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 3کتابخانه دیجیتال 

 ۰۲بیش از۰۲۰۲بَ گفتَ کیيگ در سال.
ُا و ورشایت بَ ظورت پیوس تَ و  درظد روزانمَ

امللیل در دسرتس  بنیُای دور از ظریق ص بکَ
ُا پیامدُای معیلی خواُيد بود. این پیرشفت

آ وری تلریبا متام ُای ختعیص دارد. فن درکتاخباهَ
ُای اکر کتاخباهَ را حتت اتثری خود كرار  جٌبَ
آ وری است: کتابداران صاغل در خبش فرامه دادٍ

اکيون ابید بَ دهبال راُی هجت دسرتیس مراجؼان 
بَ مٌابع دجییتال ابص يد، فِرستٌویسان ابید این 
مٌابع را دسرتس پذیر سازهد و کتابداران مرجع هزی 
مضن مکک بَ مراجؼان در داخل کتاخباهَ ابید پاخس

 گوی ارابب رجوع از راٍ دور ابص يد.

ُا و مراکز اظالع اترخی اس تفادٍ ازراایهَ در کتاخباهَ
توان بَ چٌد دورٍ وسبتا مضخط تلس می کرد: در  رساین را می

ُای ىمیَ ماصیین ذخرٍی و ابزاییب خنس تنی روش ۰۴۹۲دَُ 
ای لبَ مٌگٌَ مورد توجَ كرار  اظالػات اب اس تفادٍ از هظام برگَ

ای دَُ  ُای راایهَ گرفت. این هظام در واكع پیش آ مد هظام
ُای پیوس تَ  صاُد گسرتش هظام ۰۴۰۲بود. در دَُ  ۰۴۹۲

ای آ مادٍ و جتِزیات چاپ و  چَ از هظر تيوع و اجیاد ىرم افزاُر
ُا در  منایش اظالػات و چَ از هظر هفوذ و اکربرد این هظام

دَُ رصد ایيرتهت  ۰۴۴۲کضورُای در حال رصد بود. دَُ 
ُا هزی از این پدیدٍ حاظل از  آ ید و کتاخباهَ بَ حساب می

ای خود بَ خویب اس تفادٍ کردهد. این  فٌاورهیای جدید در اکُر
مسری روز بَ روز در حال حتول و پیرشفت است و هجت آ ن 

ُای اوسان در بَ دست آ وردن دكیق  بَ سوی افزایش تواانیی
ابصد. اس تفادٍ از فٌاوری اظالػات هیازمٌد  اظالػات می

آ موزصِای ویٍژ هَ تيِا برای کتابداران کَ مس تلامی دست 
اهدراکر اظالع رساین اهد، بلکَ برای اس تفادٍ کييدگان ػادی 

ای  ابصد. امروٍز ابسواد کیس است کَ سواد راایهَ هزی می
ای  داص تَ ابصد و خود بتواهد مس تلامی از اماکانت راایهَ

 .اس تفادٍ کيد
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ُا و موسسات بس یاری از سازمان  
اهد ای در حال برانمَکتاخباهَ دجییتایل اجیادکردٍ

ریزی ُستٌد. حضور در دهیای جدید هیازمٌد 
ُای جدید دارد و این آ گاُی از رشایط و ویژگی

آ گاُی جز اب معالؼَ در این حوزٍ اماکن پذیر 
سوی دهیای ُا در حرکت بَهیست. کتاخباهَ

دجییتال، ػالٍو بر ركابت اب ركبای جدید، ابید در 
اهدیضَ رسالت وجودی خود کَ ُامن حفغ مریاث 

کَ در دهیای دجییتال ػالٍو بر مریاث  -برشی
و  -گرید مکتوب، مریاث دجییتال را هزی در برمی

يگی بَ جامؼَ اکربران  ارایَ خدمات فُر
سوی دهیای ُا در حرکت بَابص يد.کتاخباهَ

ُای حلویق، فین، هریوی اوساین دجییتال اب چالش
ُای ارتباظی، مدیرییت و غرٍی متخعط، ص بکَ

صان، در  مواجَ اهد کَ ابید پیش از آ غاز فؼالیت
 ُا حرکت کييد.مسری  رفع این چالش

 مباین هظری 
ُای دجییتال اولنی ابر در مفِوم کتاخباهَ  
، توسط بوش واهَ وار در مورد ۰۴۹۲سال 

ماکس بعورت صفاف تؼریف صد. سیس مت می
ماکس یک کتاخباهَ دجییتال مربوط بَ سیس مت می

صد کَ آ یيدٍ بود، در این سیس مت چٌنی تعور می
ُا، دفاتر و تواهد مهَ کتابیک فرد می

 ارتباظاتش را دریک دس تگاٍ ذخرٍی کيد.

