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ُای دجییتایل از این حلاظ کتاخباهَ
منوهَ توسؼَ ایفتَ، تلویت صدٍ و یکپارچَ 

ُای رساین در حمیطهنادُا و مراکز اطالع
فزییکی ُستٌد. مٌابع اطالػایت هزی بر اساس 

ای اطالػایت اس تفادٍ کييدگان اهتخاب، هیاُز
سازماهدُی، حفاظت، ىگِداری و دسرتس

صوهد. چٌنی هنادُا و موسسایت میپذیر می
ُا، ُا، موزٍتواهيد در دیگر کتاخباهَ

ُا و ماهيد آ ن هزی وجود آ رص یوُا، داوضگاٍ
داص تَ ابص يد، کَ در این ظورت بَ جامؼَ 

دُيد. اما کتاخباهَمی ارایَمضخیص خدمات 
کييدگان زایدی را در ُای دجییتایل اس تفادٍ

ُای ُا و ماکنمدارس، ادارات، خاهَ
 دُيد.معومی و جز آ ن خماطب كرار می

گذار: ُای جمری و س یاستدیدگاٍ سازمان
یکی از پر استٌادترین تؼاریف در حوزٍ 

صدٍ  ارایَرساین تؼاریف کتابداری و اطالع
گذارُای س یاستاز سوی سازمان

ُایی کَ بَ طرایح و اجیاد کتاخباهَ)سازمان
پردازهد اما در امر س یاستُای دجییتایل منی

امللیل فؼال ُستٌد( گذاری میل و بنی
ُای متؼلق بَ فدراس یون کتاخباهَ

 .دجییتالیاست 

 

امللیل اب ُدف توسؼَ این فدراس یون بنی
ُای دجییتایل در ساختاری و حمتوایی کتاخباهَ

ُای رسارس هجان و مطالؼَ و برریس جٌبَ
است و از این حلاظ یکیخمتلف آ ن اتسیس صدٍ

امللیل ترین و مؼتربترین هنادُای بنیاز همم
ُای دجییتایل چٌنی است. فدراس یون کتاخباهَ

دادٍ ارایَتؼریفی را در ابٍر کتاخباهَ دجییتایل 
ُایی ُای دجییتایل سازماناست:" کتاخباهَ

ُستٌد کَ در آ ن اکرکيان متخعط بَ اهتخاب، 
سازماهدُی و مکک برای دسرتیس بَ مٌابع 

پردازهد و در آ ن فرایيد تفسری، توزیع اطالػایت می
و حفاظت از یکپارچگی اطالػات دجییتال و هزی 

ای از آ اثر دجییتال در اطمیيان از وجود مجموػَ
گرید ات از مدت زمان طوالین مورد توجَ كرار می

این طریق بتوان مٌابع اطالػایت دجییتال را اب 
رسغت و بَ ظورت اكتعادی برای اس تفادٍ یک 

ای از جوامع در دسرتس كرار جامؼَ ای مجموػَ
ُای دجییتایل ُای جمری کتاخباهَداد". سازمان

ُایی ُستٌد کَ ای در حال مطالؼَ ملدمایت آ ن
برای اجیاد چٌنی بسرتی ُستٌد و ای ایيکَ آ ن را 

اهد. در ُر ظورت، بَ ظورت غیین اجیاد کردٍ
ُا تؼریفی از کتاخباهَ در اغلب این گوهَ طرح

صدٍ است. برای مثال، در طرح  ارایَدجییتایل 
ُای دجییتایل در آ مریاک آ مدٍ ابتاکری کتاخباهَ

 است:
 ارایَ"ُدف از اجیاد کتاخباهَ دجییتایل 

ای پیرشفتَ بَ مٌظور گردآ وری،  ا و بسرُت ابزاُر
سازی، سازماهدُی اطالػات در كالب ذخرٍی

پذیر ساخنت اطالػات مبتین دجییتایل و دسرتس
بر اماکانت جست و جو، ابزاییب و پردازش 

ُای ارتباطی و بَ اطالػات از طریق ص بکَ
 ظورت اکربر پس يد است".



جووا اووواٍر  ُووای مووٌوواسووب و بووَ آ موووزش
اییب بوَ اکرآ یی و  پض تواهَ ػلمی الزم را برای دست
ای و  ُوای حورفوَ اثر خبضی هبیويوَ در فوؼوالویوت

آ ورد. امروٍز کتابدارن در کتاخباهَ ختعیص فرامه می
ُای دجییتایل ابید ُر چَ بیضرت در اجیواد بورانموَ 

ُای آ موزیش مٌظم پیش كدم ابص يد. ػوالٍو بورآ ن، 
ُای دجییتایل انگزیور از  کتابداران در غرظَ کتاخباهَ
چووون  ُوای ػولومووی مه اواکری اب دیوگور رصو وتووَ

ای و ارتباطات ُستٌد و از  اکرص ياسان ػلوم راایهَ
ای خوود  ُای حرفوَسوی دیگر برای ارتلاء همارت

ُای هوین متایو  پویودا کويويود.  ابید بَ مست گرایش
ُووای دجیوویووتووایل ابیوود اهووتووخوواب،  وویووَ و  مجموووػووَ

اکربران در اختویوار سازماهدُی صوهد، برای اصاػَ بَ
ُا كرار گریهد و حفاظت و ىوگوِوداری صووهود .  آ ن

خدمات دجییتایل ابید طرایح، اجورا و پضو وتویوبواین 
ُای  صوهد.از این رو ، کتابداران برای کسب همارت

