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 .اُداف کتاخباهَ دجییتایل 2-2-4

بؼیض از اُداف کتاخباهَ دجییتایل بَ 
 رشح زیر می ابصد:

گردآ وری، ذخرٍی و سازماهدُی  -
 اظالػات و داوش بَ صلک دجییتایل ؛

مکک بَ اهتقال مقرون بَ رصفَ و  -
 اکرآ مد اظالػات ؛

گذاری اتجری قابل توجَ در رسمایَ -
 ای و ارتباظی ؛روی ساختار راایهَ

ارتباط قدرمتيد و مهاکری مابنی  -
جوامع پژوُضی، ابزرگاین، حکومیت و 

 آ موزیش؛
ربی بنی - امللیل بَ ایفای هقش ُر

ُای همم و ظور ػام و تروجی داوش در خبش
ُای آ موزیش اس تفادٍ از فرظت -راُربدی .

 مادام الؼمر.
ُای دجییتایل اب اب ظِور کتاخباهَ

ُایی مواجَ ُستمی کَ از حلاظ کتاخباهَ
ُای اظالػایت اب ساختاری، مٌابع و مجموػَ

آ چنَ قبال در مفِوم کتاخباهَ اب آ ن آ ص يا بودمی، 
ا،  متفاوت ُستٌد. رشایط جدید بَ ابزاُر
داوش و اس تؼدادُای متياسب اب آ ن هیاز 
دارد. سوال ایيجاست کَ در این رشایط، آ ای 
کتابداران تواانیی اجنام وظیفَ و اماکن رقابت 

ُا را در این غرظَ دارهد؟ اگر اب دیگر رص تَ
مکی بَ غقب برگردمی، وضؼیت را هبرت درک 

 خواُمی کرد.

 

آ وری صاید بتوان گفت اتجریات اولیَ فن 
اب اجیاد  0691در غرظَ کتابداری از دَُ 

رکوردُای مارک آ غاز صد و اب راٍ اهدازی 
 ای بیضرت منااین صد.ُای راایهَفِرست

ُاکتابداران در متام این مراحل و پیرشفت
ُدایت امور ، راُامنیی و ارایَ خدمات بَ مراجؼَ

کييدگان را بر غِدٍ داصتٌد. کتابداران در 
کتاخباهَ دجییتایل هَ تيِا وظیفَ راُامنیی و ارایَ 
خدمات مٌاسب بَ اکربران را بر غِدٍ دارهد، بلکَ 

ُاست اب فرظت ُای جدیدی کَ پیش روی آ ن
ای خود را اب پیرشفتُای حرفَابید ختعط

آ وری مهراٍ کردٍ و برای اجنام ُای مبتین بر فن
آ وری گام ای بَ واسعَ فنهبیيَ خدمات کتاخباهَ

 بردارهد.

ُای مورد هیاز ُا و همارتختعط
 کتابداران دجییتالیؼبارتيد از :

 ُای دجییتایل مدیریت کتاخباهَ-
 سازماهدُی اظالػات و مدیریت داوش -
 اصاػَ اظالػات دجییتایل -
 پردازش اظالػات دجییتایل. -
 مدیریت تبدیل مٌابع - 
سازی ، سازماهدُی و حفاظت ذخرٍی -

 مٌابع دجییتایل
اییب و ابزاییب مٌابع ارایَ اماکن دست -

 دجییتایل
 حامیت از مو لف الکرتوهیکی  -
 ُای اکربری .مضاورٍ در ظرایح رابط -



ُای کتاخباهَدر زیر بؼیض از سودمٌدی
 ُای دجییتایل آ مدٍ است:

سوی  الف( کتاخباهَ دجییتایل کتاخباهَ را بَ
 آ ورد:اکربر می

برای اس تفادٍ از کتاخباهَ سًیت خواهيدٍ ابید 
آ جنا برود. در داوضگاٍ این اکر ممکن است چٌد بَ

ُا دقیقَ ظول بکضد، اما اغلب مردم در داوضگاٍ
ای مه در ىزدیکی خود هدارهد. هیستٌد و کتاخباهَ

بس یاری از هميدسان و پزصاکن هجت دسرتیس بَ 
 اهد.جدیدترین اظالػات بَ صدت در مضیقَ

کتاخباهَ دجییتایل اظالػات را بَ مزی اکربر، 
آ ورد. اب یک کتاخباهَ چَ در اداٍر ،چَ در خاهَ می

دجییتایل رومزیی،خواهيدٍ ُرگز هیازی بَ رفنت بَ 
ساخامتن کتاخباهَ هدارد. ُرجا کَ یک راایهَ خشیص 

ای اب اتعال ص بکَ ای وجود داص تَ ابصد کتاخباهَ
 دجییتایل وجود خواُد داصت.

