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مباحثی پیرامون 
ضرورت، راهبرد ایجاد و راهکارهاي عملی توسعه کتابخانه هاي دیجیتالی

1ثامنه توکلی

چکیده
به عنوان نمود تغییرات در رسانه هاي اطالعاتی، تحولی نسبتا جدید در همه سازمانها و خصوصا مراکز یکتابخانه هاي دیجیتال

کتابخانه دیجیتالی از مهارتهاي جدید متخصصان کتابداري خدمات در و ارائه ایجاد، نوآوري. اطالع رسانی به حساب می آید
محموعه (فراوانی را در عرصه هاي مختلف چون نوع منابع چالشهاي یدیجیتالهايپروژه هاي کتابخانهاز سوي دیگر . است

حال چنانچه پروژه با این. دنبال دارد، تجهیزات دیجیتال سازي، نیروي انسانی، حفاظت و نگهداري منابع و مدیریت به)سازي
فع زیادي را براي سازمان، کاربران و در نهایت جامعه اایجاد کتابخانه دیجیتال همسوي خط مشی و اهداف سازمان مادر باشد، من

. به دنبال خواهد داشت
رهنمودهاي گام به گام در جهت برنامه وشناسایی منابعبه؛تابخانه دیجیتالدالیل نیاز به کبیانوتعریفعالوه براین مقاله 

.پردازدریزي، طراحی، توسعه و مدیریت کتابخانه دیجیتال و ارائه خدمات در این کتابخانه می 
.يطالعات؛ دیجیتال سازنظامهاي بازیابی اکتابخانه دیجیتالی، :ي موضوعیکلید واژه ها

مقدمه
کـاربران، الگوهـاي   نگـرش و رویکردهـاي  ریـ و تغیدر طول چند دهه گذشته، به علت پیشـرفت تکنولـوژي   

کتابخانه دیجیتال بـه روشـی جدیـد در زنـدگی     21رن قدر . بسیاري کرده استاتتغییر،جستجوي اطالعات
تعـداد زیـادي از کتابخانـه    . شده استمطرححرفه اي کتابداران و سایر کاربران کتابخانه ها در سراسر جهان 

آن شماممکن استکه Pomerantz),2003( که هاي خصوصی وجود دارندبهاي دیجیتال در اینترنت و ش
ـ   یـا وته کتابخانه دیجیتالی یا یک کتابخانه الکترونیکی یا پیوسرا  .)Linde, 2006(دکتابخانـه مجـازي بنامی

اصطالح کتابخانه دیجیتال در طول دهه گذشته تبدیل به نوعی اصطالح فراگیر براي ردیف هاي مختلفـی از  
مجموعه هاي دیجیتالی از منابعی که ممکن است در یکی از کتابخانه هاي .  ژه هاي اطالعات شده استپرو

مجموعه اي که به تنهایی اطالعات دیجیتالی، همراه با خدماتی که اطالعات مفید را ازسنتی یافت شود و یا 
یی که هزینه هاي ذخیره دیجیتالی از آنجااما).Leinder, 1998(ارائه می کند ،براي کاربران ممکن می سازد

نسبت به هزینه فضاي قفسه کتابخانه ها رو به کاهش است و نظر به اینکه خدمات الکترونیکی داراي قابلیت 
ـ     تراستفاده آسان تر، به صرفه تر و دسترس پذیر  ه اياست، نوعی گرایش چشـمگیر بـه سـوي نظـام کتابخان

).1ص، 1382گوپال، . (کامال مشهود استل دیجیتا
بیشتر از کتابخانه هاي سنتی که تاکنون با مجموعه بسیار و به تعدادناهنجاریکتابخانه هاي دیجیتال به شکل

متخصصـان علـوم کتابـداري و    . ندها، اشیاء و قالب هاي خود کاربران خود را پشتیبانی می کنند، ظاهر شده ا
طات در جذب کاربران کتابخانه هاي امـروزي بـازي   ارتبااطالعات و فناورياز نقش حیاتی که اطالع رسانی 

کتابخانه هاي مدرن و خدمات استفاده ازتسهیلجهت به عنوان ابزاري فناوريبنابراین . می کنند آگاه هستند
.ه استآمدي دیجیتالی در در خدمت کتابخانه هااطالع رسانی، 
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رو بـه  يرونـد همچنانوارائه می نمایندالی اخیرا در سراسر جهان هزاران کتابخانه خدمات کتابخانه دیجیت
از این رو تعبیر ممکن از وضـعیت فعلـی   .)Kovacs,Solvberg,Borgman,2002(می باشددارا را رشد

فاز اول را مـی  . این است که کتابخانه هاي دیجیتال در پایان فاز اول خود و در آغاز دوره اي جدید قرار دارند
روزنامـه هـاي پیوسـته، نشـریات علمـی      . کتابداري سنتی به دیجیتـال تعبیـر کـرد   توان به صورت حرکتی از

اساسا این به معنی اسـتفاده  . الکترونیکی و تبدیل نسخه هاي تاریخی هم جزء این طبقه بندي قرار می گیرند
اگر این تصور درسـت باشـد مرحلـه بعـدي شـامل      . موجود استوضعیتاز تکنولوژي جدید براي بهتر کردن 

