أهم المعايير المطلوبة -:

وتنقسم المعايير إلى نوعين ،حيث تختلف درجة أهميتها  ،وتتكون من ما يلي -:
أوال  :معايير اإلدراج :وهي تعتبر أساسية وضرورية الختيار الوثيقة .
معايير فردية  :وهي معايير ثانوية ويختارا القائم بإعداد االستمارة معياار واداد طقاو أو أ ثار
.
ثانيا  :معلومات سياقية  :وهي معايير مساندة وداعمة للترشيح .
معايير اإلدراج  :وتنقسم إلى قسمين هما :
أوال  :األصالة :

إن توطر النسخة األصلية للوثيقة سواء ان الترشيح وثيقة وادد أو مجموعة من الوثائق
ضروري جدا إلدراجها بالسجل  ،وهذا المعيار يعتبر غاية طي األهمية خاصة طي ظل التقنية
الدديثة الدديثة.
ثانيا  :المغزى العالمي :

توطر معيار العالمية ومدى انتشارها الجغراطي هو الاذي ساو يدادد مساتقبل الوثيقاة مان ديا
 :أمااا علااإ مسااتوى وونااي أو إ ليمااي أو دولااي ،
مسااتوى إدراجهااا ماان بااين السااج أ الااث
ويعتمد ذلك علإ درجة تأثير الترا الوثائقي باين األمام والشاعو  .ونساتوي أن نقاية درجاة
التأثر العالمي من خ ل اإلجابة األسئلة التالية :
-

ما مدى التأثير الذي سيق بالفعل طي دالة طقدان هذا الترا الوثائقي ؟
هل ستتسب هذه الخسارة طقر للترا العالمي ؟
إلإ أي مدى ان هذا الترا مؤثرا علإ مجرى التاريخ طي الوا ؟
أو هل يدتوى هذا الترا علإ معلوماأ ( مثال المقااو المصاورة أو التساجي أ
الصااوتية ألنااواق منقرضااة ماان ال ائناااأ س سااتؤدي خسااارتها إلااإ إطقااار الااذا رة
العالمية بالفعل ؟

ثالثا  :المعايير الفردية :

تتكون هذه المعايير من ست اختيارات  ،يختار القائم بإعداد االستمارة معيارا واحدا أو أكثر
من المعايير التالية وليس شرطا بأن يستوفيها جميعها وهي كالتالي -:

أ -الزمان :
الدقبة الزمنية التي تبأ بها الوثيقة طهل الوثيقة هاذه تسااعدنا علاإ طهام الظارو معيناة ساواء
اناأ سياساية أو اجتماعياو أو ثقاطياة أو نشاوء بعاا األط اار والمتعقاداأ  ،طفاي بعاا البلاادان
تعتبر الوثائق التي يرج تاريخها إلإ  100دديثة وبعضها الع ة .
مثال  :تاريخ سلطنة عمان قبل النهضة وبدايتها ( مقترح) .
-

الدقبة التاريخية لسلونة ما بل عام 1970ت ش لنا عان مادى الفجاوة التاي اناأ تخايم
علإ جمي األصعدة سواء انأ االجتماعية والسياسية أو الف رية .

ب  -المكان :
مم ن أن يرتبو الوثيقة بم ان معين أو بإ ليم ما  ،هل ان الم ان مهما بسب ارتباوو بأددا
ثر المو ا علاإ وبيعاة تلاك األدادا ؟ هال اان مدال منشاأ در ااأ سياساية أو
تاريخية؟ هل أ ّ
اجتماعية أو دينية ان لهاا تاأثير علاإ التااريخ طاي و اأ الداق؟ هال أ ثّارأ البيئاة باذاأ نفساها
علإ الوريقة التي توورأ بها هذه الدر اأ؟ ي توطر الوثائق الدليل علإ ذلك؟
مثال  :تشييد جدار برلين وسقوطه ومعاهدة اثنين زائدد أربعدة التدي وقعدت فدي عدام ، 1990
سنة اإلدراج  ، 2011ألمانيا
ج  -الناس :
هل ترتبو الوثائق ارتباو ا ً جوهري ا ً بالدياة التي خاضتها أو األعمال التي ادمتها شخصاية أو
ناة أو جماعة ثقاطية لها أو ان لهاا تاأثير بيار واسا النواا ؟ و اد ي اون ذلاك التاأثير طاي أي
مجال ،طهل هو األد  ،الموسيقإ ،الفناون ،العلاوم ،السياساة ،الادين ،الرياضاة ،إلاإ .خاره.....؟
وبصورة أ ثر عمومية هل ترسم الوثائق صورة أشمل للدر اأ االجتماعية أو السياسية؟
مثال  :اختراعات نيكوال تيسال ( )1856-1943سنة اإلدراج  ، 2003،صربيا .
مخترق مشهور طي العالم ان طيزيائي و مهندة مي اني ي ومهندة هربائي .ولد مواون
صربي طي عهد السيورة النمساوية و صار طيما بعد مواون أمري ي .
د -الفكرة والموضوع:
هل يوضح الترا الوثائقي موضوعا مهما أو توور ا ً أو ط رة رئيساة طاي مسايرة التااريخ طعلاإ
سبيل المثال أساهمأ االختراعااأ العظيماة – جميعهاا مان ال َع َجلاة إلاإ اإلنترناأ – علاإ تشا يل
مجرى التاريخ وتقدم األمم والمجتمعاأ وتوورها.

