناختلفا كبيرا،  ستعيرينتختلف متطلبات الم

إن تقديم لذك فوالطلب والموظفين من المدارس االبتدائية والجامعات والعلماء وغيرهم الكثير. 
التعاون على المستوى  فضلا عن ذلك فإن،  كبيراا الخدمات لهذه المجموعة المتنوعة يمثل تحدياا 

 لمجتمع.على ا يعود بالنفعفرصا عديدة، وقد ثبت أن ذلك يمثل الوطني 
 

قدرا كبيرا من  مركزيةفهرسة  نظام المكتبات والفهرسة في قاعدة بيانات المتداخل بينويتطلب العمل 
إدخال البيانات. وهذا ينطبق في  الجودة قوة ضبطفضل عن  ،التعاون الفعال بين األطراف المعنية

مختلفة من البلد يفهرسون  مناطق، وهناك العديد من المساهمين في الميتاداتاعلى فهرسة باألخص 
ة دشديضعت بعض القواعد لبيانات، و  جودة الممكنة  مراقبة . ومن أجل ضمان أفضلGegnirفي 

، كما حددت الشروط التي يتعين على الموظفين لتلك القواعد رصدمع بشأن الفهرسة  الوضوح
 أن يكون من بين هذه الشروط ضرورة . و Gegnirها لكي يسمح لهم بتصنيف البيانات في ءاستيفا

 Gegnirـ , كما يتطلب انضمامهم لمعلومات أخصائيمكتبات مؤهلين أو  أخصائيالموظفون 
. Gegnirدورة مدتها ثلثة أيام في اتحاد المكتبات األيسلندية حول موضوع الفهرسة في حضور 

لمساهمين: ا ينمفهرسلل دليلوتحتفظ المكتبة الوطنية والجامعة ب
https://hask.landsbokasafn.is/  يشجعحيث  نللمفهرسيمنتظمة  ندوات تعليمية. وتوجد 

 .التجديداتالتعاون ونشر المعلومات عن 
 

. رؤوس الموضوعاتومجلس  Gegnirهما مجلس  :Gegnirعلى الفهرسة في ويشرف مجلسان 
 ادخال كلتنظيم  فيدور مجلس الفهرسة ينحصر و عينهم المكتبات. من خبراء ت   انتألفي ماوه

https://hask.landsbokasafn.is/
https://hask.landsbokasafn.is/
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هو Gegnir رؤوس الموضوعات الخاص بـمجلس  اما. Gegnirرافية في جلت الببليو يسجتال
. وينصب التركيز على قواعد واضحة تضمن جودة واتساق لرؤوس الموضوعات المقننةمنتدى 

لت يسجتلل. ويبلغ العدد الحالي MARC21هو  Gegnirفي  الفهرسةشكل رافية. جالسجلت الببليو 
أما بالنسبة لإلعارة مليين.  6من  النسخمليون، ويقترب عدد  1.2حوالي  Gegnirرافية في جالببليو 

 .2016مليين في عام  3السنوية، فقد بلغ حوالي 
 

فذ في أيسلندا. وقد ن   (تاحة المصادرا  وصف و ) RDAفي العام الماضي تم عرض معيار الفهرسة 
ولكن بالتعاون الوثيق جدا مع مكتبات  ،هذا التطبيق بتوجيه من مكتبة أيسلندا الوطنية والجامعية

Gegnir مثل التغييرات في هياكل البيانات وما إلى  عمال النظامأ وال عن ئواالتحاد، الذي كان مس
 ذلك.
المكتبات األعضاء. وفي الواقع، كان إجراء مشاورات واسعة مع  Gegnirتطلب صيانة وتطوير وت

دخال االبتكارات بالتعاون معها عاملا  في إدارة االتحاد منذ  أساسياا  التعاون الجيد مع المكتبات وا 
ذلك إلى الرغبة المتبادلة في التعاون والتقدم. وقد  ويرجع الفضل فيالبداية. وقد أثبت ذلك نجاحه، 

. علي الرغم من إمكانية تبنى المكتبات لهذه االبتكارات يةاالبتكار مشاريع البدأ االتحاد عددا كبيرا من 
الكتب  برنامج إلعارة، وهو Rafbókasafnióهو إدخال  ،وعلى سبيل المثال من المشاريع الحديثة

بواسطة   هذا المشروعأ دير قد ل. و Gegnirاإللكترونية والكتب السمعية في المكتبات العامة التابعة 
تولى . وقد Reykjavík مكتبة عامة في البلد التي ت عد أكبر مكتبة مدينة ريكيافيكو د االتحا كلا من
كان تحت فقد الصلة  وذ المحتوى  أما فيما يخص ،النظام تطبيقإدارة المشروع فضل عن االتحاد 

