
ترین اظعالحات اظعالح مرجع الکرتوهیک از اتٍز
اللول و بر این راجی در حرفَ کتابداری است. مهگان متفق

ابورهد کَ مرجع الکرتوهیکی، خدمات مرجع را از ظریق پست 
افزار گپ زین و اب ویدیو کيفراوس، کَ بَ الکرتوهیکی اب ىرم

آ ورد. اظعالح مرجعمرجع زهدٍ هزی مؼروف است، فرامه می
ُای جمازی مه تيِا بَ مرجؼی اصاٍر ُای الکرتوهیک و مرجع

ابصد. واسعَ مسافت و فضای فزییکی انحمدود میدارد کَ بَ
خدمات مرجع الکرتوهیکی، خدمات مرجؼی ُستٌد کَ اب 

ای الکرتوهیکی و ص بکَ ُای راایهَاس تفادٍ از اماکانت و ابزاُر
 صود.ای بَ مراجؼَ کييدگان ارایَ می

ُای دجییتایل یکی از هممرتین مساییل کَ در کتاخباهَ
ُاست کَ ابید بَ معرح است توسؼَ مٌابع اظالػایت آ ن

آ هعور کَ ظورت دجییتایل بَ اکربران ارایَ صود. بيابراین مه
ُای ُای دجییتایل اب کتاخباهَفرمت مٌابع اظالػایت در کتاخباهَ

ُای توسؼَ این مٌابع اظالػایت هزی سًیت متفاوت است، روش
متفاوت خواُد بود و اهواع خمتلفی از اظالػات در كالب منت، 
تعویر، غکس، ظوت و فیمل وجود دارهد کَ برای ارایَ در 

ُای دجییتایل ابید بَ فرمت الکرتوهیکی تبدیل صوهد. کتاخباهَ
کتابداران برای توسؼَ مٌابع اظالػایت الکرتوهیکی در کتاخباهَ 

 کييد .ُای خمتلفی اختاذ میُای دجییتایل خود روش
ُای مورد ُای سازمانرساین و کتاخباهَمراکز اظالع

معالؼَ اب توجَ بَ اماکانت خود دست بَ اجیاد این گوهَ کتاخباهَ
داهيد. ُای سًیت خود میزهيد و آ ن را ممکل کتاخباهَُا می

ُای سًیت ُستٌد هزی بَ ُا کَ فاكد کتاخباهَحیت بؼیض از آ ن
ُای دجییتایل اهد. کتاخباهَفکر اجیاد کتاخباهَ دجییتایل افتادٍ

مورد معالؼَ دارای مجموػَ غظمیی از مٌابع اظالػایت الکرتوهیکی 
اییب بَ مٌابع الکرتوهیکی اب پیچیدگی ُستٌد. پیچیدگی دست

ُا جتِزیات مورد هتیَ این مٌابع مهراٍ است. در این کتاخباهَ
هیاز، خرید ای اجاٍر مٌابع، و هزی كمیت و زمان هتیَ مد هظر كرار 

 می گرید.

سازی پارچَسَ مدل اظیل یک    
 خدمات در کتاخباهَ دجییتال غبارتيد از:

 مدل جست وجو ی مه زمان

 مدل برداصت اظالػات

 مدل پراکيدٍ

تواهد در برگریهدٍ یک کتاخباهَ دجییتال می
 خدمات دیگری مه ابصد:

ارجاع آ هالین : رویش برای متاس اب  -  
اغضای ُیات ػلمی و ای ال.ار.اس برای 

 درخواست مکک

هلد و سفارش کتاب از ظریق فِرست 
 ُا.کتاخباهَ

ُای اظالػایت بَ آ موزش همارت -  
 اغضای ُیات ػلمی و داوضجواین .

وجو: تواانیی جس تجو كابلیت جست - 
 از ظریق ظیفی وس یع از مٌابع .

وجو بر اساس رسفعل مرور و جست -
 درس.

تلفیق اب ىرم افزار مدیل )بس تَ ىرم  -
 افزاری (.

 ذخرٍی و ىگِداری مٌابع دجییتایل در یک خمزن. -

ُای مزاایی کتاخباهَ

 دجییتایل 

 

79بهمن ماه   

 داناکاهاپاسااااااایاوارا ا ا ااانا        ادا ا ا



 

بَ ظور لکی از مزاایی یک کتاخباهَ 
 توان معالب زیر را انم برد:دجییتایل می

ُیچ وابس تگی فزییکی وجود  - 
هدارد:اکربر این کتاخباهَ برای دسرتیس بَ 
معالب خود هیاز بَ حضور در کتاخباهَ هدارد، 

توان بَ اظالػات این کتاخباهَ واز ُر جا می
 دسرتیس داصت.