-352، ص 1381آرمز، (دارندن،آنچه در حال حاضر ارائه می شودشباهتی با موعه ها و خدماتی است کهمج
353.(

کتابخانه دیجیتالی.1
اصطالح کتابخانه دیجیتال به انواع منـابع الکترونیکـی و خـدمات در سـطح شـبکه جهـانی وب، پایگـاه داده         

تعریفـی دیگـري از   اتحادیه کتابخانه دیجیتـال ).Covi, 1999(اشتراکی و نظامهاي کتابشناختی اشاره دارد 
سازمانهایی که با کارکنان متخصص، منابع را بـراي انتخـاب، سـازماندهی،    : ارائه داده استدیجیتالابخانهکت

، تفسیر، توزیع، حفظ یکپارچگی و تامین ثبات مجموعه اي از آثار دیجیتـالی فـراهم   منطقیدسترسیپیشنهاد 
طوري که این آثار براي استفاده یک یا گروهی از اجتماعات تعریف شده، بـه سـهولت و از نظـر    می کنند؛ به

)Kesavan, 2009(اقتصادي مقرون به صرفه در دسترس باشد 
دلیـل  ،رواز ایـن .در واقع کتابخانه دیجیتال به عنوان نسخه الکترونیکی یک کتابخانه درنظر گرفته می شود

نسبت به نوع پیش راانه دیجیتال، اعتقاد بر این باور است که آنها انتقال  اطالعاتبنیادي براي ساخت کتابخ
. می دهندجامانبه نحو شایسته تريخوداز 

از این رو کتابخانه دیجیتال، کتابخانه آنالین، کتابخانه مجازي یا کتابخانه الکترونیکی دسترسی بـه مجموعـه   
از مفهـوم کتابخانـه دیجیتـال    مسئوالن سـازمانها اما درك ناصحیح ؛داي از منابع اطالعاتی را فراهم می کنن

ایـن  اعظمبخش. شوندتردید دچارساخت ومطالعهتامین اعتبار و بودجه الزم برايتا آنها در باعث می شود 
هـاي سـنتی، فیزیکـی نیسـت و     هماننـد کتابخانـه  کهبر می گرددهاي دیجیتالماهیت کتابخانهناآگاهی، به 

).101، ص1389ساالري، (می باشد تر تر و نامحسوسردها و فعالیتهاي مرتبط به آن، فنیکارک
تابخانه دیجیتال اجازه می دهد تا یک کاربر براي جستجو، بازیابی، چـاپ، ذخیـره، اشـتراك و نیـز اسـتفاده      ک

.مجدد؛ اطالعات را به سرعت بیابد
:باشندبراي ایجاد کتابخانه دیجیتال موارد ذیل ضروري می 

 ؛)منابع اطالعات(محتوا
فراداده؛
نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات؛
 ؛فناوري هاي اطالعات و ارتباطاتزیرساخت هاي
نیروي انسانی کتابدار؛
 کاربران)Kesavan, 2009(
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و حـوزه هـاي مختلفـی را از بانـک     است کتابخانه دیجیتال حوزه اي است که دائما در حال پیشرفت بنابراین 
کتابخانه هاي جدید، خدمات جدیـدي را ارائـه مـی دهنـد و بـا      . بر می گیرددرفناوريطالعات تا تحقیق و ا

، 1388عـاملی،  (برقـرار مـی سـازند    -که نیازمند یادگیري مهارتهاي جدید است–کاربران، ارتباطی متفاوت 
).182ص

؟داریمنیاز به کتابخانه دیجیتال چرا . 2
رسانه اي را فراهم پیوسته یا بر محمل هاي چندر وسیعی امکان ارائه متن به صورتفناوري دیجیتالی به طو

چنـین عملکـردي   . می آورد و به همین دلیل ابزار کارآمد و خارق العاده اي در نشر و همگانی کردن آثار است
تـوان  ممکن است محلی صورت گیرد و این زمانی است که اثر آنچنان شکننده و آسیب پذیر است کـه نمـی  

حال تصویر اثر خود اثر نیسـت  هر خود آن را به نمایش گذاشت ولی بازنمایی دیجیتالی آن ممکن است و در 
.)72، ص1384پالس، ؛پیژو؛رود(

محتوي اطالعـات  . کتابخانه هاي دیجیتالی دسترسی به مجموعه هاي اطالعات دیجیتالی را فراهم می کنند
سـاختار؛ تصـاویر گرافیکـی   فاقد / متنی؛ ساختار یافته/ داده هاي عدديدر کتابخانه هاي دیجیتالی ترکیبی از

، دیجیتالی باید توانایی انتخاب، گردآوري، سـازماندهی کتابداران .شده نوارهاي دیداري و شنیداري استپویش 
بـه دو دلیـل   نیـز  موسسات فرهنگـی  .  داشته باشنددیجیتالی رادسترس پذیري و محافظت از مجموعه هاي

آموزش، فراگیري، پژوهش، دانش پژوهی، يچنین منابعی برااول آنها از. سازي هزینه می کننددیجیتالبراي
، این کاربرانمستند سازي و پاسخگویی عمومی اطمینان حاصل نموده اند؛ دوم، آنها دریافته اند که تغییر رفتار 

