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The Endangered Archives Programme has had projects around the 
world from Armenia to Zanzibar. News of the Programme has even 
made it to the most remote inhabited island of Tristan da Cunha, which 
has had exceptional issues all of its own with only nine shipments to 
the island a year and low broadband speeds, making it impossible to 
send sample images to the EAP office for approval. However, despite 
the various difficulties that each project has had, the fact that we now 
have over six million images online is a testament to the successful 
outcomes of the projects which have been supported so far. The sorts of 
locations where digitisation has taken place have included desert oasis 
cities, remote mountainous villages and faraway islands; some of the 
EAP teams’ experiences have been unique, while others have shared 
common elements. 

We hope you will have found the information in these pages useful. 
You now have all the tools at your fingertips to embark on a digitisation 
project of your own. You will realise that to plan and undertake a project 
is no easy task; the preparation, scheduling and organisation must be 
done a long time in advance. No matter how well prepared you may 
be, you may face unexpected setbacks, but hopefully the advisory 
quotations and vivid images from past project holders (who we fondly 
refer to as the ‘EAP Alumni’) will inform and inspire you. With any 
luck, they will help you realise that even in unconventional situations 
and with sometimes seemingly insurmountable problems, ingenious 
solutions can be found. 
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خاتمة

جودي باتروورذ

أنحاء  في جميع  باالندثار مشروعات  المهددة  األرشيفات  لبرنامج  كان  لطالما 
العالم من أرمينيا إلى زنزبار. حتى أن أخبار البرنامج وصلت إلى جزيرة تريستان 
دا كونها المأهولة النائية، والتي كانت تواجه مشكالت استثنائية خاصة بها مع 
المنخفضة،  اإلنترنت  الجزيرة سنويًا وسرعات  إلى  وصول تسع شحنات فقط 
مما يجعل من المستحيل إرسال عينات من الصور إلى مكتب البرنامج للموافقة. 
ومع ذلك، وعلى الرغم من الصعوبات المختلفة التي واجهها كل مشروع، فإن 
وجود أكثر من ستة ماليين صورة عبر اإلنترنت لدينا اآلن هو في حد ذاته شهادة 
المواقع  أنواع  وشملت  اآلن.  حتى  المدعومة  للمشروعات  الناجحة  النتائج  على 
النائية  الجبلية  والقرى  الصحراوية  الواحات  مدن  الرقمنة  فيها  أجريت  التي 
بينما  نوعها،  من  فريدة  البرنامج  فرق  تجارب  بعض  كانت  البعيدة.  والجزر 

تشاطر البعض اآلخر عناصر مشتركة.

اآلن  لديك  لك.  الصفحات مفيدة  الواردة في هذه  المعلومات  أن تكون  نأمل 
جميع األدوات في متناول يدك للشروع في مشروع الرقمنة الخاص بك. ستدرك 
أن التخطيط لمشروع واالضطالع به ليس بالمهمة السهلة؛ يجب لعمليات اإلعداد 
عن  النظر  بغض  طويل.  بوقت  البداية  قبل  تتم  أن  والتنظيم  الجداول  ووضع 
مدى استعدادك، قد تواجه انتكاسات غير متوقعة، ولكن نأمل أن تفيدك وتلهمك 
االقتباسات االستشارية والصور الحية من أصحاب المشروعات السابقين )الذين 
باالندثار"(  المهددة  األرشيفات  برنامج  "خريجي  باسم  باعتزاز  إليهم  نشير 
ونأمل أن تساعدك على إدراك أنه حتى في المواقف غير التقليدية والمشكالت 

التي تبدو مستعصية في بعض األحيان، يمكن العثور على حلول بارعة.
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You may have already come to the conclusion that a digitisation 
project is feasible and achievable and is no longer the daunting prospect 
it might have been. Perhaps, however, it is important for us to stress 
the personal rewards you might receive if you choose to go on such 
an exhilarating journey and it seems fitting that the last words of this 
publication should be written by an EAP grant holder.

Figure 48. EAP177, Delivering the goods: hard drives ready for postage 
from Laos. Photo © Martin Jürgens, CC BY 4.0.

