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 انتىثيك اإلراػـي وانتهيفزيىَـي

أدخلت التكنولوجٌا الرلمٌة تغٌٌرات كثٌرة وعمٌمة •

 . علً صناعات التلٌفزٌون والسٌنما والفٌدٌو 

فاألرشٌفات السمعٌة والبصرٌة تمثل شهادة •

تارٌخٌة وثمافٌة واجتماعٌة علً غاٌة األهمٌة 

لألحداث الحاصلة فً العالم ، وتتضمن هذه 

الوثائك آالف البرامج اإلبداعٌة والفنٌة مثل 

المسرحٌات والحفالت الموسٌمٌة والمسلسالت 

 .واألعمال األدبٌة 

 



 يظادس ادلؼهىياخ يف انشاديى وانتهيفزيىٌ

وٌمكن تمسٌم مصادر المعلومات التً ٌعتمد علٌها معدو ومنتجو البرامج فً 
 :مؤسسات الرادٌو والتلٌفزٌون إلً ثالث فئات رئٌسٌة هً 

   :المواد المطبوعة : أوالً 

وتمثلها مكتبات الكتب والدوريات والمراجع وقصاصات الصحف ونصوص 
 .وغيرها من المواد المطبوعة (  scripts االسكربتات) البرامج 

  :المواد المسموعة : ثانٌاً 

وتمثلها مكتبات االسطوانات واألشرطة الصوتية وغيرها من التسجيالت 
 .الصوتية

   :المواد المرئٌة : ثالثاً 

وتمثلها مكاتب األفالم والشرائط ومكتبات الصور والشرائح واألفالم التي تتوفر 
 . مم 16و مم 35علي افالم مقاسات مختلفة مقاس 

 



 األسشـيف اإلراػي وانتهيفزيىَي احلذيث

عبارة عن مؤسسة أو لسم من مؤسسة تتمثل رسالته فً إتاحة هو •

مجموعات الوثائك الصوتٌة والوثائك البصرٌة والمكونة من الشرائط 

والتسجٌالت الصوتٌة والشرائط والتسجٌالت المرئٌة الفٌدٌو والفٌلم ، 

والتراث السمعً البصري وذلن بتأمٌن عملٌات تجمٌع هذا الرصٌد 

 وإدارته وحفظه والتعرٌف به 

خزائن أرشٌف المحطات اإلذاعٌة والمنوات التلٌفزٌونٌة تزخر •

بمجموعات ضخمة من الوثائك السمعٌة البصرٌة التً تم تجمٌعها 

وحفظها علً امتداد عشرات السنٌن وتمثل ثروة ال مثٌل لها بما أنها 

تشهد علً أحداث كثٌرة حصلت فً المجتمعات العربٌة المعاصرة وتمدم 

حمائك ومعلومات فً مختلف المجاالت وتنمل مشاهد حٌة بالصورة 
 والصوت 



 دور األرشيف في الراديى والتليفزيىن 

بالمعلومة المفٌدة ٌسعف المحررٌن ومعدي وممدمً البرامج  -

وأحٌاناً بصورة غٌر متولعة وٌؤمن لهم الحصول علً الوثٌمة 
 .الثمٌنة التً ال ٌمكن أن تماس بأي ثمن مادي 

ٌمدهم بالمادة اإلعالمٌة المكملة التً تزٌن الكلمة وتضفً  -

 .علٌها سمة اإلبهار بما ٌساعد علً تحمٌك أهدافها 

تتعدد استعماالت األرشٌف استجابة لطلبات داخلٌة مكثفة  -

ومتعددة سواء إعداد شرٌط األخبار أو إلنتاج البرامج أو 

 .إلعادة البث او إلدماج ممتطفات من الوثائك فً برامج جدٌدة 

 



تتعدد استعماالت األرشٌف استجابة لطلبات خارجٌة لها  -

طابع تجاري مصدرها ناشرو الفٌدٌو وأصحاب الصناعات 
 .السمعٌة البصرٌة 

تتعدد استعماالت األرشٌف استجابة الحتٌاجات لها طابع  -

علمً تصدر عن الباحثٌن فً اختصاصات مختلفة فعلً 

سبٌل المثال ٌطلب علماء اللسانٌات التسجٌالت بغرض 

دراسة اللهجات وطرق النطك كما ٌطلبها علماء 

لدراسة العادات والتمالٌد وٌستخدمها  اإلنثروبولوجٌا

األدباء والشعراء للتعرف علً طرق إلماء الشعر وسرد 

الرواٌة الناطمة وكذلن األمر بالنسبة للمؤرخٌن 
 والموسٌمٌٌن 



 أَىاع األسشيف اإلراػي وانتهيفزيىَي

 :ٌوجد نوعان من األرشٌف السمعً البصري هما
وتكون عادة على شكل : مواد غٌر لابلة للبث -1