 .Reykjavík إشراف وتنفيذ مكتبة مدينة ريكيافيك
 
 أيسلنداالنطاقات في  عبر الميتاداتا. استخدام 3

 الموادلحفظ )رقميا( ، تم إنشاء العديد من المستودعات المؤسسية Gegnirوبالتوازي مع إنشاء 
هذه  حفظتم وقد التي لم تنشر إال في شكل إلكتروني.  المواداأليسلندية التي أعيد بناؤها وكذلك 

 :الموادهذه  صفحة ويب خاصة به. ومن بين هايكون لكل من بحيث ،مختلفة مواقعفي  المواد
(، ومختلف الوثائق األكاديمية والبحثية timarit.isلصحف والدوريات الرقمية )امستودعات 

(skemman.is and hirsla.Ish.isوال ،)على الصعيد الوطني للمجلت  ةالمفتوح مصادر
، Ebscohost Premier ،ProQuest Centralاألكاديمية األجنبية، وقواعد البيانات مثل 

Elsevier Science Direct ( وأكثر من ذلك بكثيرhvar.is ،)ولم يتموهذا على سبيل المثال . 
البيانات اإللكترونية بل سجلت مباشرة في من مجموعات ال هذه فهرسة جزء كبير من Gegnirفي 

الخاصة  مجموعات البياناتكبير في مما ترتب عليه تشتت . كلالمخصص لذالمستودع المؤسسي 
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خذ فأ اا مؤسف إجراءا لئم المستخدم النهائي. وكان هذا ي فيما المختلفة الويب العلى مواقع المكتبات ب
االتحاد مبادرة لجمع هذه المواد وجعلها متاحة في مكان واحد من خلل محرك بحث قوي. وهكذا 

المكتبات ومتاحف التاريخ والفنون ومجموعات التصوير  لموادفكرة إنشاء بوابة بحث متكاملة  تحققت
من هذه ميتاداتا جمع ال leitir.is مسئولية تأصبحوبذلك على حد سواء. في أيسلندا الفوتوغرافي 

 هذا وقد أتاح وفهرستها. Dublin Core XMLالمستودعات وقواعد البيانات المختلفة على شكل 
leitir.is في وقت واحد، وقواعد البيانات المختلفة لت البيانات يسجتالبحث في العديد من  إمكانية

 في مكان واحد هو تمكين المستخدم من العثور leitir.isمما يضمن جودة نتائج البحث. والهدف من 
أو مملوكة من قبل المكتبات األيسلندية ومؤسسات الذاكرة  محفوظة علي مستندات ذات جودة 

 متاحا.ذلك الوصول إليها عبر اإلنترنت إذا كان القدرة علي و  ،الثقافية
 

 وفى بعض االحيان. عرضها وكيفية البحث نتائج في نشرها ينبغي التي الميتاداتا بشأن تباينت اآلراء
عامة  مصالح تعمل على تعزيز التي اآلراء عن تختلف آراء عن المكتبات موظفو أعرب

وليس معدة الستخدام الجمهور leitir.is والنتيجة انه ينبغي التأكيد على ان بوابة . المستخدمين
تتنوع احتياجات  ومع ذلك اليزال عرض نتائج البحث على هذه البوابة أمر بالغ الصعوبة.. الموظفين

 يتعذر الوطني، الصعيد على الخدمة تقدم فعندما .الحياةالجمهور واهتماماته نظرا الختلف مناحي 
 العديد من احتياجات لتلبية دو جهال وبذل إيجاد الحلوليتطلب  الذي ، األمرالجميع احتياجات تلبية

 نتيجة أفضل ضمان محاولة أجل من بصورة منتظمة االستخدام قابلية اختبار يتملذلك . األيسلنديين
 .ممكنة

 
 المتكاملة البحث بوابة في البحث نتائج عرض تتم مواجهتها عند التي صعوباتال فإن ذلك، ومع

leitir.is وبما أن . مختلفة بطرق  تجري  البيانات قواعد في المواد فهرسة ال ترجع فقط الى أن
 leitir.is إلى طريقها تجد التي الميتاداتا فإن المقاييس والمعايير الخاصة بالفهرسة ليست موحدة،

 بيانات قاعدة في المطلوب المستوى  دون  مسجلةشديدة التفاوت فضلا عن كونها  جودة تعتبر ذات
 .كاملةالمت بحثال بوابة فيالنتائج  عرض كيفية على سلبياا  يؤثر تأثيراا مما  واحدة

 
تللك فى  عن األجنبية البيانات قواعد من المقاالت حالة فيإن طريقة عرض بيان المسئولية يختلف 

 Stefanssonو Kari Stefansson من كلا  البحث بوابة تعرض وهكذا. األيسلندية البيانات قواعد
. المثال سبيل على مؤلفين وذلكك ،K. Stefánsson حتى ربما أو K Stefanssonو Kariو