ربما تكون قد توصلت بالفعل إلى استنتاج مفاده أن مشروع الرقمنة ممكن 
وقابل للتحقيق ولم يعد احتمااًل مثيًرا للرهبة كما كان. ومع ذلك، ربما يكون 
من المهم بالنسبة لنا التأكيد على المكتسبات الشخصية التي قد تفوز بها إذا 
اخترت الذهاب في مثل هذه الرحلة المبهجة، وأظن أنه من المناسب أن يكتب 

الكلمات األخيرة في هذا اإلصدار أحد الحاصلين على منحة البرنامج.

الشكل EAP177 .48، تسليم البضائع: األقراص الصلبة جاهزة للشحن 

.CC BY 4.0 ،من الوس. صورة© مارتن يورجنز



173لقطات نائية

غير مشروع EAP051 حياتي - إلى األبد. اليوم، أنا رجل ودارس مختلف عما كنت عليه قبل 
بضع سنوات فقط. نتيجة للوقت الذي قضيته على األرض والعمل في مشروع برنامج األرشيفات 
غير  من  كان  المعرفة  من  تماًما  جديد  عالم  على  نافذة  فتحت  بنا،  الخاص  باالندثار  المهددة 
في  طويل  زمن  منذ  منسي  عالم  هو  عنه  أتحدث  الذي  العالم  السابق.  في  ولوجه  لي  الممكن 
جراسفيلدز بالكاميرون، عالم تفصله مسافات زمنية شاسعة عن عالم اليوم. إنها مملكة باموم، 
كما كانت من قبل، منذ زمن بعيد، يبعث صوتها في أذني من خالل عالمات على ورق متفتت 
عمره 100 عام. تخيل معي اإلبيفانيا بكل ما بها من عمق وتجٍل روحي: تلك كانت لحظة اإلشراق 
الداخلي التي مألتني عندما قرأت رسالة خاصة كتبها الملك نچويا إلى أقرب أصدقائه، نچي ماما، 
بينما كان راقًدا على فراش الموت، بعيًدا عن وطنه، في المنفى. جمعت تلك الرسالة، وأنا أول 
شخص قرأها بعد المرسل إليه األصلي منذ حوالي 76 عاًما. كان الفارق، كل الفارق، في أنني 
قمت بنفسي بفك رموز نص باموم المكتوب بخط يد الملك المحتضر. كان الفارق، كل الفارق، 
الفارق، كل  الباموم )شوباموم(. كان  الرسالة وفهمتها بلغتها األصلية،  أنني قرأت  بالنسبة لي 
الفارق، بالنسبة لي أنني كنت من فك شفرة نچويا لتاريخ الرسالة من أجل تحديد وقت كتابتها. 
لقد راودني شعور التنوير الداخلي ذلك 500 مرة أثناء العمل في مشروعنا. زودني الوقت الذي 
أمضيته في جمع وثائق باموم وتنظيمها ونسخها واستكشافها بقدرة لم أحلم بها أبًدا. أعرف 
كل شاردة وواردة من اإلرث المقروء الذي تركه شعب باموم - ليس ألنني قرأته وفهمته كله )لم 
أزل بعيًدا كل البعد عن ذلك(، ولكن ألنني أعرف أين أجده. أجيد كل من نص باموم )وأعرف 
الكثير من أنواعه القديمة( ولغة باموم. لقد أصبح مساري المهني المستقبلي جليًا تماًما أمامي: 
التحقيق في الوثائق كمؤرخ، واستخدامها لكتابة تاريخ باموم، بما يتضمن منظوًرا داخليًا يعتمد 
على السجالت المكتوبة التي تركوها. بالنسبة للتأريخ في أفريقيا، هذا أمر نادر الحدوث: إمكانية 

استخدام سجالت مكتوبة مباشرة لألفارقة في شكل نص أصلي إلعادة بناء التاريخ.

يشعر جميع الرجال والنساء ممن شاركوا في عمل البرنامج أنهم شاركوا في شيء عظيم حًقا 
)وقد أثنى عليهم جميًعا علنًا ملك باموم لهذا العمل(. لكن أرشيفات القصر الملكي لملوك باموم 
هي أكثر من مجرد أثر بالنسبة لي. إنها تمثل عمرا مقباًل من العمل، واالستفادة من األدلة التي 

لم يراجعها العلماء من قبل قط.