أوراق؛ كنصوص البرامج ونشرات األخبار وتمارٌر 

 .المشاهدة وآراء المشاهدٌن
كاألفالم السٌنمائٌة واألفالم : المواد المابلة للبث -2

السالبة واألفالم الموسٌمٌة، ومجموعة التأثٌرات 

المرئٌة والصوتٌة واألفالم الثابتة والشرائح 

 .  وتسجٌالت الفٌدٌو

 



تىجذ أَىاع سلتهفح يٍ وحذاخ األسشيف انسًؼي 
 انثظشي وميكٍ تظُيفها وفك رلًىػح يٍ ادلؼايري 

مؤسسات ربحٌة او غٌر ) طابعها التجاري  -
 ( .ربحٌة 

مؤسسات لها استماللٌة ) استماللٌتها درجة -

 ( لانونٌة ومالٌة أم لسم ٌتبع منظمة أو إدارة 

خدمات أرشٌف وطنً أو ) الجغرافٌة التغطٌة -
 ( .أرشٌف محلً 

 

 



اعتراف السلطات العامة بها ) النظام السٌاسً  -

حسب النصوص المانونٌة وحسب المرتبة اإلدارٌة بما 

ٌؤهلها للحصول علً مٌزانٌة خاصة بها وٌمنحها 

 ( .مسؤولٌات إضافٌة مثل اإلٌداع المانونً 

الجمهور الداخلً أو الخارجً ) جمهور المستفٌدٌن  -

 (.حسب اهداف كل مؤسسة 

أصناف الوثائك ) أنواع األوعٌة والتجهٌزات  -

 ( .واختالف فً الوسائل واإلمكانٌات المتاحة 

 .حسب أهداف كل مؤسسة  –

 



 يشاحم انؼًم تاألسشيف اإلراػي وانتهيفزيىَي

  .     االَتماءيشحهح  -1•

وتعتمد معاٌٌر  شئالبد من االنتماء عند الحفظ ألنه من المستحٌل حفظ كل •
 االنتماء علً عدة أنواع منها 

 الطبٌعً نتٌجة اإلهمال االنتماء •

 االلتصادي بالنظر الً تكالٌف الحفظ واالنتماء •

 من حٌث المهارة والكفاءة  الرلمنةالتمنً بالنظر الً التمكن من واالنتماء •

 المانونً مراعاة للملكٌة الفنٌة وحك التألٌف االنتماء •

سٌاسً فربما تموم السلطات متعمدة بالتخلص من األرشٌف لصداً انتماء •
 وعمداً لخدمة غرض سٌاسً أو لرار 

الفكري الذي ٌعتمد علً المتطلبات التراثٌة والذاكرة الجماعٌة وهو االنتماء •
 .أكثر أنواع االنتماء أهمٌة 

 



المواد السمعية البصرية التي ال تخضع : مرحلة المعالجة الفنٌة  -2

لمعالجة فنية دقيقة يكون استرجاعها عسيرا وقد تصبح عديمة 

فلو أخذنا شريطا سمعيا بصريا به تسجيالت او شهادات لم  الجدوي

يذكر عليه أي تحديد لمصدره وال لتاريخ تسجيله وال لمحتواه فإنه 

 .يبقي مجهول الهوية وربما ال يستخدمه أحد 

لحفظ  األرشيفيونهناك إجراءات يعتمدها  : مرحلة الحفظ -3

الوثائق السمعية البصرية تتمثل في استنساخ األرشيفات الثمينة 

حفاظاً علي األصول كما يقومون بمعاينة حالة األفالم والتسجيالت 

المعارة بصفة منتظمة عند ارجاعها وترميم ما اصيب منه بعطب 
 .لنقل التسجيالت علي اوعية الكترونية  الرقمنةواعتماد تكنولوجيا 

  . مرحلة البث واالسترجاع -4



 وظائف مراكز األرشيف اإلراعي والتليفزيىني

 .تجمٌع األشرطة والتسجٌالت والوثائك السمعٌة البصرٌة -1
تلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌن من معدي وممدمً البرامج  -2

 .ومهندسً الصوت والمحررٌن
حفظ األرشٌف فالوثائك السمعٌة البصرٌة بحاجة إلى تحسٌن  -3

 . ظروف الحفظ، لالبتعاد عن أخطار الحرارة والرطوبة والغبار
خدمات المعلومات والمعالجة الفنٌة؛ للحفاظ على الوثٌمة  -4

 .األصلٌة وإبراز نتائج المعالجة الفنٌة للعٌان أو للجمهور 
وهً مفتاح الوصول إلى المجموعات من  إعداد الفهارس ؛ -5