 رؤوس واختيار المفردات، نإ .الشخص هذا ألفها التي المواد عيجمت الصعب منوبذلك أصبح 
 الحقائق ومن. البياناتلمصدر  تبعا تختلف أن يمكن بها كتابتها تم التي والطريقة اتالموضوع
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وبطرح هذه . اإلنجليزية اللغةفي كتابة  مختلفةأعراف  لديهم واألمريكيين البريطانيين أن المعروفة
 في عنها البحث يمكن التي بياناتلل المختلفةالمصادر   يرجع الى هاجزء كبير منالمشكلة نلحظ أن 

leitir.is التفصيلشديدة  ليست األحيان بعض في المصاحبةميتاداتا الن أ ،ويرجع السبب في ذلك 
 .لمعاييرمتفقة مع ا دائما توليس
 Gegnir الموحد فهرسبال األيسلندية المؤسسية المستودعات ربط الحاالت بعض في تقرر وقد

 تشير  التي Gegnir تسجيلت إلى روابط إضافة كافيايكون  األحيان بعض في. كفاءة أكثر بطريقة
 في تستخدم التي الصارمة الجودة إدارةهي إدراج  النهج هذا وميزة. الصلة ذي المستودع إلىبالتبعية 
 عتمدا   أخرى، حاالت وفي. األخرى  البيانات قواعد في إدراجها أيضا يتم Gegnir في المواد فهرسة
 المستودعات في بالتدفق لها حاسمال ثم Gegnir في للمواد أساسية فهرسة وضع بموجبه تم إجراء
 ذلك، ومع. لميتاداتاا جودة زيادة إلى أدى قد ذلك أن الواضح من وكان. ساسياأل تسجيلها من بدال
 Primo ذكر يمكن المثال سبيل على. الحاالت كل في عملياا  وال مرغوباا  اإلجراء هذا يكن لم

Central Index، وغيرها األجنبية الدوريات المقاالت المدعومة من قبل إلى الوصول تيحي والذي 
في  الرأيمهمش  المستخدمويعتبر  Ex Libris قبل من هذه البيانات قاعدة تشغيل يتمو . المواد من

 .الميتاداتا عرض طريقة
 ،Sarpur سمىالم   الثقافي التراث نظام بتشغيل يقوم أن االتحاد من لبط   ،2012 عام أواخر وفي
 موحدال فهرسال Sarpur يعتبرو  .أيسلندا في األخرى  الذاكرة ومؤسسات الوطني المتحف يملكه الذي
 شكل Sarpur يستخدم. أشهر بضعةببعد فيما  ذلك تم الموافقة علىقد و  ،الخاص بهم دارةاإل ونظام

 في الفهرسة على تنطبق التي تلك مثل صارمة لقواعد الفهرسة خضعت وال به، الخاصة الفهرسة
Gegnir .سهلة ج علتميتاداتا ال نفإ .أيضا الموضوعات رؤوسو  األسماء معاملةتختلف  كما 
 مما ترتب عليه. Sarpur.is: البيانات لقاعدة المفتوحة لشبكةخلل ا من leitir.is في الوصول

 على التغلب يتعين كان أخرى  ومرة قبل، ذي نع البحث بوابة في باأللوان غنيمستندات أكثر  ةتاحإ
وبالتالي  .النهائي للمستخدم العرض إدارة أي ،للمستندات السليم التنسيق ضمان في المتمثل التحدي

 مما قادهم الى نفس المشكلة السابقة leitir.is إلى التصوير مجموعات بيانات قواعد إضافة تم
 .الناتجة عن عدم تقنين التسجيل

 
 تعزيز إلى يسعى أن -قليل سكانه عدد- كأيسلندا بلد في فيه المرغوب من يبدو تقدم، ما ضوء وفي

 طريق عن أخرى  أمور الى جانب البيانات، قواعد عبر لفهرسةبا المعايير الخاصة توحيد من المزيد
 حيث يمكن استخدامها منب الوطني المستوى  على األيسلندية لألسماء استناديه بيانات قاعدة إنشاء

 هذه لتحقيق األولى الخطوات تخذتأ   الواقع، في. للمؤسسات الثقافية والذاكرة المكتبات جميعبل ق  
 من األيسلندية األسماء من بيانات مجموعة قدمت بأيسلندا والجامعية الوطنية المكتبة نأحيث  الغاية
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Gegnir الموقع على إليها الوصول يمكن opingnon.is، من المفتوحة البيانات يخزن  الذي 
 .إليه الوصول يمكنحيث   مفتوح الملف. أيسلندا في العامة الهيئات

 
 
عادة تقاسم بشأن الدولي االستخدام حاالت .4  استخدامها الميتاداتا وا 

 الميتاداتا لتبادل قواعد األوروبي الشمال بلدان في رافيةجالببليو  الوكاالت أنشأت مبكر، وقت وفي
 The Scandinavian Virtual Union Catalogue جاء. مجاناا  بينها فيما استخدامها وا عادة

