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في كّل سريعة رات يّ يشهد عالمنا اليوم تغ    
 وقد كان نصيب اإلنسانية، مجاالت الحياة

في ما يتعدى  مرالّتواصل ووسائله من هذا األ
مجاالت الحياة األخرى.  سائر مظاهرهأشكاله و 

وإذا كانت اللغة أداة الّتواصل ووسيلته األساسية 
لم فقد جرى عليها من التغيير شيء عظيم 

، فقد أضحت أمهات د أحد من قبلل  يخطر بخ  
وسائر المؤلفات في تراثنا  واألدب كتب اللغة

العربي متاحة بسهولة ويسر لسائر الناس، 
القارئ مختّصهم وغير المختّص، ولم يعد 

ت الّضخمة حجم تلك المؤلفايستشعر شيئا  من 
ثمرة ها وأدباؤ  التي وضعها علماء العربية

عصبة والتي كانت تنوء بحملها الألعمارهم، 
كما أصبح ، في ماضي الّزمان من أولي القوة

البحث في هذه المؤلفات واستغاللها أمرا  في 
ودون الحاجة إلى  ،ودون مقابل ،غاية الّسهولة

اق بين المكتبات الّتنقل والتنقيب والبحث الشّ 

المتباعدة، بل أصبح الحصول على الكتاب من 
سائر المؤلفات في تراثنا، ونسخ ما فيه يتم 

كما أصبحت الكتب الّرقمية  بضغطة زر.
 البحث وشبكات المعلومات والمواقعومواقع 

اإللكترونية الرسمية وغير الّرسمية أهّم مصدر 
من مصادر المعلومات في بحوث الّطلبة 

 .صصينالمتخ
ولعل هذا الوضع الّطارئ الذي لم يخطر    

بما فيه  - عقود قليلة من الزمانببال أحد قبل 
هو  - على أحد ومحاسن ال تخفى مزايامن  

ي الذ الّسيل العظيمأشبه في اندفاعه وتسارعه ب
يفرض  ماوهو سير دون أن يتحكم فيه أحد، ي

تقويم هذا الّتغيير تحديات كبيرة تتعّلق بعلينا 
وتأطيره بما يضمن االستغالل الحسن من قبل 
المتعّلمين من طلبة المعاهد والجامعات 

 تراثنا اللغوي والباحثين، ويضمن حماية 



، ويحفظ له مكانته عند الّناشئة ممن واألدبي
   .حرموا لّذة ومتعة العالقة بالكتاب الورقي

 
 أهداف اليوم الدراسي: -
  ، وما لها، وما عليها.عملية الّرقمنةالتعريف ب -
بعد  األدبو في اللغة  واقع الكتاب التراثي -

 .الّرقمنة
واقع الكتاب الرقمي التراثي في البحوث  -

 .الجارية والمنجزة
توجيه الطلبة إلى استغالل معطيات الرقمنة  -

 على نحو سليم.
 محاور اليوم الّدراسي:

اللغوي  العربي التراث تاريخ ومراحل رقمنة -
 . واألدبي

المقارنة بين الكتاب التراثي في هيئتيه  -
 الورقية والّرقمية.

 واقع الكتاب التراثي بعد الرقمنة.  -

 عالقة الطالب الجامعي بالكتاب الرقمي -
 .التراثي

 
 ضوابط المشاركة:     
المشاركة مفتوحة لألساتذة والباحثين  -

 من ذوي االختصاص.
 قةكاملة مرفترسل المداخالت  -

عنوان بخالصة مرّكزة تتضّمن 
واإلشكالية والمنهج  ،بوضوحالمداخلة 

 المّتبع.
تكون المداخالت وفق المعايير  -

، المتعارف عليها في البحوث العلمية
في حجمها خمسة أن تتجاوز  دون 

عشر صفحة، وال تقل عن عشر 
 صفحات.

 تخضع المداخالت للتحكيم العلمي. -
 

 
 
 

 ة:مّ اهمواعيد      
 20ترسل المداخالت كاملة قبل تاريخ  -     

 .م2018مارس 
يتم الرد بالموافقة على البحوث المقبولة  -

 م.2018أفريل  05قبل تاريخ: 
 11 ينعقد اليوم الدراسي يوم األربعاء -

 م.2018أفريل 
 

 مالحظة:
تعطى األولوية للمداخالت ذات الّطابع التطبيقي   

 والّدراسات الميدانية.
 

 لالّتصال:
إلرسال المداخالت أو االستعالم يرجى االتصال 

 عبر البريد اإللكتروني:
arabicrakmana@gmail.com 