دسرتیس چٌدگاهَ بَ یک س يد:  -
تواهد مورد یک س يد در یک زمان می

 ی چٌدین هفر كرار گرید.اس تفادٍ
ُای دجییتایل فضا: در کتاخباهَ -

هیازی بَ جحم ابالی فضا برای ىگِداری 
 اظالػات وجود هدارد.

سازماهدُی مٌابع اظالػایت: توظیف  -
ُای مٌابع اظالػایت امع از منت، تعاویر، فایل

 ظویت و هظایر آ هنا.
 سازی .حتلیل حمتوا و منایَ -
دسرتیس آ سان بَ حمتوای مواد  -
 دجییتال .
اماکن دسرتیس بَ حمتوای مواد  -

 ُا ای مراکز دجییتایل .سایر کتاخباهَ
مدیریت دكیق تر بر جحم گسرتدٍ  -

 ای از اظالػات در کتاخباهَ ُای دجییتایل .
اکُش زمان ورش، در هتییی یَ اکُیش زمیان  -

 اصاػَ اظالػات 

 خدمات کتاخباهَ ُای دجییتال

ُای دجییتایل ارایَ از مجهل خدمایت کَ کتاخباهَ
 دُيد غبارت است از:می

گردآ وری ای تولید مٌابع اظالػایت 
 سازیدجییتال مبتین بر اظول مجموػَ

اهتخاب و سازماهدُی مٌابع 
 اظالػایت توسط اکرکيان متخعط

دسرتیس اکربران بَ اظالػات متام 
 منت دجییتال از ظریق ص بکَ

اغامل مدیریت مٌابع اظالػایت بر  
 ُای دجییتال روی فایل

اغامل مدیریت سعح دسرتیس  
)رػایت حق مولف( و در دسرتس بودن 
ظوالین مدت اظالػات دجییتال بَ مثابَ 

 مٌابع اظالػایت. 
دجییتایل صدن یک کتاخباهَ از یک مرحهل 
رشوع و بَ تدرجی بَ مرحهل تبدیل بَ کتاخباهَ دجییتال 

رسد. در این فرآ یيد ابتدا اب دگردییس کتاخباهَ از می
صلک سًیت بَ صلک دجییتال روبرو ُستمی، و آ ن 
زماین است کَ اماکن دسرتیس اکربران بَ حمتوای 
بریخ مٌابع کتاخباهَ از ظریق وب سایت کتاخباهَ همیا 

ُا را می صود. در متون ػلمی این صلک کتاخباهَ
ُایی انمٌد. یؼین کتاخباهَمی «ُای ُیربیدکتاخباهَ»

کَ كسمیت از خدمات را بَ صلک سًیت و خبضی دیگر 
کييد. در مراحل بؼدی را در كالب دجییتایل ارایَ می

صود )مثال تدرجی سِم خدمات دجییتایل بیضرت میبَ
ارایَ خدمات جس تجو، ابزاییب، و خدمات مرجع 

کَ لک خدمات در كالب دجییتایل دجییتایل( ، ات آ ن

ارایَ صود. در این حالت از صلک ُیربید بَ دجییتایل 
 (.9831تبدیل می صود)ػلیپور،

ُای دجییتایل جزایر دور افتادٍ بدون کتاخباهَ
ارتباط اب یکدیگر هیستٌد بلکَ ُدف اظیل، یک

سازی خدمات و ترسیع و تسِیل در ارایَ بَپارچَ
سازی ریضَ در خدمات پارچَاکربران است. یک

اهدازی ُا دارد و منوهَ آ ن در ایران، راٍسًیت کتاخباهَ
گاٍ ظرح غدیر )اصرتاک مٌابع ( است کَ پژوُش

آ وری اظالػات متویل اجنام آ ن در سعح ػلوم و فن
سازی در حمیط پارچَمیل است. رضورت یک

دجییتال چٌد برابر حمیط سًیت است، زیرا پراکيدگی 
خدمات در این حمیط اکربر را رس در گم می کيد. در 

صود: سازی دو رویکرد معدٍ دهبال میپارچَیک
سازی پارچَسازی مٌابع اظالػایت و یکپارچَیک

سازی خدمات در پارچَخدمات اظالػایت. برای یک
ُای خمتلفی پیض يِاد صدٍ است. کتاخباهَ دجییتال مدل

اهتخاب ُر مدل بس تَ بَ ُدف و هوع اکربران، از 
 یک کتاخباهَ بَ کتاخباهَ دیگر متفاوت است.