اجیاد کتاخباهَ دجییتایل مس تلزم دسرتیس بَ منت  
اکمل مٌابع اظالػایت در كالب اکمپیوتنتری اسنتت و اینتن 

 .تواهد تيِا هوص تاری هباصداظالػات می
یک کتاخباهَ دجییتایل از تنتؼنتداد زایدی راایهنتَ   

اهنتد.  تضکیل صدٍ کَ بَ وس یهل یک ص بکَ متعل صنتدٍ
وجود آ منتدن آ ن بنتَ  همم ترین ص بکَ ایيرتهت است کَ بَ

غيوان یک ص بکَ كابل اهؼعاف، ارزان و هجنتاین ػنتامنتل 
 ُای دجییتایل صدٍ است.موثر در توسؼَ کتاخباهَ

ُای موجود در ص بکَ، سَ معلکرد اظنتیل  راایهَ
دارهد: مکک بَ اکربران برای ارتباط اب کنتتنتاخبنتاهنتَ، ذخنترٍی 
مٌظم اظالػات هجت ىگِداری بلنتينتد منتدت، خنتدمنتات 

ُنتا و  جس تجو و ماکن اییب اظالػات اب ارایَ فنتِنترسنتت
 منایَ ُا.

گریی کتاخباهنتَ هنتلنتش اسنتایس  مدیران در تعممی
گریی آ گاُاهَ در ابب ُنتر منتوعنتوع  دارهد و برای تعممی

ابید ػالٍو بر فرامه ساخ  اماکانت و جتنتِنتزیات  نتت
مربوط بَ آ ن  افزاری از اظالػات ختعیص افزاری و ىرم

موعوع هزی آ گاٍ ابص يد. مدیراین کَ فاكد آ گاُی، ختعنتط 
تواهنتينتد ابنتداػنتات و  و ىگرش مثبت ابص يد بَ راحیت منی

 ُا را اجیاد کييد.هوآ وری

 ُا آ وری اظالػات در کتاخباهَاترخیچَ روهد فن
ُر چٌد ات دیروز صلک منترسنتوم دسنترتیس انتلنتلنتان بنتَ 
اظالػات پژوُضی بنتَ اصنتاکل اکغنتذی و لنتود فرشنتدٍ 

است، لیکن امروٍز غرعنتَ کنتينتينتدگنتان اظنتالػنتات،  بودٍ
تنتر بنترای  ای منتٌنتاسنتب ُای وب را بَ غيوان رساهَ ص بکَ
ُای اظالػات مرجع و جمالت پژوُضی متنتام منت   پایگاٍ
تواهيد از ظریق وب، اظالػات منتورد  اهد. اکربران می ایفتَ

هیاز حتلیق خود را در ظنتول صنت نتبنتاهنتَ روز و در متنتام 
 ، ای ُفتَ از ُر منتاکین ابزاییب کنتينتينتد. بنتَ ػنتالٍو روُز

ُای مبتین بر وب، بَ صلک كوی  بس یاری از پایگاٍ
اهد وای ایيکنتَ اظنتالػنتات بنتینتضنترتی  تری جتِزی صدٍ
ُای سًیت اکغنتذی ای لنتود فرشنتدٍ  وسبت بَ ص یوٍ

کنتينتينتد. تنتتنتینتریات مهینتع و مهنتَ جنتاهنتبنتَ،  ارایَ منتی
ُای ختعیص و کتابداران متخعط در اینتن  کتاخباهَ
ُنتا را در آ سنت نتتنتاهنتَ غدنت جنتدینتدی كنترار  کتاخباهنتَ
است کَ اب گذص تَ هَ چنتٌنتدان دور، بسنت نتینتار  دادٍ

ُا  ای کَ در کتاخباهَ متفاوت است. سیس متِای راایهَ
گرفت، ارتنتبنتاظنتی  مورد اس تفادٍ كرار می ۰۲ات دَُ 

ُنتا  پیوس تَ و مس تلمی اب معلکردُای سًیت کنتتنتاخبنتاهنتَ
ُای معنتیل  منود، ػیل رمغ تواانیی و كابلیت بركرار می

ُای كابل دسرتیس بنترای معنتوم  و گسرتدٍ فِرست
ُنتا  ُنتا، کنتتنتاخبنتاهنتَ ُای ایل متعل بدان و سیس مت

ُنتای فنتزیینتکنتی و انتیل  ُيوز مدیل سًیت از مجموػنتَ
ای کنتتنتابضنت نتينتاخنتیت  ُستٌد کَ معدات از ظریق ابزاُر

ُا دسنترتیس ایفنتت. مه  توان بدان انُامُيگ، می
صنتود کنتَ  ُای كابل توهجیی دیدٍ منتی اکيون پیرشفت

آ وری در حال تتیری بًیادی این منتدل اسنتت. فنتن
ُای کنتتنتاخبنتاهنتَ را از راُنت ُنتای  هو، فِرست ُای 

ُای جامع اظنتالػنتایت تنتتنتینتری  سادٍ مٌابع بَ سیس مت
اهد و در مرحهل ایفای تنتؼنتِنتد خنتود در اهنتتنتلنتال  دادٍ

ُای دهنتینتا و منتراکنتز  مس تلمی مٌابع اظالػایت کتاخباهَ
مزی اس تفادٍ کنتينتينتدگنتان ُسنتتنتٌنتد. رساین بَ  اظالع
مک جایگنتزینتن  ُای رمقی و تعاویر الکرتوهیکی، مک دادٍ

ُنتای مهینتع  اهنتد. روش مٌابع اظالػایت فزییکی صدٍ
اییب بَ مٌابنتع اظنتالػنتایت بنتَ تنتدرت امهنتینتت  دست

ُنتای جنتدینتد پنتینتدا  بیضنترتی از گنتردآ وری مجمنتوػنتَ
 .است کردٍ