المتخصصة  والببلٌوغرافٌاتأدوات االسترجاع   خالل
  التملٌدٌة وااللكترونٌة  واألدلة



صٌانة الوثائك واألوعٌة ؛ ٌحتاج التراث السمعً والبصري إلى  -6

ظروف حفظ مناسبة ، وإصالح العٌوب ، والحفاظ على غالف 

 . المعدنٌةاالسطوانات والعلب 

إدارة الملكٌة الفكرٌة ؛ وهً نوع من أنواع حماٌة الوثائك ، أي  -7

حماٌة اإلبداعات الفنٌة من المرصنة ومن التجاوزات عند 
  .استخدامها تجارٌا 

  السمعًتدرٌب وتأهٌل العاملٌن بمراكز األرشٌف  -8

 . المستجداتلمواكبة   البصري

 والتطوٌروظٌفة البحث   -9

 وظٌفة إنتاج وبٌع المواد السمع بصرٌة -10
 



 يثادئ حفع األسشيف اإلراػي وانتهيفزيىَي

جية أٌ يستخذو  فمط انفيهى األطهي او ششيط  – 1
انظىخ أو ششيط انفيذيى األطهي يٍ لثم إداسج 

 .األسشيف تؼذ أول تث 
أٌ يمتظش استخذاو انفيهى األطهي ػهي أغشاع  – 2

انُسخ فمط وال تستخذو نهًشاهذج أو نهؼشع انالحك 
 .وميكٍ استخذايه نهثث ػُذ انضشوسج 

 جية محايح انُسخح األطهيح أثُاء ػًهياخ انُسخ  – 3

 .يتى تذاول انُسخ ادلأخىرج ػٍ األطم  – 4
 



 ومشكالته اإلراعي والتليفزيىنيمخاطر  األرشيف 

 :مخاطر تتعلك بالوسٌط المسجل علٌه المادة وتتمثل فً : أوالً 
 .فقدان الوسيط أو تعرضه لحادث عرضي يؤثر عليه  – 1
 ( .مادياً أو كيميائياً ) تلف المادة المسجلة  - 2
 .حدوث إصابة أو هجوم بيولوجي  – 3

 :مخاطر تتعلك بالتعامل مع الوسٌط : ثانٌاً 
 .صعوبة العثور علي الوسيط المسجل  – 1
 .صعوبة تشغيل الوسيط  – 2
 .نوعية تقنية غير مرضية  – 3

 :مخاطر تتعلك بأجهزة التشغٌل : ثالثاً 
 .األجهزة ال تعمل بشكل دائم  – 1
 .تكاليف صيانة باهظة لألجهزة  – 2
 .عدم توافر أجهزة التشغيل  – 3
 



تتؼشع يشاكز األسشيف يف انشاديى وانتهيفزيىٌ 
 جملًىػح يٍ انمضايا وادلشاكم  تؼيك انؼًم فيها

يعاني : نمص الوعً بأهمٌة األرشٌف اإلذاعً والتلٌفزٌونً  – 1

أخصائيو األرشيف اإلذاعي والتليفزيوني من نقص االعتراف بهوية 

 المجاورةمهنتهم من قبل أصحاب المهن 

 .قلة الموارد المادية  – 2

العمل في حفظ المواد السمعية والبصرية ما يزال بدائياً  – 3

 شديدوعمليات الترميم تسير ببطء 

نقص عددي ونوعي للعاملين في األرشيف السمعي البصري  – 4

 وعدم تخصص عدد كبير منهم في المعلومات والمكتبات



ضٌك المبانً وعدم مالئمتها والحاجة الً  – 5
 ممرتوسعتها وإعادة تهٌئتها أو بناء 

األرشٌف  لرلمنةنمص التجهٌزات االلكترونٌة  – 6
 .وإلنشاء لواعد بٌانات وشبكة معلومات 

غٌاب ادوات التكشٌف واالسترجاع وعدم اتباع  – 7
المواصفات الدولٌة فً الفهرسة والتصنٌف 

 .واالستخالص 

غٌاب التعاون والتبادل والتنسٌك بٌن وحدات  – 8
المعلومات بنفس الهٌئة وبٌن الهٌئات العربٌة وبٌنها 

 .وبٌن منظمات ومؤسسات إللٌمٌة ودولٌة 
 



 اإلراػي وانتهيفزيىَييىاطفاخ األسشيف 

 .وجىد أشخاص يؤههني ذلزا انؼًم  – 1
 .استخذاو َظى يُاسثح إلداسج هزا انُظاو  – 2
جية حساب تكهفح استثًاس يششوع تطىيش األسشيف  – 3

 .وضًاٌ طياَته 
التذ يٍ تىافش انؼىايم انثيُيح ادلُاسثح نهحفاظ ػهي  – 4

 .ادلششوع 
إػذاد اسرتاتيجيح نهحيطح واحلزس وإػذاد َسخ احتياطيح  – 5

 .تاَتظاو 
جية حتذيذ ادلىاد انتي لذ تكىٌ يف خطش حتي يتى وضغ  – 6

 .سياسح واضحح نهتحىيم 
إػذاد األشخاص ػهًيًا نهمياو تؼًهياخ انتحىيم وانرتييى  – 7
. 
 