ب ( اس تفادٍ از قدرت راایهَ در جس تجو 
 و تورق                                          

اکغذی سادٍ است، اما خواهدن مدارک 
پیدا کردن اظالػایت کَ روی اکغذ ذخرٍی صدٍ است 

ُا ابزار تواهد دصوار ابصد. ػیل رمغ وجود دٍمی
کتابداران مرجع، اس تفادٍ از کتاخباهَ اثهوی و همارت

تواهد چالضی خست ابصد .ادػایی کَ اغلب در می
آ ید این است ُای سًیت بَ معل میمورد کتاخباهَ

ُای اتفایق را ابغث میُا موفقیتکَ این کتاخباهَ
 صوهد، 

زیرا خواهيدگان بَ ظور اتفایق بَ موارد 
ایبيد. حقیقت این است کَ ارزمشيدی دست می

ُا آ کيدٍ از مواد مفیدی ُستٌد کَ کتاخباهَ
ُا را کضف میظور تعادیف آ نخواهيدگان بَ

 کييد.

ای در ُای راایهَدر اغلب موارد،هظام
ُای دس یت پیدا کردن اظالػات، هبرت از ص یوٍ

ُا بَ خویب آ ن چَ کَ کييد. این هظاممعل می
مردم دوست دارهد هیستٌد، اما بَ ُر حال خوبيد 
و بَ ظور دامئ در حال هببود اهد،بَ خعوص در 

ای مرجع کَ صامل هجش ُای تکراری از یک اکُر
مٌبع اظالػایت بَ مٌبع دیگر ُستٌد، مفید واقع می 

 صوهد.

ج( اظالػات را می توان بَ اصرتاک 
 گذاصت 

ُا اظالػات مٌحرص ُا و آ رص یوکتاخباهَ
بَ فرد بس یاری را در بردارهد. اظالػات دجییتایل را 

ُا بر ص بکَ در دسرتس توان اب قراردادن آ نمی
ُای دجییتایل مهگان قرار داد. بس یاری از کتاخباهَ

ای اهتضارات الکرتوهیکی در یک جایگاٍ مرکزی 
صوهد، صاید مهراٍ اب تؼدادی داری میواحد ىگَ

ظورت اسرتاتژیک در وسخَ تکراری کَ بَ
رسارس دهیا قرار دادٍ صدٍ است. این امر وسبت 
بَ تکرار فزییکی پر ُزیيَ مواد مک اس تفادٍ، ای 

اییب بَ مواد مٌحرص بَ فرد ، کَ دصواری دست
داری میجز اب مسافرت بَ ماکین کَ در آ ن ىگَ

صود میرس هیست، هببودی گسرتدٍ بَ حساب می
 آ ید.

د(  روزآ مد ىگَ داصنت اظالػات آ سان
 تر است 

آ مد کردن بس یاری از هیاز بَ روز
اظالػات همم وجود دارد. روزآ مد سازی مواد 
چاپیی انخوصایيداست، چون لک مدرک ابید دو 

ُای حتریر قدمیی ابید ابٍر چاپ صود و مهَ وسخَ
کيار گذاص تَ و جایگزین صوهد. زماین کَ وسخَ 
هنایی بَ صلک دجییتایل و در یک راایهَ مرکزی 
ذخرٍی صدٍ ابصد، روزآ مد سازی اظالػات 

 دصوار هیست .
ُای ُا وسخَبس یاری از کتاخباهَ

ُا و دیگر آ اثر املؼارفپیوس تَ راُامنُا، دایٍر
کييد. ُر زمان کَ داری میمرجع را ىگَ

ُایی از جاهب انرشان درایفت صود آ نابزىگری
کييد. ُای کتاخباهَ هعب میُا را روی راایهَ

ای پیوس تَ است کَ کتاخباهَ کيگٍر دارای مجموػَ
هویس مهَ قواهیین صود و پیشتوماس انمیدٍ می

را کَ پیش روی کيگٍر قرار دارهد صامل می
 صود.

 


