خدمة اإلعارة أون-الين موضحة لدور النشر األجنبية:
يقوم معهد جوته برعاية مكتباته المنتشرة في جميع أنحاء العالم ،منذ عام  ٢٠١١يقدم معهد جوته أيضا خدمة
اإلعارة لكتب إلكترونية ،حتى اآلن يتاح هناك فقط باألساس استعارة كتب إلكترونية باللغة األلمانية ،إال أن
معهد جوته يريد كذلك إتاحة ترجمات كتب ألمانية باللغة المحلية لمستخدمي تلك الخدمة.
يستخدم معهد جوته خدمة اإلعاره أون-الين من أجل إعارة كتب إلكترونية ووسائل إلكترونية أخرى.
تقوم شركة  divibib GmbHالتابعة لمجموعة  ekzبإدارة خدمة اإلعاره أون-الين تجاريا.
يتعلق األمر بنظام استعارة للوسائل اإللكترونية تستخدمه في الغالب كثيرمن المكتبات العامة في ألمانيا،
وأيضا في بعض الدول األخرى.
يعمل نظام االستخدام واالستعارة كالتالي:
 -١شراء العناوين والتجهيز عن طريق شركة divibib
أ .توقع شركة  divibibعقدا مع دار النشر مانحة حقوق الملكية القانونية يتعلق باستخدام برنامج
الكتاب اإللكتروني.
تقدم شركة  divibibلدار النشر مقابل ماديا عن كل حق ملكية قانونية يتم بيعه وذلك بمعدل ربع
سنوي.
ب .توفر دار النشر مانحة حقوق الملكية القانونية لشركة  divibibالكتاب اإللكتروني في شكل نسخة
 pdf.غير محمية ،ونسخة .EPUB
ج .تزود شركة  divibibالكتاب اإللكتروني بنظام حماية  DRMثم تضيفه إلى متجر الوسائل الخاص
بها.
د .يمكن للمكتبات كعملء لشركة  divibibنقل واحد أو أكثر من حقوق الملكية القانونية للكتاب
اإللكتروني إلى موقعها اإللكتروني لخدمة اإلعاره اون-الين ،تدفع المكتبات لشركة  divibibرسوم
استخدام عن كل حق ملكية قانونية للكتاب اإللكتروني ،وتقوم الشركة بدورها بالمحاسبة عليه مع دار
النشر مانحة حقوق الملكية القانونية (بمقتضى ما جاء وصفه تحت بند .1أ) ،إن عدد حقوق الملكية
القانونية لعنوان كتاب إلكتروني تقوم مكتبة ما بشرائه يحدد عدد مستخدمي المكتبة الذين يستطيعون
استعارة ذلك العنوان وقراءته في نفس التوقيت ،يمكن لكل مكتبة اقتناء ما تشاء من حقوق الملكية
القانونية لعناوين كتب إلكترونية لدار نشر ما.
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 -٢االستعارة بواسطة مستخدمي المكتبة
أ .نوع ومدة االستخدام
عندما تقتني مكتبة حقوق الملكية القانونية لعنوان ما من أجل موقعها اإللكتروني لخدمة اإلعاره أون-الين
يمكن للمستخدمين المسجلين لخدمات المكتبة استعارته واستخدامه من خلل جهاز الحاسب اآللي الثابت أو
الجهاز المحمول ،المهلة المحددة الستعارة الكتب اإللكترونية تكون في العادة أسبوعين ،بعد انتهاء المهلة
المحددة للستعارة يصبح الكتاب اإللكتروني غير قابل للستخدام.
ب .خدمة االستعارة اإللكترونية في المكتبات العامة
كي يستطيع مستخدم استعارة عنوان ما البد أن يكون مسجل في المكتبة المعنية ،مكتبة المدينة بألمانيا ال تسمح
بتسجيل البيانات إال لقاطني المدينة المعنية المسجلين بها رسميا فقط.
ج .خدمة اإلعاره أون-الين الخاصة بمعهد جوته
في العادة يتاح فقط لألشخاص القاطنين في الدولة المعنية تسجيل بياناتهم كمستخدمين لنظام اإلعاره أون-
الين ،خدمة اإلعاره أون-الين لمعهد جوته متاحه لجميع مستخدمي معاهد جوته بالخارج ،فإذا اقتني معهد
جوته على موقعه اإللكتروني للستعارة على سبيل المثال ثلثة حقوق ملكية قانونية لكتاب إلكتروني فيمكن
استعارة ذلك الكتاب اإللكتروني في كل البلدان المتاح فيها خدمة اإلعاره أون-الين لمعهد جوته (انظر الموقع
اإللكتروني لمعهد جوته) إال أنه دائما ال يتاح استخدامه في نفس التوقيت إال من قبل ثلثة مستخدمين فقط على
مستوى العالم.
تجدون خدمة اإلعاره أون-الين لمعهد جوته تحت الرابط التالي:
http://www.onleihe.de/goethe-institut/
(باللغات اإلنجليزية ،الفرنسية ،األسبانية ،التركية )...
الموقع اإللكتروني لشركة :divibib
( http://www.onleihe.net/باللغة األلمانية)
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