 اإلراعي والتليفزيىنيأهمية االحتفاظ باألرشيف 

   ميكٍ تهخيض يربساخ االحتفاظ تاألسشيف فيًا يهي
وجىد تسجيالخ َادسج تتؼهك تتاسيخ احملطح أو  – 1

 .تانتاسيخ انىطُي 
استخذاو األسشيف يف إػذاد انربايج اإلراػيح  – 2

 .وانتهيفزيىَيح 
احلاجح ايل تسىيك حمىق ادلهكيح اخلاطح  – 3

 .تتسجيالخ اإلراػح 
 



 األرشفة الحذيثة في اإلراعة المصرية

تعد مكتبة اإلذاعة المصرٌة من بٌن اغنً المكتبات اإلذاعٌة العربٌة •
شرٌط موزعة ما بٌن  3,36,700حٌث تحتوي علً أكثر من 

 .أشرطة مدتها نصف ساعة وساعة

ونظرا لضخامة المعلومات المخزنة علً األشرطة ولٌمتها النادرة •
كان البد من طرق أبواب التطوٌر للحفاظ علً ما فً مكتبة اإلذاعة 

 .المصرٌة من تراث 

وكذلن مواكبة حركة التطور التكنولوجً فً وسائط التخزٌن بل •
لمواكبة تلن الثورة المعلوماتٌة التً غزت المرن العشرٌن والواحد 

 .والعشرٌن والتً تتسابك ٌوما بعد ٌوم 

وال توجد حلول مثلً لالنتمال من األرشٌف التملٌدي الً األرشٌف •
 الحدٌث وٌجب االستعانة بتجارب اآلخرٌن فً األرشفة الحدٌثة



وركزت الذراسات علي أن يتم التطىير في مجال 

 األرشفة الحذيثة علي نقاط أهمها

االنتمال من المحافظة علً الوسٌلة الً كٌفٌة إدارة ملف وذلن  – 1

من خالل كٌفٌة التأكد من الحفاظ علً الملفات وإتاحة هذه الملفات 
 .لكل من له حك االطالع علٌها 

 .كٌفٌة استثمار هذه الملفات وتوزٌعها بدال من االحتفاظ بها  – 2

 .هذه الملفات تمثل ممتلكات ٌجب استثمارها  – 3

ٌتم تحوٌل األرشٌف من مكان منعزل الً مكان متفاعل مع  – 4

 .اآلخرٌن 

ٌتم التحول بالمعلومات والبٌانات من النظام الورلً الً النظام  – 5

 اآللً



 أساليب األرشفة الحذيثة
 :األرشفة المعلوماتٌة : أوالً 

إدخال بيانات األشرطة بالحاسب اآللي وفق برمجيات مخصصة لهذا 

الغرض حتي تتوافر قاعدة بيانات محققة ومدققة تخدم جميع 

 المتعاملين

 :التحول من النظام التماثلً الً النظام الرلمً : ثانٌاً 

النظام التماثلي يتم فيه تحويل الموجة الصوتية الي اشارة 

كهرومغناطيسية اما النظام الرقمي فهو يقوم بترجمة الموجات 

الصوتية بواسطة األجهزة الرقمية الي أرقام مكونة من رقمين 
 .الصفر والواحد 

 



الدمج بٌن األرشفة المعلوماتٌة وأرشفة : ثالثاً 

 :الوسائط 

المكتبة اإلذاعية أخذ طريقه لمواكبة  ميكنةاالتجاه الي 

الركب التكنولوجي من خالل قواعد البيانات التي تهتم بكل 

تفاصيل األعمال اإلذاعية وقد تم استحداث نظام تشغيل 

أي االعتماد علي األنظمة . اإلذاعية آلياً  االستديوهات

الرقمية وذلك بتخزين كافة المواد اإلذاعية ألحدي الشبكات 

اإلذاعة سواء  باستديوهاتاإلذاعية علي سيرفر وربطه 

الهواء أو التسجيل ، وذلك الستدعاء المواد  استديوهات
 .اإلذاعية المخزنة إلذاعتها من السيرفر 

 




