
 
 رسالة المكتبة

تتيح المكتبة الرقمية العالمية على اإلنترنت مجاًنا 
وبتنسيق متعدد اللغات مواد أولية مهمة من دول 

 .وثقافات حول العالم

 :أهداف المكتبة الرقمية العالمية الرئيسية هي

 تعزيز التفاهم بين الدول والثقافات؛ 
  توسيع حجم المحتوى الثقافي على اإلنترنت

 وتنوعه؛
  توفير موارد للتربويين والعلماء وعموم

 الجماهير؛
  بناء القدرة لدى المؤسسات الشريكة لتضييق

 .الفجوة الرقمية ضمن الدول وبينها

 المحتوى وطريقة البحث والمسؤولية

  تتيح المكتبة الرقمية العالمية استكشاف الكنوز
الثقافية من حول العالم ودراستها والتمتع بها، 

. واحد وبأساليب متنوعة كل ذلك في موقع
وتتضمن هذه الكنوز الثقافية على سبيل المثال 

ال الحصر مخطوطات وخرائط وكتب نادرة 
ونوت موسيقية وتسجيالت وأفالم ومطبوعات 

 .وصور فوتوغرافية ورسوم معمارية



  يمكن تصفح المواد على المكتبة الرقمية العالمية
بسهولة عن حسب المكان والزمان والموضوع 

وع المادة والمؤسسة المساهمة، كما يمكن ون
التوصل إليها عن طريق بحث مفتوح بلغات 

من الميزات الخاصة الكتل الجغرافية . متعددة
التفاعلية وخط زمني وعرض متقدم للصور 

كما تتاح معلومات إضافية . وإمكانيات تفسيرية
من خالل أوصاف على مستوى المادة ومقابالت 

 .معينةمع األمناء حول مواد 
  تتاح أدوات التنقل وأوصاف المحتوى باللغات

العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية 
كما توجد لغات . والبرتغالية والروسية واإلسبانية

الكتب والمخطوطات  أخرى كثيرة ممثلًة في نفس
والخرائط والصور الفوتوغرافية وغير ذلك من 

 .المواد األولية المتاحة بلغاتها األصلية
  قام بتطوير المكتبة الرقمية العالمية فريق في

مكتبة الكونغرس بالواليات المتحدة مع إسهامات 
من مؤسسات شريكة في دول كثيرة ودعم من 
منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة 

ودعم مالي من عدد من الشركات ( اليونسكو)
 .والمؤسسات الخاصة

 /http://www.wdl.org/ar :رابط الوصول 

 Library's Message  

http://www.wdl.org/ar/


The International Digital library 
provides free important tools from 
different countries around the world 
and in different languages.  

The primary objectives of the 
international digital library:  

1_ Increasing mutual understanding 
among countries and cultures  

2. Enriching and diversifying the 
cultural content on the internet 

3. Providing resources for 
educationists, scholars and ordinary 
people 

4. Filling the digital gap between 
countries and allowing more 
cooperation      

 Content, Responsibility and 
Search Tool  

 

 International Digital Library 
provides chances to discover 



cultural treasures around the world, 
study and enjoy them. It is all in 
one website, yet in different 
manners. These treasures include 
manuscripts, maps, rare books, 
pictures and architectural drawings.   

 You can browse the material on 
international digital library 
website easily based on place, 
time, subject, type of material 
and establishment. Also, you can 
get it through open search in 
different languages. There are 
some advantages like 
geographical objects, timeline 
and show prior to pictures and 
explanatory tools. Also, there is 
an additional data via tools and 
interview with supervisors over 
specific subjects      

 The content and transfer tools are 
provided in different languages: 
Portuguese, Russian, Arabic, 
Chinese, English, French and 
Spanish. There are also other 



languages used in maps, pictures 
and manuscripts and other material 
that is available in the origin 
language.   

A team in Congress Library in the United States 

developed the international digital library with 

some contributions from partners in different 

countries, support from UNISCO and financial 

support from a number of private companies.  

The link:  

http://www.wdl.org/ar/ 
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