
បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សាខ វ្ើកំ្សណណ្ណរបថ្មីខលើបញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររនិូក្ស 
 

មជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា មានក្សតីខសាមនសសរកី្សរាយ សូមជ្រមាបជូ្នថា បណ្ណា ល័យខយើងេ្ញ ំ បានទទួល
ជំ្នួយពី Equinox Open Library Initiative ក្សនញងការរខមលើង និងណក្សណរបនូវ របពន័ធបញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្ស ឱ្យ
កានណ់ររបខសើរខឡើង។ មជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា គឺជាសាា បន័មយួ ក្សនញងចំខណ្ណមសាា បន័ចំនួនពីរ ណែលទទួល
បានជំ្នួយពីក្សមមវ ិ្ ី Equinox Open Source Grant។ ក្សមមវ ិ្ ីខនេះ ផ្តល់ឱ្យនូវការផ្លល ស់បតូរការេនញវរត ការ
ែំខណ្ើ រការ និងការគរំទ នូវក្សមមវ ិ្ ីរបពន័ធរគបរ់គងបណ្ណា ល័យមយួ ណែលមានខ ម្ េះថា Koha ជូ្នខៅែល់ប
ណ្ណត បណ្ណា ល័យ បណ្ា សារដ្ឋា ន សារមនទីរ រពមទំងសាា បន័នានាជាខរចើនខទៀរ ែូចជា មជ្ឈមណ្ឌ លេបរ់ ំ
មជ្ឈមណ្ឌ លវបប្ម ៌និងមជ្ឈមណ្ឌ លពរ័៌មានជាខែើម។  

 
បចចញបបនន បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា រមកល់ឯក្សសារជាង ២០,០០០ ឯក្សសារ ណែលខផ្លត រ 

ខៅខលើ របវរតិសាស្តសត វទិាសាស្តសតសងគម សិលបៈ ភាសាវទិា និងរបធានបទខផ្សងៗខទៀរពាក្សព់ន័ធ នឹងរំបន់
អាសញីអាខគនយ។៍ ខែើមបសីរមចខគលខៅ និងខបសក្សក្សមមរបស់េលួន បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា ររូវ
ខរៀបចំបណ្តញ ំ ឯក្សសារ ឱ្យមានលក្សខណ្ៈបខចចក្សខទស និងផ្តល់នូវភាពងាយរសួល ក្សនញងការខរបើរបាស់ែល់សាធារ
ណ្ៈជ្ន។ កាលពីឆ្ន ២ំ០២០ ខយើងេ្ញ ំបានរក្សខ ើញថា មានេនក្សខរបើរបាស់ បញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្សរបស់
ខយើង មក្សពីជាង១១០របខទស  ក្សនញងខនាេះ ៦៧ភាគរយ បានចូលខរបើរបាស់ តាមរយៈទូរស័ពទដែ។ ខបើខទេះបីជា
បចចញបបនន បញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្សរបស់ បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា កំ្សពញងែំខណ្ើ រការខៅមញេខដ្ឋយ
រលូនក្សដី ខយើងេ្ញ ំខៅណរបនតេភវិឌ្ឍខៅមញេ ខែើមបខី ល្ើយរបខៅនឹងភាពរកី្សចខរមើនដនសមយ័បខចចក្សវទិា។ 

 
ក្សនញងរយៈខពលប ញនាម នឆ្ន កំ្សនលងមក្សខនេះ បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា បានេិរេំណសវងរក្ស ជ្ខរមើស

បណនាមខទៀរ ខែើមបណីក្សណរបបញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្ស ខដ្ឋយណផ្ែក្សខលើខគលការណ៍្បីសំខាន់ៗ។ ទីមយួ គឺ ជួ្យ 
សរមួលែល់ការណសវងរក្សឯក្សសារ ខដ្ឋយការដ្ឋក្សឱ់្យខរបើរបាស់នូវបញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្ស សំរាបេ់នក្ស
រសាវរជាវ បណ្ណា ល័យជាដែគូ និងរបពន័ធណសវងរក្សតាមរយៈGoogle។ ទីពីរ គឺ ចងឱ់្យរបាក្សែថា បញ្ជ ីឯក្សសារ
ខេឡិចររូនិក្សមានភាពងាយយល់ និងរសួលក្សនញងការខរបើរបាស់ សរមាប់េនក្សខរបើរបាស់ទូខៅ ក្ស៏ែូចជាបញគគលិក្ស
របស់បណ្ណា ល័យ។ ចញងខរកាយ គឺ ចងប់ានក្សមមវ ិ្ ីបញ្ជ ីឯក្សសារមយួ ណែលមានភាពជាក្សល់ាក្ស ់រពមជាមយួនិង
ការណថ្ទ ំនិងពរងឹងជារបច។ំ 

 
ការេិរេំណសវងរក្ស បាននាំខយើងេ្ញ ំខឆ្ព េះខៅកាន់របពន័ធ Koha ណែលជារបពន័ធក្សមមវ ិ្ ីបណ្ណា ល័យ ខបើក្ស