دریـاي ها نیز مانند سـایر مراکـز فرهنگـی در    از این رو کتابخانه.منابع و اداره آنها را به خطر خواهد انداخت
و مـی توانـد پـر زحمـت     یدیجیتالطرح هاي اقدام به انجام. مجموعه هاي خود فرو رفته انددیجیتالیمنابع 

نـد هـر چ . چنین تالشی آگاهی داشته باشندزاماتباید پیش از شروع، از همه الهزینه بر باشد لذا کتابخانه ها
می اي منفرد نسبتا ساده است، اما تامین آن براي فعالیتهاي در دست اقدام دشوارتر جذب بودجه براي طرح ه

در دراز مدت، عالوه بـر هزینـه پایـه بـراي تبـدیل      دیجیتالیعقد قرارداد براي ایجاد محتواي همچنین.باشد
دیجیتالهاي مناسب ا تعریف طرحببه هر حال کتابخانه ها . منابع، به برنامه ریزي و سرمایه گذاري نیاز دارد

).50-49، ص1382تانر، ؛دیگان(سازي می توانند خدمات، مهارتها و اعتبار خود را افزایش دهند 
:خانه هاي دیجیتال عمدتا به دالیل ذیل می باشدببنابراین توسعه کتا

؛تسهیل تحقیقات جدیدوعافزایش دسترسی به مناب
؛سازمان مادرو افزایش ارزش مجموعه هايکمک به حفظ منابع
 ،تحلیـل و بکـارگیري   وفراهم کردن قابلیتهاي افزایش تجزیهارائه دسترسی مداوم، انعطاف پذیري

؛اطالعات و صرفه جویی در وقت کاربران
؛پشتیبانی از یادگیري الکترونیکی و پژوهش پیوسته
 روي شـبکه  بخانـه چنـد رسـانه اي    او یکپارچه سـازي خـدمات کت  ) سنتی(مکملی براي منابع چاپی

؛مشترك
؛افزایش بهره وري و ارائه خدمات بهتر به کاربران
 ؛طور همزمان به کاربرانایجاد مجموعه هاي قابل دسترس به
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از خدمات اطالع رسانی به کاربران و صرف نظر از موقعیـت آنهـا   ارائه مجموعه اي کامل و پیچیده
)Kesavan, 2009()ساعته در سراسر طول هفته24(

ابع کتابخانه دیجیتالمن. 3
ار مسیر پو موسسات فرهنگی تا کنون به درجات متفاوت رهسموزه ها، کتابخانه ها، مراکز اسناد، مراکز علمی

بعضی دیگر از موسسات هم در برنامه هـاي پژوهشـی و   . شده اندمنابع در قالبهاي دیجیتالیحفظ بلند مدت
حفاظت (به اهداف حفظ دائمی از زمان تولید مدرك دیجیتالی همه آنها در لزوم توجه . تجربی شرکت کرده اند

).87-86، ص1384پالس، ؛پیژو؛رود(حیات آن به توافق رسیده اند تا همه مراحل )پیشگیرانه
. وابسته استدیجیتالیموفقیت کتابخانه هاي دیجیتال تا حد زیادي به ماهیت، محتوا و کیفیت مجموعه هاي 

خواهد بود؛ متخصصـان کتابـداري و   دیجیتالیخانه دیجیتال، ایجاد مجموعه هاي شرط اصلی ایجاد یک کتاب
براي محافظت، دسترسی و سازماندهی حجم بسـیار زیـاد   دیجیتالیکاربران، مزایاي مجموعه هاي اطالعاتی 

).26، ص1382گوپال، (اطالعات را به خوبی درك کرده اند 
همچون منابع علمی، منابع اطالعاتی تجاري، را در قالب دیجیتال می تواند هر نوع از منابعیکتابخانه دیجیتال
طیف وسیعی از منابع فیزیکی و جند رسانه اي را می توان به . را در بر بگیردی از آرشیو و موزهو مجموعه های

فهرسـت منـابع  :منابع الکترونیکی تبدیل کرد و به مجموعه ي کتابخانه دیجیتال اضافه کرد؛ به عنوان مثـال 
؛پایـان نامـه هـا   ؛کتابهـا ؛مجالت؛بریده جراید؛مقاالت تمام متن؛)کاتالوگ ها(فهرست ها ؛)کتابشناسی ها(

طرح حاي هندسی یا جغرافیایی، کـارتون،  نمودارها، (طرح ها ؛...)پوستر و عکس، نقاشی،(تصاویر ؛گزارشات
برخی اما .)Kesavan, 2009(چند رسانه ايمنابع اطالعاتی و نوارهاي تصویري؛نوارهاي صوتی؛)کاریکاتور

پایگاههاي خریداري شده بر روي دیسکت شده اند، دیجیتالیکه از منابع از جمله مجموعه هاي خود کتابخانه 
ی ندارنـد، آثـار مرجـع    انتشـارات الکترونیکـی کـه نمونـه چـاپ     نوري، پایگاههاي خریداري شده درون خطی، 

