
بَ هظر وینت و بنی برجی، کتاخباهَ دجییتایل چٌد 
 مزیت معدٍ وسبت بَ مهتای سًیت خود دارد:

دسرتیس از راٍ دور بَ مٌابع آ ن بَ سادگی -1
 اماکن پذیر است.

از اماکانت بس یار كوی و وس یع جست-2
 گرید.وجو و مرور هبٍر می

ای برای خدمات دارای اساس و پایَ-3
 (.1391صود)بیًش پور،ارزش افزودٍ حمسوب می

ُای دجییتایل آ ن دس تَ از مٌابع کتاخباهَ–  4
دجییتایل کَ خارج از حوزٍ مدیرییت و حمیط فزییکی آ ن 

 گریهد.کتاخباهَ ُا ُستٌد را هزی در بر می
ُای دجییتایل متام فرایيد و خدمایت کتاخباهَ -5

ای است صامل میرا کَ اساس و پایَ ُر کتاخباهَ
ُای صود.این فرایيدُای سًیت گرچَ اساس کتاخباهَ

دُيد، لیکن برای سازگاری اب دجییتایل را تضکیل می
ُای جدید دجییتایل ابید مورد جتدید هظر كرار محمل

 گرفتَ و توسؼَ دادٍ صوهد. 
ُای دجییتایل بَ ظور ایدٍ آ ل کتاخباهَ -6

ىگریش بَ لک مٌابع کتاخباهَ دارهد و صلک و كالب آ ن 
 گریهد.اظالػات را در هظر منی

ُای دجییتایل بَ جوامع ای حوزٍکتاخباهَ -7
کييد ُای خایص از اس تفادٍ کييدگان خدمت می

ُای سًیت اجنام میچَ کَ اکيون کتاخباهَ)ماهيد آ ن
دُيد( اب این تفاوت کَ این جوامع ممکن است در 

 ص بکَ ایيرتهت پراکيدٍ ابص يد.
ُای دجییتایل برای ادامَ حیات کتاخباهَ -8

اکری کتابداران و هميدسان ػلوم راایهَ خود هیاز بَ مه
 دارهد.

کتاخباهَ دجییتایل دارای امتیازات 
متؼددی است. هیاز بَ فضای مک، اماکن 
ابزاییب و ذخرٍی اظالػات، سِولت 
ُای اس تفادٍ صاید بزرگرتین مزیت کتاب

ُای چاپیی، جحم دجییتایل وسبت بَ کتاب
و كابلیت محل در مهَ جای دهیا از مجهل آ ن 

ُا ماهع از این است. جحم و وزن کتاب
ُستٌد کَ ما مهواٍر چٌدین کتاب را بَ 
مهراٍ داص تَ ابص می ات در مواكع لزوم از آ ن
ُا اس تفادٍ کيید. اما اب ساخت حافظَ
ُای کوچک و پر ظرفیت، این اماکن برای 
صام فرامه است کَ تؼداد بس یارزایدی از 

ُای الکرتوهیکی را مهیضَ اب خود کتاب
محل کيید. این کَ بتواهید منت متام کتاب
ُای کتاخباهَ میل و حیت بیضرت از آ ن را 

کوچکی کَ بَ حللَ جا سوییچی در حافظَ
راٍ داص تَ صام متصل است، مهواٍر بَ مه

 ابص ید بَ ُیچ غيوان اغراق آ مزی هیست.
در مزنل هزی الزم هیست جحم 
زایدی از فضای خاهَ را بَ کتاخباهَ خشیص 

ُا اب چٌدین اختصاص دُید و لک کتاب
تواهيد در فضای اهدیک وسخَ پض تیبان، می

 از مزی اکر صام كرار گرید .
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 کتابخانه های دیجیتال

 

79دی ماه   

 داناکاهاپاسااااااایاوارا ا ا ااانا        ادا ا ا



 