ចំហរ ខដ្ឋយឥរគិរដថ្លែំបូងខគបងែស់ក្សនញងពិភពខលាក្ស។ Koha គឺជារបពន័ធរគបរ់គងបណ្ណា ល័យ ណែលមានលក្សខ
ណ្ៈខពញខលញ ណែលបាននិងកំ្សពញងដ្ឋក្ស់ឱ្យែំខណ្ើ រការ ខៅតាមបណ្ណា ល័យ ចំនួន៣,៧៣៨ ទូទងំពិភពខលា

https://www.equinoxoli.org/


ក្ស។ Koha មានសមរាភាពផ្តល់ជូ្ននូវភាពងាយរសួល ក្សនញងការណសវងរក្សមារិកាខផ្សងៗ ណែលររូវខៅតាមសតង់
ដ្ឋរ របស់ Google Amazon បណ្ណា ល័យខបើក្សចំហរ និងក្សមមវ ិ្ ីផ្តល់ទិននន័យខផ្សងខទៀរ។ មនិណរប ញខណ្ណា េះ 
Koha ជារបពន័ធខគហទំពរ័មូលដ្ឋា ន ណែលេនញខលាមខៅតាមសតងដ់្ឋរបណ្ណា ល័យទូខៅបំផ្ញរ ែូចជា MARC 
21, UNIMARC, z39.50, ETC ណែលមានកូ្សែរបភពខបើក្សចំហរ ទទួលសាគ ល់ខដ្ឋយ សហគមនស៍ក្សល។ 
សរមាបព់រ័ម៌ានបណនាមសូមចូលខៅកាន ់ koha-community.org. 
 
ការផ្លល ស់បតូររបពន័ធរគប់រគងបណ្ណា ល័យ របស់ខយើងខៅ Koha ររវូបានផ្តល់តាមរយៈជំ្នួយរបស់ Equinox 
Open Library Initiative 

 
េនក្សរសី ឈ សញីវខឡង របធានបណ្ណា ល័យដនមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា មានរបសាសនថ៍ា៖ «ខយើងេ្ញ ំ

មានកិ្សរតិយសយ ងខាល ងំ ណែលបានទទួលជំ្នួយខែើមបផី្លល ស់បតូរ និងដ្ឋក្សឱ់្យែំខណ្ើ រការនូវរបពន័ធ រគបរ់គងបណ្ណា
ល័យ Koha ពី Equinox ខហើយខយើងេ្ញ ំសងឃមឹយ ងមញរមាថំា នឹងមានការចូលខរបើរបាស់បណ្ណា ល័យ និងបញ្ជ ី
ឯក្សសារខេឡិចររូនិក្សកានណ់រទូលំទូលាយ រសបនឹងការជួ្យ គរំទែល់សហគមន ៍និងខបសក្សមមរបស់ខយើង»។ 

 
ជំ្នួយណែល បណ្ណា ល័យមជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា ទទួលបានខនេះ ជាការជ្រមុញពីសហគមន ៍ របភព

ខបើក្សចំហរ និងជំ្ខនឿថា សហគមនទ៍ំងមូល គួរណរទទួលបាននូវេរារបខយជ្ន ៍ ពីបណ្ណា ល័យ ណែលមានការ
ខរបើរបាស់ទូលំទូលាយ និងខពារខពញខៅខដ្ឋយភាពរកី្សចខរមើន។  

 
ខលាក្ស Rogan Hamby េនក្សជំ្នាញណផ្នក្សវភិាគទិនននយ័ និង គខរមាង របស់ Equinox មានរបសាសន ៍

ថា៖ «ខយើងមានខសចក្សតីរខំភើប និងមានការរពឹំងជាខាល ងំ ក្សនញងការខ វ្ើការជាមយួ មជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា។ 
មជ្ឈមណ្ឌ លមួយខនេះ ជាក្សណនលងរបមូលផ្តញ ំឯក្សសារណែលពិខសស និងសមបូរណបប រពមជាមយួ និងបញគគលិក្ស ណែល
មានសមរាភាព។ ខនេះជាឱ្កាសែរ៏បដព ណែលខយើងបានខ វ្ើការជាដែគូជាមួយពួក្សខគតាមរយៈ Equinox 
Open Source Grant ខែើមបផី្តល់ឱ្កាសឱ្យមជ្ឈមណ្ឌ លណែលមានភាពលែរបខសើររសាបម់ួយខនេះ ខឆ្ព េះខៅរក្ស 
ភាពរកី្សចខរមើនមយួក្សរមរិណថ្មខទៀរ»។  

 
មជ្ឈមណ្ឌ លខេមរសិក្សា សូមណថ្លងេំណ្រគញណ្យ ងរជាលខរៅចំខពាេះការគរំទ និងទនទឹងរង់ចកំាររបកាស 
ដ្ឋក្ស ់ឱ្យខរបើរបាស់នូវបញ្ជ ីឯក្សសារខេឡិចររូនិក្សថ្មី ក្សនញងខពលឆ្ប់ៗ ខាងមញេខនេះ៕ 
  
 

https://koha-community.org/
https://koha-community.org/