هسـتند امـا ضـرورتا    دیجیتـالی و کتابهاي الکترونیکی؛ اگرچه دارنده چاپیالکترونیکی که بیش از پیش نمون
همه اینها باید به صورت کامل در تملـک  . الگوي تحویل مدرك از مالک به دریافت کننده را تغییر نمی دهند

فراگبـران  آنها را بـه  همتاسفانه بایدبه همان روش مجموعه هاي آنالوگی، کتابخانکتابخانه قرار داشته باشند و 
حتی اگر این گفته صحیح باشد، بهره گیران کتابخانه اي در استفاده از این منابع روشی متفاوت را . امانت دهد

فن آوري آنها که ممکن است مضراتی در پی استفاده ازتجربه می کنند که اگر چه هنوز بهره گیران نسبت به 
د دیگري نیز وجود دارندیجیتالیداده هاي . خواهد داشتداشته باشد مردد هستند اما فواید فراوانی نیز در پی

:می توان به موارد زیر اشاره کرداین منابع از جمله که این الگو را تغییر داده اند،
 ؛سایر کتابخانه ها و سازمانهاي غیر انتفاعیدیجیتالیمجموعه هاي
100-99، ص1382تانر، ؛دیگان(اینترنت و هزاران منبع موجود در آن.(

توسـعه  . اسـت توسـعه مجموعـه  ) سنتی یا دیجیتـالی (واضح است که یکی از مهمترین وظایف کتابخانه ها 
کتابخانه، منابع الزم را حال چنانچه. ، معموال فرآیندي مستمر براي رسیدن به اهداف کتابخانه استمجموعه

به عبارت دیگر، گرایش توسعه.دهدکننده پاسخده نداشته باشد قادر نخواهد بود فورا به درخواست هاي استفا
ـ تمایل دار"عنداللزوم بودن"به دیجیتالیمجموعه در کتابخانه هاي آنالیـن  بازیـابی  از طـرف دیگـر در   د،ن

"موقع بودندرست به"و در هر زمانی، گرایش آینده توسعه مجموعه به )از فواصل دور در اینترنت(اطالعات 
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در هر .تاکید داردهاي استفاده کننده تفوري و رضایت مندانه به درخواسخ این گرایش بر پاس.متمایل است
مساوي مهم هستند، ولی کتابخانه بایـد  هر دو به طور"درست به موقع بودن"و "عنداللزوم بودن"چه حال 

ـ ؛فاريغ(استفاده کنندگان، میان آن ها توازن برقرار کنديبهتر مجموعه براتصمیم بگیرد براي توسعه  ی عل
).1387، پور

ن راهبرد ایجاد کتابخانه دیجیتالتدوی. 4
طبق تعریفی غیر رسمی، خط مشی قاعده اي است که بوسیله مدیران اطالعاتی بیان می شود مبنی بر اینکه 

). 182، ص1381آرمز، (چه کسی تایید صالحیت شده و اجازه انجام چه کاري را با کدام نوع از اطالعات دارد
مجموعه براي منابع دیجیتالی ابزاري جهت برنامه ریزي ضروري و مشابه آنچه است که در خط مشی توسعه

). Kennedy, 2006(خط مشی مجموعه سازي منابع چاپی آمده است 
:نمونه هایی از خط مشی هایی که در کتابخانه هاي دیجیتالی بکار می روند عبارتند از

ت منابع را مطالعه کند؛ ر این رابطه هر کسی ممکن اسداتی که خط مشی دسترسی آزاد دارند؛انتشار
.ویراستاران امکان ویرایش آن را دارنداما تنها

      خط مشی ناشر یک مجله پیوسته این است که تنها اعضاء بتوانند بـه تمـام منـابع دسـتیابی داشـته
.سایر افراد تنها می توانند فهرست مندرجات و چکیده ها را بخوانند. باشند

ی انحصاري در رابطه بـا اینکـه   یهاي دولتی که اسناد را طبقه بندي می کنند خط مشی هاسازمان
.داردرا، می تواند به منابع دسترسی داشته باشدچه کسی و تحت چه شرایطی

-Dمجلـه براي مثال. هستنددهي ذکر شخط مشی ها به ندرت به سادگی نمونه ها Lib Magazine  خـط
سیاسـت  . اما نویسندگان مقاالت خاص براي مقاالتشان داراي حـق مولـف هسـتند   مشی دسترسی آزاد دارد،

دسترسی بر این اساس است که افراد را تشویق به مطالعه مقاالت می کند و هر فردي می توانـد بـه منظـور    
استفاده هاي شخصی کپی تهیه کند، اما براي استفاده هایی چون آثار اقتباسی یا فروش نسـخه هـایی بـراي    

).182، ص1381آرمز، (ب درآمد، نیاز به کسب اجازه از دارنده حق مولف دارد کس
پشـتیبانی در واقع از زمانی که اطالعات دیجیتالی خلق، روزآمد و فراهم می گردد باید با توجـه بـه نیازهـاي    

با تدوین . ، راهبرد فراگیر و بلند مدتی تدوین کردکه به لحاظ امنیت اطالعات بسیار حائز اهمیت استمستمر
این برنامه است که تمامی نقاط ضعف و قوت، راهکارها و اقدامها در حوزه هاي مختلف، از تغییـر نگـرش تـا    

