اجلمهورية التونسية

املركز الوطين اجلامعي للتوثيق

---***---

العلمي والتقين

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

حمضر جلسة

يف إطار مشروع تثمني اجملالت العلمية التونسية ،انعقدت مبقر املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي
والتقين جلسة عمل بعنوان "اللقاء السادس لناشري اجملالت العلمية التونسية" ابلتنسيق مع املدمج
()intégrateur

الفرنسي البلجيكي " ،"Cairn.infoاملتخصص يف وضع منشورات العلوم اإلنسانية

واالجتماعية ابللغة الفرنسية على اخلط وحتسني مرئيتها يوم  28فيفري  2019على الساعة الثانية بعد الزوال.
وأشرفت على هذه اجللسة السيدة آمال الشملي املديرة العامة للمركز ،وذلك حبضور عدد من انشري
ورؤساء حترير جمالت علمية تونسية متخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،وممثل عن " l’intégrateur

 ،"Cairn.infoوكذلك جمموعة من املسؤولني عن اإلعالم والتوثيق العلمي والتقين ابملركز ،وهم السيدات
والسادة اآليت

ذكرهم:

 -ابراهيم الرباتجي؛ مدير نشر جملة

" Revue tunisienne des sciences juridiques et

"politiques
-

فدوة قهواجي؛ رئيس حترير جملة

-

حسان شعباين؛ رئيس حترير جملة

-

أمني بن فرجاين؛ حمرر مبجلة

""Droit et politique

-

كرمي غرابل؛ مدير نشر جملة

""Dirāsāt Hispānicas

-

حممد بن رمضان؛ حمرر مبجلة ""Revue maghrébine de documentation et d’information

""Revue tunisienne de droit
""International journal of modern anthropology

 آمنة محداين؛ مسؤولة عن قسم النشر -رايض بن خليفة؛ رئيس حترير

جمللة" مقابسات" Muquabasat ،

جملة ""Cahiers de Tunisie
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 -سنية مهريي؛ حمرر مبجلة

""Cahiers de Tunisie

 عبد هللا رزاق صيادي؛ مدير نشر جملة عبد الستار رجب؛ رئيس حترير جملة-

علي ميهوب؛ رئيس حترير جملة

" "Revue des langues vivantes

""Travail et développement

""Rawafid

 -أمحد سعداوي؛ رئيس حترير جملة

""Al-Sabîl.tn

 Thomas Parisot؛ ممثل عن " "Cairn.info آمال السماوي الشملي؛ مديرة عامة  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين-

كلثوم عزايب؛ مديرة  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين

 حمبوبة جالصي؛ مديرة  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين بسام عمرية؛ كاهية مدير  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين هدى محدي؛ كاهية مدير  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين هناء مروش؛ كاهية مدير  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقين هدى حكيمي؛ متصرف  -املركز الوطين اجلامعي للتوثيق العلمي والتقينوقد قام بتنشيط هذه اجللسة السيد  ،Thomas Parisotاملسؤول عن العالقات املؤسسية لدى
" "Cairn.infoمن خالل عرضه ملداخلة حتت عنوان

" Rencontre avec les éditeurs

 "tunisiens: échanges autour de Cairn.infoواليت متحورت حول:
 تقدمي حملة عن تطور العرض الواثئقي " "offre documentaireوخاصةةة من الدورايت املتخص ةصةةة يفالعلوم اإلنسانية واالجتماعية ل " "Cairn.info
 عرض اخلدمات التقنية والتوثيقية املتاحة على املنصة االلكرتونية plateforme électroniqueلة "" Cairn.info
 طرق تعاون ""Cairn.infoمع الناشرين لوضع منشوراهتم املتخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيةابللغة الفرنسية وإاتحتها على اخلط
ويف هذا اإلطار ابدر السيد  Thomas Parisotبتقدمي:
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