مددار: الدلدب تدؼدارید   ُای پژوُش دیدگاٍ

ُای دجییتایل بَ  مدار در ابٍر کتاخباهَ پژوُش

صددٍ ارایَمٌظور حل یک موضوع پژوُضی 

اهد و دامٌَ این گدوهدَ تدؼدارید  حمددود و بدَ 

موضوع حتلیق بس دتدگدی دارد. بدر  از ایدن 

تؼاری  ممکن است برای درک لکدی مداُدیدت 

ُدای  ُای دجییتایل و ابؼاد و ویدژگدی کتاخباهَ

رو، ممکن اسدت در  آ هنا اکمل هباص يد. از این

ُدای  یک حتلیق خدمایت هظری مجموػدَ پدایدگداٍ

ص ياخیت و جمالت الکرتوهیکی  اظالػایت کتاب

ایيک از ظریق صد دبدکدَ  متام منت)هظری آ چنَ مه

رزهت در ایران كابل دسرتس است( کتداخبداهدَ 

دجییتایل تؼری  صود و در حتدلدیدق دیدگدری 

ُای ایيرتهیت، کتاخباهَ دجیدیدتدایل  بر  سایت

حمسوب صوهد. حیت گاٍ ممکن است ملاالت و 

متون ص بکَ هجاین وب را بَ غديدوان مصدداق 

کتاخباهَ دجییتایل مورد اصاٍر كرار دادٍ ابص يدد. 

تواهد بيابر تؼری  معلیدایت البتَ ُر حتلیلی می

دُدد،  مدی ارایدَای کَ اجزای یک مسد د دهل 

ُای و خصوصیات یک پدیدٍ ای متغدری  ویژگی

را تؼری  کردٍ و هتاجی بَ دست آ مدٍ از حتلیدق 

خود را بَ آ ن حمدود کيد. اما ایدن احد ل هدزی 

 وجود دارد 

 ُای دجییتایل ُای کتاخباهَویژگی

کَ چٌنی تؼاریفی در سایر متون مورد استٌاد كرار 

ُای هظری صوهد. گریهد و از ظریق استٌاد وارد حبث

این ترتیب، اب گذصت زمان ممکن است اب تؼاری  بَ

خمتلفی از یک مفِوم واحد مواجَ صومی کَ ظاُرا" 

اصعالح کتاخباهَ دجییتایل هزی از این امر مس تثین 

 هبودٍ است

ُا اتجریات مضِودی تغیری مداوم کتاخباهَ
ُای جامؼَ بدون اکلذ بیینداص تَ است و پیش

دُد. اتجریات دگرگون ليکسرت را مورد اتیید كرار می
آ وری دجییتایل در هظام اظالعای کَ فنکييدٍ

 رساین اجیاد کردٍ است بَ رشح زیر است :

 ُا ال ( مجموػَ
در برگریهدٍ ُای کتاخباهَ دجییتایلمجموػَ

ُای موجود مدارک اثبت و دامیی ُستٌد . کتاخباهَ
ُای پوایتری دارهد و حمیط دجییتایل هزی اماکن مجموػَ

 سازد.مدیریت رسیع اظالػات را فرامه می

 آ وری ب ( فن
ُای آ وریُای دجییتایل بر پایَ فنکتاخباهَ

ُای دجییتایل ُستٌد. این فرض اسایس کَ کتاخباهَ
گریهدٍ مواد دجییتایل خواُيد بود، دجییتایل فلط در بر

ابصد. اح ل دارد کَ کتاخباهَ دجییتایل اصتباٍ می
متضلک از مواد اظالػایت دجییتایل و لری دجییتایل 

 ابصد.

 

 ج( اکر
وس یهل اصخایص کَ ُای دجییتایل بَکتاخباهَ
گرید. کييد، مورد اس تفادٍ كرار میبَ تيِایی اکر می

دور منای موجود بر اکر مبتین است و روی گروٍ 
صود، و گران اظالػایت، اکری کَ اجنام میحتلیل

 ُای حامیت کييدٍ مترکز دارد.آ وریمدارک و فن

 د( اهتلال اظالػات: 
ُا اب اهتلال صکسنت مرزُای فزییکی دادٍ  

صود. آ ن در داخل و ای خارج کضور صکس تَ می
ُای ماهيد فؼالیتحامیت از ارتباظات و مهاکری مه

سازی وجوی اظالػات همم است. فرشدٍجست
ُای ذخرٍی صدٍ ، ذخرٍی سازی آ اثر مؼمویل را دادٍ

بَ صلک دجییتایل ممکن ساختَ است. ورش الکرتوهیکی 
رسغت در حال تبدیل مواد چاپیی بَ مواد بَ

الکرتوهیکی است. ارتباظات راٍ دور اس تفادٍ از روش
ُای الکرتوهیکی را برای فرس تادن، اکوش و اتصال بَ 

کيفراوس از راٍ دور، ویدیوتکست، ارسال پیغام و 
برداری از کيد. اب كابلیت وسخَلرٍی تسِیل می

ُا و ُای دجییتایل کتابوسخَ اصیل و وفور کتاخباهَ
 صود.تدرجی حمو میجمالت بَ