تهیه چنین راهبردي عمدتا ) 109، ص1389ساالري، (ارائه خدمات به کاربران، پیش بینی و عملیاتی می شود 
:به این دالیل است

ي و نرم افزاري را باید حفظ نمود تا دسترسی به محتوا میسر انواع و اقسام منابع و ادوات سخت افزار
مثال (خود، دوباره مورد استفاده قرار گیرد از پایان کارایی معمولمحتوا ممکن است مدتها پس. گردد

؛)به دالیل قانونی یا تاریخی
اه هاي صرف نظر از این که داده ها از لحاظ مادي به چه طریقی پردازش می شوند، وسایل و دستگ

حفظ، باید طوري باشند که داده ها قابل خواندن باقی بمانند؛
 استفاده از اطالعات یا روزآمد کردن آنها ممکن است توسط اشخاصی، غیر از کسانی که آنها را پدید

آورده اند انجام شود؛
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همـه دسـت   . شداستفاده متنوع از اطالعات و ایجاد ارتباط با سایر منابع اطالعاتی باید امکان پذبر با
پـالس،  ؛پیژو؛رود(اندر کاران مرتبط به این امر باید در تدوین چنین راهبردي شرکت داشته باشند  

).88-87، ص1384
همانطور که پیشتر گفته شد خط مشی توسعه مجموعـه کتابخانـه دیجیتـالی بایسـتی بـا نیازهـاي مجموعـه        

در تدوین راهبرد باید به عناصـر زیـر توجـه    . ه باشدو جایی در اساسنامه رسمی سازمان داشتمنطبق کتابخانه 
:داشت

 رسالت؛
چارچوب استراتژیک؛
اهداف؛
گروه هاي کاربر؛
اولویت حوزه هاي موضوعی براي مجموعه سازي؛
فراهم آوري مجموعه؛
منابع مجموعه؛
چارچوب راهبردهاي قانونی و اخالقی؛
تصمیم گیري؛
مدیریت مجموعه؛
؛قالب هاي ابرداده ها
رویه سازماندهی و نمایه سازي؛
نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات دیجیتالی؛
2009(دسترس پذیر کردن اطالعات ,Kesavan(؛
  تعریف و تبیین استانداردها و ویژگیهایی که براي اطمینان از استقالل داده از محمل و تضـمین

پایداري و دوام به کار می روند؛
در هر مرحله؛شناسایی و انتساب مسئولیتها
تهیه طرح ارزیابی به منظور کنترل و تصحیح برنامه؛
ایجاد مرکز بازرسی و مراقبت فنی و پی گیري و کنترل امور سیستم ها؛
تبیین خط مشی آموزش مهارت ها و اطالع رسانی داخلی؛
88، ص1384پالس، رود؛ پیژو؛(ي مطلوب موسسات مرتبطمبادله اطالعات، کنترل و پیگیر.(

هاي عملیکارراه: توسعه کتابخانه دیجیتالی. 5
که بـه آنهـا اشـاره مـی     مراحل گام به گام زیر پیشنهاداتی در جهت ایجاد مدیریت کتابخانه دیجیتالی هستند

:شود
ایجاد هدفی مناسب5-1
نیازهاي سازمانی-شناسایی کاربر5-2
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شناسایی، ارزیابی و انتخاب منابع5-3
برآورد بودجه5-4
ایی تیم مدیریت پروژهشناس5- 5
توافق نامه به منظور دیجیتالی شدن منابع-ثبت قرارداد6- 5
و گسترش آنها(ICT)تی.سی.آيتامین ابزارهاي7- 5
دیجیتالی کردن، پردازش و حفظ منابع انتخاب شده8- 5
آموزش کارکنان کتابخانه ها و کاربران محیط کتابخانه دیجیتالی9- 5

ایجاد هدفی مناسب5-1
کتابخانه دیجیتـال بایـد   . داشته باشیمبایستی هدفی روشن در وهله اول ع یا کتابخانه دیجیتال براي ایجاد منب

به عنـوان مثـال نیازهـاي پژوهشـی،     (به منظور حمایت از سازمان در خدمت نیازهاي اطالعاتی کاربران باشد 
عان، مربیـان، کتابـداران   مراج(کاربرانتعداد زیادي از ). آموزشی یا اهداف تجاري برا ي حفظ نسل هاي آینده

در یک نظام کتابخانه دیجیتال . هستند که باید مورد توجه واقع شوندداراي حق تال ینیز در کتابخانه دیج...) و
کتابخانـه  ).Butterworth, 2006(بایستی درخواستهاي پیچیده و احتماال متناقص نیز در نظر گرفته شـوند  

، زمینـه وسائل و تجهیزاتو تکمیل سازمان با روزآمدسازي یتالی شدهتعداد منابع دیجعالوه بر دیجیتال باید
هم خیلی گران م کردن منابع دیجیتالیفراه.دآورافزایش بهره وري و ارائه خدمات بهتر به کاربران را فراهم 