أهداف ومراحل أتسيس املدمج " "Cairn.infoابعتباره مكتبة افرتاضية متخصصة يف العلوم اإلنسانية
واالجتماعية
تطور العرض الواثئقي " "offre documentaireللمجالت العلمية املتاحة على منصته االلكرتونية يف
الفرتة املمتدة بني 2019-2007
تطور واثراء املنصةةة االلكرتونية ابالعتماد على سةةياسةةة ""politique d’interopérabilitéمع مشةةاريع
رقمن ة ة ةةة وااتح ة ة ةةة النص الك ة ة ةةام ة ة ةةل والنش ة ة ة ة ة ة ةةر على اخلط OpenEdition, Erudit, Persée et
 )Gallicaوادماج جمالت تنشةةر ابللغة الفرنسةةية ببلدان أوروبية وعربية وإنشةةاء منصةةة أخرى للمجالت
اليت تنشر ابللغة االجنليزية يف نفس االختصاصات العلمية
مث تطرق السيد  Thomas Parisotإىل النموذج االقتصادي " "modèle économiqueلسياسة نشر
اجملالت العلمية لدى " "Cairn.infoوقدم أرقاما وبياانت حول:
نسبة اجملالت املتاحة جماان أو خالل مدة زمنية حمددة واجملالت املتاحة مبقابل
ادماج الكتب والسلسالت االلكرتونية
عدد املؤسسات اليت لديها اشرتاكات مبجموعات " %85 "Cairn.infoمؤسسات تعليم عايل وحبث
علمي)
تطوير آليات إعداد إحصةةائيات االسةةتغالل للمقاالت واجملالت العلمية وتنظيم طرق ولوج املؤس ةسةةات
هلا ومحاية وحفظ املعطيات املتاحة على املنصة االلكرتونية للمدمج
إثراء وتطوير اخلدمات املعروضة سواء للباحثني أو الناشرين
ويف هذا السياق ،بني السيد  Thomas Parisotللحاضرين طرق تعاون املدمج " "Cairn.infoمع
الناشرين و ذلك من خالل:
حتديد معايري ومراحل قبول نشةةر ووضةةع جملة علمية متخص ةصةةة يف العلوم االنسةةانية واالجتماعية على
منصته االلكرتونية
هيكلة جمموعات الدورايت وفق لغة ""XML DTD Erudit
إيواء " "hébergementوبث غري حصري " "distribution non exclusiveللمجالت على املنصة
االلكرتونية لة ""Cairn.info
ختصيص ثلثي) (3/2مداخيل اجمللة لفائدة الناشر
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-

-

-

توفري " "DOI Digital Object Identifierلتسةةهيل وصةةول اجملموعة العلمية ملنشةةوراهتم ودوامها على
الواب
معاجلة امليتاداات " "metadataووض ة ة ة ة ة ةةعها على قواعد بياانت ببليوغرافية وببليومرتية وحمركات البحث
لتحسني مرئية اجملالت على الواب
توفري خدمة اليقظة املعلوماتية على " "Cairn.infoللناشرين حول املنشورات اجلديدة جملالهتم
توفري خدمة " "Alerteلفهارس وحمرري اجملالت
معاجلة احصائيات االستغالل للمجالت وتوفريها للناشرين

مث تواصل النقاش بطرح تساؤالت أجاب عنها السيد Thomas Parisotحول املدمج
" واملتعلقة خاصة بة:
-

-

-

-

" Cairn.info

املعايري العلمية اليت يعتمدها إلدماج جملة ووضعها على منصته االلكرتونية
اإلجراءات القانونية اليت يتبعها حلماية حقوق املؤلف
إشة ةةكاليات وضة ةةع اجملالت العلمية التونسة ةةية املتعددة اللغات على بوابته االلكرتونية وخاصة ةةة منها اليت
تنشر هبا مقاالت ابللغة العربية
شروط ومراحل إدماج " "conditions et processus d’intégrationجملة علمية تونسية متخصصة
يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية
املعاجلة االلكرتونية للبياانت الببليوغرافية للمجلة كلمات املفاتيح وامللخص)
البث الغري االنتقائي " "diffusion non exclusiveللمجالت العلمية
سياسة النشر والنموذج االقتصادي " "modèle économiqueابلنسبة للمجالت ذات النفاذ املفتوح
""en Open Access
شروط دميومة مرئية " "visibilitéجملة علمية مت قبول إدراجها ببوابته االلكرتونية
مدى توافقه مع الناشر واملكتبة االلكرتونية للمجالت األكادميية ""JSTOR
التعاون التقين والتوثيقي مع املنصة االلكرتونية للمجالت العلمية ذات النفاذ املفتوح ""OpenEdition
اسرتاجتيته على املدى البعيد للحفاظ على القيمة املضافة للمجالت ميتاداات ،النسخة االلكرتونية
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للمجلة واملعرف " "Digital Object Identifier DOIللمقاالت) يف حال توقف العقد مع
الناشر.
واختتمت اجللسة على الساعة الرابعة بعد الزوال
املقرر
هناء مروش
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