
. این مسری روز بَ روز در حال حتول و پیرشفت 
ُای اوسان در بَ است و هجت آ ن بَ سوی افزایش تواانیی

ای آ وری راایهَدست آ وردن دكیق اطالػات می ابصد. فن
سازی جحم اب توجَ بَ این کَ از تواانیی اهباصت و آ مادٍ
ُا راٍ ایفت و بزرگی از اطالػات برخوردار بود بَ کتاخباهَ

وجوی پیوس تَ در ابىکمورد اس تفادٍ كرار گرفت. جست
ُای اطالػایت حتوالیت را بوجود آ ورد کَ بَ ُا و پایگاٍ

متخععان راایهَ ای متخععان ص بکَ کتاخباهَ مٌجر صد. 
ُا را ص بکَ ایيرتهت اب ُدف تسِیل ارتباطات برشی، راایهَ

بَ خدمت گرفت. توسؼَ این ص بکَ بَ ایدٍ دُکدٍ هجاین و 
ُای الکرتوهیک ای جمازی بَ دهبال آ ن مفاُمیی ماهيد کتاخباهَ

 اجنامید.
ُا و مراکز آ چنَ موجب صدٍ است کَ کتاخباهَ

آ وری هوین اس تفادٍ کييد غبارتست از : رساین از فناطالع
آ وری، اهباصت رسغت، حافظَ، دكت بس یار زاید در فرامه
جویی در هریوی و ابزاییب اطالػات بَ مدد راایهَ و رصفَ

ای  اوساین، اجیاد ارزش افزودٍ،اهؼطاف پذیری در برابر هیاُز
پارچَ بَ اطالػات، اماکن اس تفادٍ گوانگون، دسرتیس یک

ُا، ُا دادٍُا و پایگاٍارزان از اطالػات سایر کتاخباهَ
اماکن روزآ مد کردن و اظالح اطالػات بَ صلکی سادٍ و 

ُا آ وری اطالػات در کتاخباهَرسیع و اصرتاک مٌابع. فن
توان بَ دو گروٍ اکرکردُای خمتلفی دارد. این اکرکردُا را می

 لکی دس تَ بيدی کرد:
ُای اسایس و داخیل کتاخباهَ فؼالیت
سازی، فِرستٌوییس، اماهت و کيرتل هظری: مجموػَ

 .ورشایت ادواری

رساینرساین ماهيد: آ گاُیخدمات اطالع
اطالػات، خدمات گزیًضیجاری، اصاػَ

 مرجع،خدمات پیوس تَ، حتویل مدرک و... 

هتیَ مواداطالػایت دجییتال بَ طرق 
 زیراجنام می گرید:

اسکن و دجییتال کردن مٌابع اهتخاب  -
 صدٍ 

خریداری و ای هتیَ مٌابع موجود بَ  -
 ای  ظورت دجییتال و چٌدرساهَ

گردآ وری بریخ مٌابع مرتبط اب اُداف  -
سازمان از ص بکَ هجاین وب اب رػایت مسائل 

 مربوط بَ حق مؤلف 
گزیًش و تبدیل مٌابع میکروفرمی  -

 موجود در سازمان بَ ظورت دجییتال 
هتیَ بریخ مٌابع مورد هیاز از طریق مبادهل اب سایر 

 ُای داخیل و خاریج. مراکز و کتاخباهَ
ُایی آ وریبَ فن ITآ وری اطالػات اب فن

اطالق می صود کَ اماکانت الزم برای مجع
آ وری، اهباصت، پردازش و توزیع اطالػات فرامه 

آ وری، راایهَ و ارتباط راٍ کيد. حمور این فنمی
ُا اساسا" اکر پردازش و دور است . راایهَ

دُيد و ارتباطات اهباصت اطالػات را اجنام می
راٍ دور، اماکن پخش و توزیع این اطالػات را 

سازد. فندر سطحی بس یار وس یع فرامه می
آ وردُای آ دمی است کَ در آ وری یکی از دست

يگ و متدن برشی هلش هممی داص تَ  اجیاد فُر
ُا را منی ای از زهدگی اوساناست. ُیچ جٌبَ
 آ وری اتثری هپذیرفتَ ابصد.بیًمی کَ از فن

ُای ختعیص از این ُا از مجهل کتاخباهَکتاخباهَ 
آ وری ساخت كاػدٍ لکی مس تثین هیستٌد.خود فن

ُا را بَ اکغذ و چاپ متحرک، مجموػَ کتاخباهَ
ای افزایش داد، این افزایش بر رسغت یب سابلَ

ُای کتابداری اتثری هناد و ػامل هممی مهَ جٌبَ
 ای بودوجود آ مدن کتابداری حرفَدر بَ

مواد اطالػایت و مجموػَ سازی 

ُای دجییتایل کتاخباهَ  
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ُای مورد مطالؼَ، مٌابؼی را کتاخباهَ
آ وری اکربرد کييد کَ فناهتخاب و هتیَ می

آ ن را داص تَ ابص يد. در توسؼَ مٌابع 
اطالػایت، تؼینی پوصش موضوغی مورد هیاز، 

ُای خاص مٌابع، و روز هوع خماطبان، ویژگی
آ مد بودن مطرح است. متيوع بودن این مٌابع، 

ُا مٌابع اطالػایت آ انلوگ کَ بس یاری از آ ن
صوهد، فرایيد توسؼَ را )چاپیی( هتیَ می

 سازهد.مضلک می
بَ ُر هجت اطالػایت کَ بَ صلک
ُای خمتلف چاپیی، ظویت و تعویری وجود 
دارهد ابید بَ خمازن کتاخباهَ ُای دجییتایل راٍ 