شده را ، منابع دیجیتالی د اهداف سازمان مادر را تامینتمام می شود، بنابراین هدف پروژه هاي این چنینی بای
-حتی اگر الزم شد به وسیله سازمانهاي دیگـر -دسترس پذیري به اطالعات و اشتراك دانش را وپشتیبانی

)Kesavan, 2009(. تامین کند

نیازهاي سازمانی/ شناسایی کاربر5-2
خط مشی آن تدوین گردید گـام بعـدي شناسـایی    وپس از اینکه هدف از ایجاد کتابخانه دیجیتالی مشخص 

، ارزیابی کاربران مولفه مهمی در توسعه کتابخانه دیجیتالی مـی باشـد  .کاربران و نیازهاي اطالعاتی آنها است
در طول ایـن  . چرا که نظرات آنها در مورد تجزیه و تحلیل الگوهاي استفاده شده می تواند کمک مهمی باشد

کاربران چه کسانی هستند؟ گروه هاي کاربري بالفعـل  :ددي روبرو هستیم از جملهما با پرسشهاي متعقسمت
آنها چه اطالعاتی نیاز دارنـد؟ پـروژه کتابخانـه    و بالقوه چه کسانی هستند؟ کاربران داخلی هستند یا خارجی؟ 

انتظاراتی از کتابخانه کاربران چه برآورده سازد؟در نظر داردآینده و یا هر دوچه نیازهایی را در حال، دیجیتال 
دي، دي وي دي،دیجیتال دارند؟ نحوه دسترسی چیست، و چه خواهد بود؟ آیا این دسترسـی از طریـق سـی   

، در داخل محوطـه  کتابخانهاز طریق شبکه (شیکه، اینترنت و یا اینترانت خواهد بود؟ نقاط دسترسی کدامند؟
هفـت روز  سـاعته در  24اساس درخواست، دسترسی ، در داخل محوطه کتابخانه، دسترسی محدود برسازمان

اینها و انـواع سـواالتی از ایـن دسـت، سـواالتی      )هفته، دسترسی رایگان، یا دسترسی با پرداخت وجه و غیره
نیازهاي کاربر باید به وضوح و بـا اسـتفاده از   . داشتی قابل قبول و منطقیهستند که بایستی براي آن پاسخ

سنجی، مصاحبه، تبادل نظر در گروه هاي بحث و آمارهاي گذشته کاربران کتابخانه روشهاي علمی مانند نظر 
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چنین مطالعات متمرکزي ما را به درك بهتر از نیازهاي مطالعاتی کاربران و .)Wilson, 2008(مشخص شود
).Blandford, 2006(چگونگی طراحی کتابخانه دیجیتال قادر می سازد 

منابعخابشناسایی، ارزیابی و انت5-3
معیـار  . منابع موجود به دقت انتخاب و ارزیابی می شوند،با کمک سیاست توسعه مجموعه کتابخانه دیجیتالی

نـدازهاي حـال و   و چشم ا، بودجه، تمامیتمنابع، ربط، اعتبار، انتشارمولفارزیابی می تواند مواردي چون حق 
کتابخانـه محـدود   محدود در محیطبه وسیله کتابهاي تنها کتابداران خدمات پیش از این . آینده سازمان باشد

با این حال، با پیاده سازي کتابخانه دیجیتال و تغییر نقش کتابداران منابع اطالعاتی در همه جا قابـل  . می شد
Adams, 2006(دسترس می باشند  and Blandford.(

براساس ویژگیهاي . ازي مورد نیاز استاز این رو در فرایند توسعه کتابخانه دیجیتال، الگویی براي مجموعه س
پـنج الگـو را تعریـف کـرده و آنهـا را انـواع اطالعـات        2منابع اطالعاتی و نحوه استفاده از این منابع، دمـاس 

:نامگذاري نموده است که عبارتند از
نرم افزارهاي کاربردي؛- 1
فایل هاي کتابشناختی؛- 2
متن کامل؛- 3
فایل هاي عددي؛- 4
).4، ص1382، گوپال(چند رسانه اي ها - 5

در ،عنوان ویژه از سازمان مادر و یا ترکیبی از هر دوبا دانش موضوعی خاص یا بایستیمتخصصان کتابداري
افراد مختلفار و اولویتهاي در نظر گرفته شده، یک تیم از با توجه به حجم ک. شته باشندانتخاب منابع نقش دا

محتواي اطالعات، ساختار پایگاه اطالعاتی کتابخانه . شوندادهمشارکت دمی توانند در انتخاب و ارزیابی منابع 
ایجاد بدون مشورت کامل با متخصصان و کارشناسان این حوزه موضوعیمنابع قابل بازیابی؛ نباید ودیجیتالی

و سابقه استفاده از ارائـه اطالعـات کتابخانـه دیجیتـال    یرفتار اطالع یابمهارت هايشناسایی در نیز شود و
).Bates, 2002(یار محطاطانه عمل کند بس

برآورد بودجه5-4
ی بودجه باید هزینه های. می باشدو ضروري حجم کار، تهیه برآورد بودجه براي کل طرح بسیار مهم ررسیبا ب