(SVUC )الشمال منطقة في المادية الموحدة الفهارس جعل إلى تهدف كمبادرة القرن  مطلع في 
 عام في SVUC إلى األيسلندية المكتبات اتحاد انضم. موحد افتراضي كفهرس متوفرة األوروبي
 المكتبات أو/  و الوطنية االتحاداتيشملوا  SVUC في الشركاءن أ ومن الجدير بالذكر،. 2006
 بشأن اتفاق إلى SVUC بين التعاون  واستند. بلد كل في الموحدة الكتالوجات عن ولةئالمس الوطنية
 ونسخ المعلومات استرجاع أجل من األوروبي للتحاد رافيةجالببليو  الفهارس إلى المتبادل الوصول
 التحادات التابعة المكتبات عن فضل الموحدة الفهارس على القائمين من لكل مجانا الفهرس سجلت
 فهرسة في البحث في المستخدمة السائدة المفتوحة القياسية البروتوكوالت وكانت. الموحدةالفهارس 
 الكيفية على جيدا مثاال SVUCعتبريو . SRU أو Z39.50 هي نسخها أو 21 مارك تسجيلت

 فعالة بطريقة استخدامها وا عادة حدة على بلد كل في إنشاؤها يتم التي الميتاداتا تبادل بها يمكن التي
 .للمشاركين المتبادلة المنفعة لتحقيقوذلك  التكلفة حيث من
هم بشكل رسمي تعاون على الحفاظ الضروري  من يعد لم أنه SVUC شركاء قرر ،2016 عام في

 استرجاعمن أجل  بهم الخاصة الموحدة رافيةجالببليو  الفهارس إلى متبادلال وصوللاوسيلة بما أن 
 نفسه، الوقت وفي. ترسيخها واثبت فعاليتها تم قد ،فهرسال من لتسجيلت يمجانال نسخالو  المعلومات

 في المكتبات في الحالية االتجاهات بشأن للمعلومات رسمي غير تبادل إلى حاجة هناك أن ستنتجا  
 شركاء أنشأ ،2016 نوفمبر في Reykjavik في قدع   اجتماع وخلل. األوروبي الشمال بلدان

SVUC  ذات التحتية للبنية وموضوعات رافيةجببليو  موضوعات علي للتركيز مجموعة السابقون 
 the Nordic Networking Group on bibliographicوقد أ طلق اسم مشترك، هتماما 

and infrastructure topics (NNG) وتجتمع .على هذه المجموعة NNG في واحدة مرة 
 المفتوحة والبيانات البيانات ونماذجميتاداتا ال تبادل مثل موضوعات حول المعلومات تتبادلو  السنة
 المكتبة ،Dansk BiblioteksCenter (DBC): هم الحاليون  NNG أعضاءأما . ذلك بهاش وما

 الوطنية المكتبة األيسلندية، المكتبات اتحاد فنلندا،في  الوطنية المكتبة الدنمارك، في الملكية
 وخلل. بالسويد الوطنية والمكتبة BIBSYS النرويجية، الوطنية المكتبة أيسلندا، في والجامعية
 بلدان في المختلفة BIBFRAME مبادرات NNG مجموعة ناقشت ،2016 عام في األول ماجتماعه
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 BIBFRAME صبحي أن بهدف األنشطة تنسيق كيفية في ونظرت أوروبا، وداخل األوروبي الشمال
 تخطط منظمة مجموعة NNG أنشأتف. األوروبية للمكتبات المترابطة البيانات لصيغة العالمي الحل
 .BIBFRAME حول 2017 عام خريف في أوروبية عمل لورشة حالياا 
 في OCLC شركة مع اتفاقاا  أيسلندا في والجامعية الوطنية والمكتبة األيسلندية المكتبات اتحاد ووقع
 هذه خلل ومن(. VIAF) االفتراضيالملف االستنادي الدولي  في المشاركة بشأن 2017 عام

تتم الفهرسة المنقولة فبالرغم أن . دولياا  استخدامها إلعادة يةأيسلند استناديه لتيسجت تاحست   المبادرة
 Gegnir فهرس مشاركة يتم ال ذلك، مع ، Gegnir إلى Worldcat من لتيسجلتطويلة  فترة منذ
 .Worldcat مع

 في اعضاء او كان األيسلندية المكتبات ورابطة والجامعية الوطنية أيسلندا مكتبة أن إلى اإلشارة ويمكن
TEL وEUROPEANA، والمتاحف الفردي التراثكما قام . لهما ميتاداتاال تقديم في واساهم وقد 
 .ءالشيبنفس  Sarpur فيالمشتركين  الفنية
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