عندما أتأمل تجربتي مع برنامج األرشيفات المهددة باالندثار، أجد أن األمر لم يكن سهالً على 
إرهاق جسدي  من  ذلك  ما يصاحب  مع  الساعة،  مدار  على  لساعات طويلة  نعمل  كنا  اإلطالق. 
الميدان،  ونفسي. كانت هناك فترات طويلة من االنفصال عن زوجتي وأوالدي عندما كنت في 
كنا نشعر أثناءها جميًعا بالوحدة. عانيت من نوبات مرض ما بين الدوسنتاريا والمالريا، وفقدت 
الكثير من الوزن، وألقت الشرطة العسكرية الفاسدة القبض علي مرتين )في كلتا المرتين جاء 
ملك باموم إلنقاذي(. ولكن عندما أتذكر ذلك الوقت، على الرغم من كل شيء، أجد أنني ال أريد أن 

أمحو هذه التجارب من ذاكرتي، ألنها جعلتني شخًصا أقوى.

ال توجد لدي سوى الذكريات الجميلة. لقد عملنا مًعا كفريق واحد، كنا كاإلخوة لبعضنا البعض، 
عملنا جميًعا نحو هدف مشترك كنا )ولم نزل( مؤمنين به جميًعا. عملنا تحت رعاية ملك دعم 
عملنا. مد الملك يده إلي عندما كنت في حاجة للمساعدة، ورحب بي في منزله، وفي نهاية الفترة 
برنامج  لعملي في مشروع  المملكة  المراتب في  أعلى  أحد  أمضيتها في فومبان، منحني  التي 

األرشيفات المهددة باالندثار )لقب 'نچي'(. لن يزيد الزمن عالقتي بمملكة باموم إال قوة...

كونراد توشيرير، EAP051، الكاميرون
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يمكنك  اإللكتروني،   EAP موقع  على  بانتظام  ونتائجها  المشروعات  مسوح  ترفع 
./https://eap.bl.uk سوف  هناك:  المختلفة  المشروعات  صفحات  استعراض 

تساعدك عند التخطيط لمشروعك الخاص.

موارد مفيدة وقابلة للتحميل

موارد قابلة للتحميل من متحف ومكتبة هيل للمخطوطات )حول مواضيع تشمل 
وكتيبات  اليومية،  والخطوات  الفوتوغرافي،  التصوير  ونصائح  االستوديو،  إعداد 
http://www.vhmml.us/Resource/ إلخ(:  البرامج،  وأدوات  الكاميرات، 

 /Downloads

كتيبات إرشادية للمركز االستشاري للحفظ حول مجموعة متنوعة من الموضوعات 
مجموعات  ونقل  واألرشيف،  المكتبات  مجموعات  إنقاذ  ذلك:  في  بما  المفيدة، 
المكتبات، والحفاظ على المواد الفوتوغرافية، وإدارة اآلفات، والكتب التالفة، وفهم 
http://www.bl.uk/ إلخ:  العام،  والحفظ  بها،  والعناية  الكتب  تجليد  طرق 

aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/booklets

http:// مقاطع فيديو عن العناية بمجموعات المكتبة البريطانية للتعامل مع المواد
www.bl.uk/aboutus/stratpolprog/collectioncare/publications/

videos/index. html

قراءات أخرى

Bülow, A, and Ahmon, J, 2011, Preparing Collections for Digitization.
London: Facet Publishing in association with the UK National 
Archives.
Kominko, M, 2015, From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered 
Archives Programme. Cambridge: Open Book Publishers. https://
doi. org/10.11647/OBP.0052. Available to read online and as a PDF 
download.
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 مسرد

APSC: نظام الصور المتقدم من النوع C، وهي صيغة مستشعر صورة تستخدم 
 DSLR. كاميرات  ذلك  في  بما  الجودة،  عالية  الرقمية  الكاميرات  من  العديد  في 
المستشعر  المصنعة ولكن منطقة  الشركات  الفعلي بين  المستشعر  يختلف حجم 
عادة ما تكون 40-45٪ من المساحة التي يغطيها مستشعر كامل اإلطار. تحتوي 
العديد من كاميرات APSC على مجموعة خاصة بها من العدسات المخصصة ولكن 

يمكنها أيًضا استخدام العدسات المصممة للكاميرات ذات اإلطار الكامل.