نیروي انسانی، ابزار هاي فناوري اطالعات و ارتباطات، فرایند دیجیتال سازي، ضبط داده ها روي یـک  شامل
موسساتی کـه عالقمنـد   . گیردبر را دره نظامهاي ذخیره و بازیابی اطالعات، توسعه بازاریابی و غیرهفرم، توسع

، به توسعه مجموعه هاي دیجیتالی و خدمات هستند، امتیـاز بـاالیی در طراحـی گسـترده مجموعـه هایشـان      
;Kuny, 1998(دارنددیجیتال سازي منابع و هزینه هاي پیاده سازي Cleveland.(همیشـه  وه بـر ایـن  عال

.در نظر بگیریمعرا براي دیجیتالی کردن منابباید هزینه هاي احتمالی 

٢Demas
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شناسایی تیم مدیریت پروژه5-5
به منظور رسیدن به . موفقیت پروژه ایجاد کتابخانه دیجیتال بستگی به تخصص تیم مدیریت در این طرح دارد

نیاز بـه تخصـص تیمـی در هـر دو جبهـه تخصـص       اهداف در نظر گرفته شده براي ایجاد کتابخانه دیجیتال 
:معموال تیم پروژه دیجیتالی کردن منابع شامل این افراد است. موضوعی و مهارت فنی داریم

؛کارشناسان علوم کتابداري و اطالع رسانی
؛کارشناسان فناوري اطالعات
؛متخصصان موضوعی
وکالي حقوقی.

شدن منابعتوافق نامه به منظور دیجیتالی/ ثبت قرارداد5-6
اگر پروژه کتابخانه دیجیتالی به هر دلیلی براي سازمان مشکل و سنگین تمام می شود، می توان این فرایند را 

بدیهی است قرارداد . راه اندازي کردURD3از طریق برون سپاري دنبال کرد و کمیسیون خدمات را از طریق 
از نیازهاي ضروري حقوقی -رواقع حمایت از تیم تجاريد. فیمابین باید حمایت از حق مولف را به امضا برساند

از سوي دیگر اگر از پتانسیل هاي داخلی سازمان استفاده شود باید از توافق نامه اي در . سازمان مادر می باشد
در هر صورت مشخصات فنـی بـراي کیفیـت    . سطح داخلی بهره جست، تا منجر به نگرانیهایی در آینده نشود

عالوه بر این دستورالعمل هاي مناسب را . لی و غیره باید به وضوح در قرارداد مشخص باشدداده هاي دیجیتا
.به منظور نحوه استفاده از منابع نباید فراموش کرد

و گسترش آنهاICTتامین ابزارهاي 5-7
.ات داردموفقیت در پروژه کتابخانه دیجیتالی تا اندازه زیادي بستگی به ابزارهاي فنـاوري اطالعـات و ارتباطـ   

: برخی از ابزار هاي مهم کامپیوتري که می تواند در پروژه دیجیتالی منابع مورد استفاده قرار بگیرند عبارتند از
 ؛)به خوبی سرور جهانیو البتهبومی(هاي شخصی، لپ تاپ و سرور کامپیوتر رایانه
 ل فایل هاي صـوتی و  اسکنر، دوربین هاي دیجیتالی، دستگاه هاي تبدی( سازي دیجیتالتجهیزات

؛)تصویري به دیجیتال
 ؛)براي اینترنت، اینترانت و تسهیالت شبکه(اتصال به شبکه
   (قلـم نـوري  ، و انـواع آن ) سـی دي (لـوح فشـرده   (تجهیـزات دیگـرPEN drives4(تجهیـزات  و

؛)5پشتیبانی
سخت افزارهاازاستفادهمنظور به هاي مورد نیازنرم افزار .

3 Users Requirement Document
4 USB drive devices resemble a small pen
5 Back- up
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، پردازش و حفظ منابع انتخاب شدهکردندیجیتالی5-8
براي انتقال یـک سـند بـا محمـل     . فرایند دیجیتالی کردن فعالیت اصلی کتابخانه دیجیتال محسوب می شود

:کاغذي به قالب دیجیتالی معموال دو راه عمده وجود دارد
  ـ ه نخست روش تصویري است یعنی از سند اسکن گرفته می شود تا تصویري با وضوح بـاال از آن ب

.) آي.پـی .بی(نقطه در اینچ600تا 300اسکنر هاي فعلی قادرند تصاویري با وضوح بین . دست آید
bit per inchتولید کنند؛

          روش دوم الفباي عددي است کـه در آن از رمـز گـذاري منبعـی کـه قـبال اسـکن شـده در قالـب
همچنین دسـتگاههاي  .الکترونیکی با کمک یک دستگاه بازخوان نوري کارکتر رمزگذاري  می شود

. پردازش گرافیکی به کار می روندنیز وجود دارند که بیشتر براي 6آرایه سازي
. )کیلـو بایـت در صـفحه   500حـدود (در روش تصویري، اندازه فایلی که قرار است حفظ شود بزرگتر اسـت،  

ترکیـب ایـن دو روش   راه حل دیگر نیز. برعکس در روش الفباي عددي اندازه فیل تنها چند کیلو بایت است
حفـظ  7بدین ترتیب می توان تصاویر را با روش تصویري و متون را در سیستم بازشناسی نوري کاراکتر. است
تصاویر . در روش اخیر باید فرایند کار را با کمک نرم افزار غلط گیر و توسط یک اپراتور مرتبا کنترل کرد. نمود