مٌاسب برای اداٍر امور و وظایف حموهل الزم اسوت 
ُای الزم و مٌاسب را فرا گریهود. آ مووزش آ موزش

ُایی کَ هَ تيِا وضؼیت فؼیل را مود هوظور دارهود، 
 راٍ دارهد.ىگری الزم را هزی بَ مهبلکَ آ یيدٍ

 ارایَاب برریس متون و ملاالت و تؼاریف 
صدٍ درابٍر کتاخباهَ دجییتایل، چِار دیدگاٍ را می

 توان مورد ص ياسایی و حبث كرار داد:
دیدگاٍ حمللان ػلوم راایهَ: در این دیدگاٍ 
کتاخباهَ دجییتایل پایگاٍ و هظام ابزاییب اطالػات 

صود. حمللان حوزٍ ػلوم راایهَ مؼتلدهد حمسوب می
کتاخباهَ دجییتایل هظامی است کَ اماکن دسرتیس 
مًسجم بَ مجموػَ گسرتدٍ اطالػات سازماهدُی 

  دُد.کييدگان میصدٍ را بَ اس تفادٍ

صدٍ توسط حمللان  ارایَدر بیضرت تؼاریف 
ػلوم راایهَ، کتاخباهَ دجییتایل، پایگاٍ اطالػایت و هظام 

رود. بَ تؼبری دیگر، این ابزاییب اطالػات بَ صامر می
ای میُای دجییتایل را مجموػَحمللان غالبا" کتاخباهَ

داهيد کَ صام  مٌابع اطالػایت الکرتوهیکی و اماکانت 
جو و وفین مرتبط اب آ هنا برای تولید، جست

 اس تفادٍ از اطالػات است .
توان ُای دجییتایل را میاز این حلاظ کتاخباهَ

ُای ذخرٍی و منوهَ گسرتش ایفتَ و تلویت صدٍ هظام
ابزاییب اطالػات بَ صامر آ ورد کَ اماکن تغیری دادٍ

ُای خمتلف ُای دجییتایل رادر كالب
دُيد و )منت،ظوت،تعویر، ویدئو، و ماهيد آ ن( می

ُای اطالػایت كاب  دسرتس ُستٌد. در حمیط ص بکَ
ُا ُا و ابردادٍُایی را دادٍحمتوای چٌنی کتاخباهَ

ُای توظیفی کَ بَ دُيد، ماهيد ابردادٍتضکی  می
پردازهد و ُا میُای حمتوایی دادٍتوظیف جٌبَ

ُا ای ُایی کَ پیوهدُا ای ارتباطات میان دادٍابردادٍ
ُای دیگر را در داخ  ای خارج از کتاخباهَ ابردادٍ

کييد. حمللان ػلوم راایهَ، اظطالح دجییتایل بركرار می
ای کَ بر مجموػَکتاخباهَ دجییتایل را بَ غيوان واٍژ

برهد و مؼتلدهد ُای دجییتایل داللت دارد بَ اکر می
ُای اطالػایت ای در ملایسَ اب اظطالحایت هظری پایگاٍ

ُا و اماکانت ُای ابزاییب اطالػات كابلیتهظام
بیضرتی دارد. برای مثال، گسرتدگی جحم اطالػات 

ُای ُای اطالػایت متام منت، هظری پایگاٍبریخ پایگاٍ
اطالػایت جمالت متام منت، ممکن است اىگزٍی اظیل 
برای بَ اکرگریی اظطالیح دیگر ابصد، ات بَ این 

ُای اطالػایت را گوهَ پایگاٍترتیب بتوان ارزش این
ُای از حلاظ متام منت بودن، وسبت بَ پایگاٍ

 ص ياخیت بیضرت برجس تَ ساخت.اطالػایت کتاب
ُای دجییتایل" آ رمز در کتاب"کتاخباهَ

کردٍ  ارایَبرای کتاخباهَ دجییتایل این تؼریف را 
مٌد اطالػات و خدمات کَ است: مجموػَ هظام

ُای دجییتایل ذخرٍی صدٍ و از طریق در كالب
ُای دجییتایل ص بکَ كاب  دسرتس است. کتاخباهَ

اطالػات گوانگوین رابرای اس تفادٍ اکربران در 
 بردارهد.

دیدگاٍ حمللان ػلوم کتابداری و اطالع
رساین: از این دیدگاٍ کتاخباهَ دجییتایل فراتر از 
یک پایگاٍ اطالػایت ای هظام ابزاییب اطالػات 
است و درآ ن غيارص دیگری ماهيد هیاز 
اطالػایت، جامؼَ اس تفادٍ کييدگان هنایی، مالکیت 

پذیری اطالػات هلش اسایس مؼيوی و دسرتس
ترین دارهد. بورگمن، بَ غيوان یکی از ص ياختَ

پردازان حوزٍ کتابداری و اطالع رساین، هظریَ
ُای دجییتایل را این گوهَ تؼریف مفِوم کتاخباهَ

کيد:" کتاخباهَ ُای دجییتایل از طریق فرایيد می
صوهد. آ هنا کييدگان اجیاد میگردآ وری و اس تفادٍ

ُای ای ُستٌد کَ افراد و گروٍخبضی از جامؼَ
ُا، آ ن اب یکدیگر تؼام  دارهد و از دادٍ

مدار ُای داوشاطالػات، مٌابع داوش و هظام
 کييد. اس تفادٍ می

 