 APS: نظام الصور المتقدم.

 DSLR: كاميرا رقمية ذات عدسة أحادية عاكسة.

TIFF: صيغة ملف الصور الموسومة، وهو ملف صور يخزن جميع بيانات الصورة 
بصيغة "دون فقد"؛ يسمح ذلك للملف بأن يكون أصغر من ملفات RAW ولكن، 

  .JPEG في الوقت ذاته، أكثر تفصيالً من صور

RAW: صيغة ملف، عادة ما يكون مملوًكا لكل شركة مصنعة للكاميرات، ويخزن 
جميع بيانات الصورة الملتقطة بدون ضغط.

sRGB: اختصار "قياسي أحمر أخضر أزرق"، وهو عبارة عن مساحة لونية تستخدم 
من  النقيض  )على  والطباعة.  واإلنترنت  والشاشات  الرقمية  التكنولوجيا  في  عادة 
ذلك، فإن Adobe RGB عبارة عن مساحة ألوان تستخدمها بشكل أساسي صناعة 
طباعة التصوير الفوتوغرافي االحترافي. نظريًا، يمكن أن يمثل Adobe RGB نطاًقا 
لجميع مراحل سير  برامج خاصة وفهًما مفصالً  يتطلب  األلوان، ولكنه  أوسع من 

العمل الرقمي من أجل اإلدارة بشكل صحيح(.

اإلدراج بالقائمة: نموذج اإلدراج بالقائمة هو جدول بيانات إكسل يحتوي على جميع 
البيانات الوصفية التي سيجري استيرادها إلى نظام فهرسة المكتبة البريطانية. 

بالستازوت: رغوة )فوم( من صنع اإلنسان مستقرة ومن ثم آمنة لالستخدام عند 
التعامل مع العناصر الهشة.

حامل النسخ: جهاز يتكون من لوح قاعدة وعمود يحمل الكاميرا بثبات في مكانها 
مباشرة فوق العنصر قيد الرقمنة.

اللون هي مقياس للون الضوء. تعطي األلوان  اللون: درجة حرارة  درجة حرارة 
األكثر برودة اللون األبيض المزرق أما األلوان األكثر دفئًا فتعطي ألوانًا من األصفر 

إلى األبيض المحمر.

قرب.  عن  للتصوير  وميكانيكيًا  بصريًا  مصممة  الماكرو  عدسات  ماكرو:  عدسة 
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Macro lens: Macro lenses are optically and mechanically designed for 
close-up photography. True macro lenses should focus down to life-
size, with a reproduction ratio of 1:1, but several macro lenses on the 
market only focus down to 1:2. (When working with a 1:1 reproduction 
ratio, a full-frame DSLR will fill the frame with a subject 24mm x 36mm) 
Macro lenses are designed with a longer than normal focussing barrel 
to facilitate very close focusing. They are also optically optimised for 
close working distances. Most currently available macro lenses can 
focus to infinity and also provide excellent optical quality for normal 
photography. 

The term macro is used rather loosely. Many lenses and zoom lenses 
offer a ‘macro’ setting. This refers to the ability of the lens to focus 
closely. Although such lenses with a ‘macro’ facility may focus closely, 
they often reveal significant problems of field curvature or barrel 
distortion visible in the image. In contrast, lenses designed specifically 
for close-up photography minimise these optical problems.

Metadata: In this context it is the descriptive data about the physical 
items being digitised and helps identification and discovery.

Plastazote: This is a man-made foam that is stable and therefore safe to 
use when in contact with fragile items.

RAW: A file format, usually proprietary to each camera manufacturer, 
that stores all the captured image data without compression.

sRGB: sRGB (standard Red Green Blue) is a colour space commonly 
employed by digital technology, monitors, the internet and in printing. 
(In contrast, Adobe RGB is a colour space used primarily by the 
professional photography printing industry. Theoretically, Adobe RGB 
can represent a wider range (gamut) of colours but demands special 
software and a detailed understanding of all stages of digital workflow 
to manage correctly.)

TIFF: Tagged Image File Format. An image file that stores all the data 
of an image in a ‘lossless’ format; this allows the file to be smaller than 
RAW files but more detailed than JPEG images.

