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تدوین مبانی نظري کتابخانه دیجیتالیرابطه با در 
1محمد نعیم آبادي

همراه با نگاهی به (مبانی نظري، محتوا، ساختار، سازماندهی، استانداردها و هزینه ها : کتابخانه دیجیتالی"کتاب انتشار
گام سازمان براي تالیف زهرا نبوي و دکتر رحمت اهللا فتاحی شاید نخستین" )برخی کتابخانه هاي دیجیتالی خارجی و داخلی

این کتاب که هم اکنون در آستانه . بود1384کتابخانه دیجیتالی در سال و راه اندازي یکمبانی نظري ایجادو انتشارتدوین
و مشاور علمی سازمان به رشته تحریر درآمد و جاي خود را در پیشیندارد توسط کتابدار چاپ سوم و ویرایش جدید خود قرار 

.محافل علمی و دانشگاهی نیز به خوبی باز نمود
تشکیل گردید و با تدوین آیین نامه 1381کمیته کتابخانه دیجیتالی سازمان نیز در سال ،از تدوین این کتابپیش

جلسه کاري تاکنون گام هاي موثري را در تدوین مبانی نظري کتابخانه دیجیتالی 50یش از کتابخانه دیجیتالی و برگزاري ب
.برداشته است

هم اکنون نیز دو نفر از کارشناسان سازمان که در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل می باشند، پایان نامه هاي 
:یف دارندعناوین ذیل در این حوزه در دست تألحمایت سازمان با خود را با 

)دانشگاه آزاد اسالمی(بررسی قابلیت هاي جستجو و نمایش نرم افزارهاي کتابخانه دیجیتالی ایران- 1
دانشگاه (امکان سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوي- 2
)پیام نور

. به موارد فوق برگزاري همایش ها و کارگاه هاي مختلفی را که در این حوزه برگزار شده است نیز می توان اضافه نمود
:همایش را با عناوین ذیل برگزار نمودهاي مطرح نرم افزاري در این حوزه، سههمکاري شرکت در سال گذشته، سازمان با

89تیر 9/ م افزارهاي کتابخانه دیجیتالهمایش ارتباط ساخت یافته و معنی دار در نر- 1
89مهر 7/یجیتالی مفهومی متفاوت کاربردي روزافزون کتابخانه دیشهما- 2
89آبان 5/یجیتالیتوسعه کتابخانه دیکردهايو رویرساختهازیشهما- 3

پایدارعلمی و هیراه اندازي و شکل دبه جنبش علمی آغاز شده در این سازمان براي بودشد اشاره ايعنوانآنچه 
در مرحله انتخاب نرم افزار و در شرایط فعلی سازماناکنون. که همچنان نیز ادامه داردکتابخانه دیجیتالی آستان قدس رضوي

امکانات و ویژگیهاي جهت تعیین نظري و عملیصورت ه مطالعات گسترده اي بقرار دارد و در این رابطه کتابخانه دیجیتالی
تالش ها و اینحاصلمی رود کهامید . حال انجام استزار ایده آل براي کتابخانه هاي دیجیتالی درمطلوب یک نرم اف

.گردددر آینده نزدیک "کتابخانه دیجیتالی رضوي"راه اندازيعلمی در حال انجام در این حوزه منجر به مطالعات
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