مثال  :براءة االختراع األلمانية رقم " 37435مركبة تدار بمحرك يعمل بالغاز" سلمها كارل
بنز ،مانهايم (  29يناير /كانون الثاني  ، 1886سنة اإلدراج 2011ألمانيا
هـ  :الشكل واألسلوب -:
لقد غيرت الوثائق من طابعها وتشعبت في اتجاهات كثيرة على مجرر الاراخ  .و وتعرد الردعامات
أشيا ًء إضافة إلى كونها حاو ات للمعلومرات أو" المضرمو ".وأحيرا ا ًررتبا الشروا واوبرلو
بالاقاليد االجاماعية والصناعية أو بفارات معينة في الااخ . .ها اضمن الشوا أو اوبلو الذي
تاسم به تلك الوثيقة أو الوثائق المعينة الاي تود ترشيحها شيئا باارزا –جماليرا كرا أص ارناعيا هرا
تمثا نموذجا لطراز اخافى أو آخذ في االخافاء اآل .

مثال  :مخطوطات أدبية دونغية ناكسية قديمة  ،سنة اإلدراج  ، 2003الصين .
و -المغزى االجتماعي أو الروحاني أو المجتمعي :
و عد هذا المفهوص طر قة أخر للاعبير عن المغز الذي تاضمنه وثيقة أو مجموعة من الوثائق
من حيث قيماها الروحانية أو المقدبة .إنه ايح لجماعة معينة أ تعبر عن تعلقها العاطفي
بالوثيقة أو الوثائق أو تشرح كيفية إبهاص هذه الوثائق في تشويا هو ة هذه الجماعة أو تمابوها
االجاماعي في الوقت الحاضر.
و جب أ عوس ابايفاء هذا المعياخ وجود مغز حي بمعنى أ الاراث الوثائقي نبغي أ
وو له تأثير عاطفي على من هم على قيد الحياة اليوص ،فبمجرد توقف هؤالء الذ ن كانوا
وقرو هذا الاراث الوثائقي نظرا لمغزاه االجاماعي أو الروحاني أو المجامعي عن توقيره أو
بمجرد وفاتهم فقد ذلك الاراث هذا المغز المميز وقد واسب مغز تاخ خي في نها ة
المطاف.
مثال  :تتعلق بالكتب المقدسة مثل القرآن الكريم  ،واإلنجيل  ...كأفكار كونفوشيوس التي
مازالت حية إلى يومنا هذا ....
ثانيا  :المعلومات السياقية -:
.1

الندرة  :د ت ون المادة النادرة طريدة من نوعها وال يم ن االستعاضة عنها بغيرها و د
ال ت ون ذلك  ،طهي وادد ضمن عدد صغير من النماذج البا ية لنوق أو وراز من
الوثائق  ،ويعد " ال تا النادر" المثال التقليدي دي د ت ون وبعأ منو األ النسخ ،
ول نو من المعرو أنو لم يبق سوى بض منها  ،و د ت ون ل ل نسخة منها سماتها
الفريدة التي تميزها طي دين تظل تدمل السماأ المشتر ة التي تدملها النسخ البا ية
األخرى .

 -2السالمة  :د ت ون الوثيقة تفر أ أجزاؤها أو لم تعد م تملة أو أصبدأ طي دالة رديئة إلإ
درجة تجعلها تفقد شيئا من س متها  ،طعلإ سبيل المثال طي دالة الوثائق الور ية د ت ون
الصفدة الواددة ممز ة أو غير م تملة أو جرى استبدالها بنسخة منها أو د ت ون مفقودة
بال امل  ،و د ت ون الوثيقة د تغيرأ أو تشوهأ بور أخرى  ،و د ت ون الوثائق األرشيفية
أزيلأ من الس سل أو الودداأ األرشيفية التي تنتمي إليها مما تسب طي تعرضها للخور .
 -3إمكانية التعرض للخطر  :يتعرا بقاء جمي أنواق الترا الوثائقي للخور علإ المدى
الوويل  ،ويم ن تقليل المخاور عن وريق الممارساأ المهنية الجيدة طي التعامل م المواد ،
وتخزينها  ،ودفظها  ،وتداولها  ،ومن خ ل القدرة علإ التنبؤ بوضعها من دي اإليداق
وتأمينو  ،طبرنامج ذا رة العالم يهتم ب ل من المدى القصير والمدى األوول

 -4خطة اإلدارة  :إن وض خوو اإلدارة أمر يوصإ بو بشدة  ،إن انأ لديك خوة لإلدارة
أذ رها طي الترشيح  ،وإن لم ت ن لديك خوة أذ ر أسبا ذلك  .يم ن أن ت ون خوو اإلدارة
مفصلة أو بسيوة  ،ول نها يج أن ت ون وا عية  ،إن غالبية المؤسساأ ال تملك مديوا مثاليا
أو مصادر تمويل غير مددودة  ،وال ي ن بوسعها إال أن تفعل أطضل ما عندها طي الو أ
الدالي – وإنو لمن المهم أن تذ ر ذلك !