يجب أن يصل تركيز عدسات الماكرو الحقيقية إلى الحجم الطبيعي، مع نسبة نسخ 
تبلغ 1:1، لكن العديد من عدسات الماكرو في السوق يصل تركيزها إلى 1:2 فقط. 
الكامل اإلطار  DSLR ذات اإلطار  العمل مع نسبة نسخ 1:1، ستمأل كاميرا  )عند 
بهدف حجمه 24 ملم × 36 ملم(. صممت عدسات الماكرو بأسطوانة تركيز أطول 
نة بصريًا لمسافات  من المعتاد لتسهيل التركيز البؤري القريب جًدا. كما أنها ُمحسَّ
العمل القريبة. يمكن أن تركز معظم عدسات الماكرو المتوفرة حاليًا إلى ما ال نهاية، 
كما توفر جودة بصرية ممتازة للتصوير العادي. يستخدم مصطلح الماكرو بشكل 

فضفاض إلى حد ما. 

توفر العديد من العدسات وعدسات الزوم إعداد "ماكرو". ويشير ذلك إلى قدرة 
العدسة على التركيز عن قرب. على الرغم من أن هذه العدسات المزودة بخاصية 
"الماكرو" قد تركز عن قرب، غالبًا ما تكشف عن مشاكل كبيرة في انحناء المجال 
أو تشويه األسطوانة بشكل مرئي في الصورة. في المقابل، فإن العدسات المصممة 

خصيًصا للتصوير عن قرب تقلل من هذه المشاكل البصرية.

غاللة لونية: هي صبغة لون معين، وعادة ما تكون غير مرغوب فيها، وتؤثر على 
الصورة الفوتوغرافية. يمكن أن تتسبب بعض مصادر الضوء في أن تعرض ملفات 
الصور الفوتوغرافية الرقمية ألوانًا غير حقيقية. على سبيل المثال، قد يعطي ضوء 
الباكر غاللة حمراء برتقالية دافئة وشاملة؛ وقد  المساء وفي الصباح  الشمس في 
النيون قد تعطي غاللة  أكثر برودة، وإضاءة  النهار غاللة زرقاء  يعطي ظل ضوء 
مخضرة. بشكل عام، ال تدرك العين البشرية تأثير مثل هذه االختالفات في درجة 
تعويض  يمكن  ال  المختلفة.  الضوء  أدمغتنا تعوض عن مصادر  اللون، ألن  حرارة 
ويجب  بسهولة  المختلفة  األلوان  حرارة  درجات  ذات  المختلطة  اإلضاءة  مصادر 

تجنبها.

كاميرا ذات إطار كامل: كاميرا يكون فيها المستشعر بنفس حجم إطار فيلم 35 
ملم التقليدي.

ميتاداتا: في هذا السياق، هي البيانات الوصفية للعناصر المادية الخاضعة للرقمنة 
والتي تساعد في التعرف عليها واكتشافها.

كعب  إلى  األقرب  متواليتين،  صفحتين  بين  الداخلي  الهامش  داخلي:  هامش 
 الكتاب، أو المسافة الفارغة بين صفحتين متقابلتين في رسالة إخبارية أو مجلة.



ليس من الضروري أن ينتهي الكتاب هنا...

األكاديمي  الكتاب  طبيعة  تغيير  على  نعمل   ،Open Book Publishers في 
التقليدي. لن يترك الكتاب الذي انتهيت من قراءته للتو على رف مكتبة، ولكن 
إليه عبر  الوصول  العالم من  أنحاء  القراء كل شهر في جميع  مئات  سيتمكن 
بعملية  عنوان  كل  يمر  األكاديمية:  األعمال  أفضل  فقط   OBP تنشر  اإلنترنت. 
حتى  بالمجان  اإلنترنت  عبر  للقراءة  كتبنا  جميع  نتيح  دقيقة.  أقران  مراجعة 
تكلفة  تحمل  يستطيعون  ال  الذين  الجمهور  وأفراد  والباحثون  الطالب  يتمكن 
إصدار مطبوع من الوصول إلى نفس األفكار. هذا الكتاب والمزيد من المحتوى 
https://www.openbookpublishers.com/product/747:متاح على