ای پیدا کييد. پس الزم است از طریق مجموػَ
ُا این مٌابع اطالػایت وارد از اظول و روش
ُا صوهد. اساساٌ چِار خمازن این کتاخباهَ

روش برای توسؼَ مٌابع اطالػایت الکرتوهیکی 
ُای مورد مطالؼَ وجود دارد کَ در کتاخباهَ

 صامل موارد زیر است :
تبدیل مٌابع از آ انلوگ بَ دجییتال

ُای )پویش مٌابع (: یؼین تبدیل رساهَ
ُای موجود بَ صلک دجییتایل اکغذی، مجموػَ

 ُا ابصد.کَ كابل فِم توسط راایهَ
هتیَ مٌابع اطالػایت الکرتوهیکی: هتیَ 
مٌابع اطالػایت از طریق خرید، اُدا و مبادهل 

 اطالػات.
تولید مٌابع اطالػایت: گردآ وری 

وس یهل اطالػات دجییتایل صدٍ کَ بَ
پژوُضگران، داوضجواین و ای سایر 

 متخععان مراکز اجیاد می صود .
اصرتاک مٌابع: دسرتیس بهَ مهٌهابهع اطهالػهایت 

ُا و مراکز اطهالع رسهاین الکرتوهیکی کتاخباهَ

  دیگر

 اکرکرد کتاخباهَ ُای دجییتال

آ وری مٌهابهع جهدیهد  اکرکردُای جدید گزیًش و فرامه  
گزیًش و فرامه کردن مٌابع داوش برشهی از سسه هتهنی 

صود و کتابهداران  ای کتابداری تللی می اکرکردُای حرفَ
اهد کَ مبتین برچهٌهد  برای اجنام آ ن اظویل را تدوین کردٍ

كرن جتربَ و داوش است. بدون تردید، این وظیفَ در 
حیطَ مس تلمی اکرکردُای کتابداران متخعهط بهودٍ و 
متویل دیگری هدارد. اکيون کَ در غرص ایيرتههت جحهم 

ُها ههی  مٌابع اطالػایت و تيوع در اصاکل فهییهکهی آ ن
اسهت، حهرفهَ  ای افهزایهش ایفهتهَ بطور كابل مالحظهَ

تواهد اب تکیَ بر اظول مهرت  گهزیهًهش و  کتابداری می
چٌان خدمات سودمٌد خهود را بهَ  سازی، مه مجموػَ

ُای کیفی تداوم خبضد کَ  جامؼَ در دسرتیس بَ مجموػَ
این امر اب توجَ بَ رشایط کيوین و اب توجَ بَ آ صفتگی 
حمیط اطالػایت و ػدم آ صه هيهایی جهامهؼهَ وسه هت بهَ 
چگوىگی ص ياسایی مٌابع مهٌهاسهب بسه هیهار ارز هيهد 

ویٍژ پسهت  آ وری ُای جدید بَ است. اس تفادٍ از فن
الکرتوهیکی و وب سایهت بهرای بهركهراری تهؼهامهل اب 
ای آ انن الزامی اسهت. مجمهوػهَ  اکربران و ص ياسایی هیاُز

ُای ختعیص امهروزی حهاب اب  مواد اطالػایت کتاخباهَ
ُای ختعیص دَُ گهذصه هتهَ بسه هیهار تهفهاوت  کتاخباهَ
تهوان  ُای گوانگون این تهفهاوت را مهی است. جلوٍ کردٍ

آ وری اهواع مواد جدید مضاُدٍ کهرد. اکهيهون  در فرامه
خبش هممی از مٌابع اطالػایت بَ ویٍژ مٌابع مرجع، ماهيهد 

ُهای  ُها، اطهلهس انمهَ ُها، اههواع واٍ  املهؼهارف دایٍر
ُا اطالػایت ماهيد چکیهدٍ جغرافیایی و جز آ ن و پایگاٍ

لههیا بههَ صههلک  انمههَ کههتههابههداری و اطههالع رسههاین 
ُههای  صههوههد. وجهود جمههل الهکهرتوههیهکهی مههٌهتهرشه مهی

ُها را بهَ  الکرتوهیکی و پایگاُِایی کَ منت اکمل مهلهاهل
چهٌهنی وجهود  ظورت الکرتوهیکهی در بهردارههد و مه

رساین پیوس تَ )آ ن الیهن( حتهوالت  ُای اطالع ص بکَ
اسهت.  آ وری مواد موجب صهدٍ زایدی را در امر فرامه

رساین اکيون اب اس تهفهادٍ از  ُا و مراکز اطالع کتاخباهَ
ُای حمیل، میل و هجاین كادرهد اطهالػهات  اهواع ص بکَ

آ ورهد و از سفارش و  مورد هیاز مراجؼان خود را فرامه
هیاز گهردههد، امهری کهَ ات  خرید بس یاری از مٌابع یب
 چٌد سال پیش میرس هبود.

سهازی و فهرامه کتابداراین کَ وظیفَ مجمهوػهَ
ُای ختعهیصه آ یهيهدٍ را بهر غهِهدٍ  آ وری در کتاخباهَ

خواُيد داصهت، ابیهد بهتهواههيهد از امهاکانت پسهت 
الکرتوهیکی ارتباط خود را اب کساین بركرار کييد کهَ در 

کهيهيهد. ابیهد  اکر اهتخاب مواد اب کتاخباههَ مههاکری مهی
اماکن دسرتیس پیوس تَ و مهیضگی اهتخاب کهيهيهدگهان 
را اب فِرس تِای انرشان و مٌابع کهتهابضه هيهاخهاب جتهاری 

 ماهيدیب.آ ی.پیی، فرامه کرد .
 