التخصيص

جديدة  كتبًا  صمم  أو  الكتاب  هذا  من  نسختك  على  الشخصي  الطابع  اضِف 
OBP ومواد من طرف ثالث. خذ فصواًل أو كتبًا كاملة من قائمتنا  باستخدام 
المنشورة واصنع إصداًرا خاًصا أو مختارات جديدة أو حزمة تعليمية تثقيفية. 
سينتج كل إصدار مخصص في صورة كتاب ورقى الغالف وملف PDF قابل 
https://www.openbookpublishers. على:  المزيد  اكتشف  للتحميل. 

com/section/59/1

التبرع

 إذا استمتعت بهذا الكتاب، وشعرت أن مثل هذا العمل البحثي يجب أن يكون 
لنا.  التبرع  في  التفكير  رجاء  دخلهم،  عن  النظر  بغض  القراء،  لجميع  متاًحا 
نحن غير هادفين للربح وستستخدم جميع التبرعات، كما هو الحال مع جميع 
اإليرادات األخرى التي نحققها، لتمويل المطبوعات الجديدة ذات الوصول الحر: 
https://www.openbookpublishers.com/section/13/1/support-us
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قد تكون مهتما أيًضا باإلصدارات التالية:



 الملحق الرقمي: قائمة المعدات وتكاليفها180
لقطات نائية

رقمنة التراث الوثائقي في المواقع ذات التحديات

تحرير: جودي باتروورذ وآندرو بيرُسن وباتِرك ساذرالند وآدم فارقوهار

ترجمة: نوران إبراهيم عبد الرؤوف

إرشادات  الكتاب على  البيئات. يحتوي هذا  للرقمنة في مجموعة متنوعة من  المباشرة  المؤلفون تجاربهم  يشارك 
عملية ال تقدر بثمن حول كيفية توقع ما هو غير متوقع وتقديم نتائج جيدة في المواقف ذات التحديات.

 Swisspeace ومستشار األرشيف الرقمي الداعم لـ  Docuteam GmbH ،أندرياس نيف، رئيس تقني—
وغيرها في بلدان مثل سيراليون وتونس وجمهورية جزر مارشال.

لمواصفات  وفًقا  علمي. صمم  رقمنة  في مشروع  للشروع  كنت تخطط  إذا  قراءته  عن  غنى  ال  إرشادي  دليل  هذا 
مشروعات برنامج األرشيفات المهددة باالندثار التابع للمكتبة البريطانية، وهو مليء بالنصائح السليمة والعملية 

حول التخطيط لمشروع رقمنة ناجح وتنفيذه في ظروف قد تحفل بالتحديات.

والموظفين  العمل  وإجراءات  بالمعدات  المتعلقة  العملية  باالعتبارات  مروراً  المشروع،  نطاق  تحديد  من  بدًءا 
والتفاوض على السياسات المحلية، ووصواًل إلى نسخ بياناتك احتياطيًا وإكمال عملك بنجاح، يرشدك لقطات نائية 
في كل مرحلة، حيث يمتلئ بالملحوظات والنصائح والتجارب المفيدة من األشخاص الذين أكملوا مشروعات في 
كل مكان حول العالم من أمريكا الالتينية إلى إفريقيا وآسيا، يقدم هذا الكتاب لمحة عن التحديات التي قد تواجهها 

وأفضل الطرق للعثور على الحلول.

مع التركيز بشكل خاص على عملية الرقمنة، سواء باستخدام كاميرا أو ماسح ضوئي، يعد لقطات نائية مورًدا ال 
يقدر بثمن ألي شخص يفكر في مثل هذا المشروع. سيكون مفيًدا بشكل خاص ألولئك الذين يتقدمون للحصول 
على منح برنامج األرشيفات المهددة باالندثار، لكن النصيحة في هذه الصفحات ضرورية ألي شخص يتساءل عن 

كيفية الشروع في رقمنة أرشيف بشكل عام.

كما هو الحال مع جميع منشورات Open Book، فإن هذا الكتاب بأكمله متاح للقراءة مجانًا على موقع الناشر. 
على:                               التكميلية  الرقمية  المواد  مع  جنب  إلى  جنبًا  والرقمية،  المطبوعة  اإلصدارات  على  العثور  أيًضا  يمكن 

www.openbookpublishers.com
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