این کار با گزینش استانداردهاي وضوح که بر حسب کیفیت بهره ثابت را نیز می توان با اسکن پردازش کرد و
تصویر اسکن شده سپس فشرده می شود تا از اندازه فایل کاسته شود . برداري متفاوت هستند، انجام می شود

).87، ص1384پالس، ؛پیژو؛رود(و بتوان آن را به سهولت ذخیره کرد یا در شبکه منتشر نمود  
دیجیتالی خصوصیات فنی منابع 

)وضوح فرمت فایل خروجی( 
کـه کارکنـان متخصـص و کارآمـد بایـد شناسـایی شـده و        بدیهی است). 1جدول(به نوع منابع بستگی دارد 

،جایابی و بررسـی منـابع  ،این وظایف شامل تنظیم تجهیزات. مسئولیتهاي تعریف شده اي به آنها واگذار شود
کنتـرل کیفیـت   . اسـت و ایجاد ابر داده، مدیریت محتوا و غیره پردازش تصاویر، کنترل کیفیتاسکن، ضبط و 

فایلی و با استفاده از همه منابع دیجیتالی باید در. باید در تمامی مراحل، دیجیتالی سازي منابع را پشتیبانی کند
).)Kesavan, 2009(و عالوه بر آن نسخه پشتیبان نیز از آن تهیه شودروش علمی نگهداري شوند

)Kesavan, 2009(انواع منابع و فرمت هاي خروجی فایل دیجیتالی:1جدول
فرمت هاي خروجی فایلانواع منابع

متون
)نسخه هاي خطی، بریده جراید، مقاالت، کتابها و گزارش ها(

TXT ,PDF ,JPEG ,TIFF

منحصرا عکس ها
)عکس ها، آثار هنرمندان، کارتون ها، آگهی ها، بروشورها( 

GIF ،JPEG ،TIFF

)صوت(صدا 
موسیقی، سخنرانی ها

MP3 ،AVI ،WMA ،WAW ،RM

تصاویر متحرك
ویدئو، فیلم هاي سازمانی،  سخنرانیها، مستند

MPEG ،WMV ،MOV ،RM،AVI

6 Vectorisation
٧Optical Character Recognition
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آموزش کارکنان کتابخانه ها و کاربران محیط کتابخانه دیجیتالی5-9
، آمـوزش اهمیتـی   دیجیتالیین خدمات در محیط در هنگام افزایش مهارتها براي سازماندهی، تهیه و تام

در آموزش مراجعان درباره واقعیت هاي تازه و مهارت هـاي جدیـدي کـه    .همیشه پیدا می کندربیشتر ت
.ز پیدا خواهند داشت، در مراکز اطالع رسانی ضرورت فزاینده اي داردابه آن نیدیجیتالیمحیط 

گرایشات مثبت کارکنـان کتابخانـه را بـه سـوي ارائـه      ها روش عملی است که با آن می توان تنآموزش 
کارکنان متخصص . کامال با ارزش و قابل قبول از سوي بهره گیران هدایت خواهد کرددیجیتالیخدمات 

تـانر،  ؛دیگـان (و غیر متخصص، بر تجربه بهره گیران از فناوري هاي کتابخانه اي، تاثیري دائمی دارنـد  
نبایـد  در طراحی کتابخانه دیجیتالی . نظر گرفتن توانایی کاربران استدر،مسئله دیگر). 320، ص1382

تنها به نوع فن آوري به کار گرفته شده توجه کرد، بلکه باید به این مسئله توجه کرد که چه کسانی قادر 
مشـکل خاصـی در   وبه طور دقیـق جامعـه اسـتفاده کننـده تعریـف شـود       تاهستند از آنها استفاده کنند 

از این رو برنامه هاي آموزشی باید ). 1382حسن زاده، (ازي و نحوه ارائه خدمات ایجاد نشود مجموعه س
:پوشش دهد-هر دو را–کارکنان وکاربران 

این آموزشها شامل فراهم آوري خدمات اطالع رسانی،: کارکنان علوم کتابداري و اطالع رسانی
و غیـره  محتوا و نگهداري از نسخه پشـتیبان روزآمد سازي پایگاه داده، مدیریتایجاد فرا داده،

ــوزش  . اســت ــد آم ــانی بای ــداري و اطــالع رس ــوم کتاب ــان عل ــین کارکن ــاي الزم را همچن ه
.براي کاربران کسب کنندمنابع دیجیتالیساختندسترس پذیرمورددر
اسـتفاده از منـابع الکترونیکـی، دسترسـی بـه      کاربران باید در حوزه هایی چون دانشِ: کاربران

نه از تکثیـر، اسـتفاده منصـفا   نظامهاي کتابخانه دیجیتالی، قابلیتهاي جستجو، ذخیره و بازیابی، 
ــره  ــابع و غی ــالی   من ــاي دیجیت ــه ه ــر از کتابخان ــري بهت ــره گی ــراي به ــد ب ــوزش ببینن .               آم

)Kesavan, 2009(
وري ذخیـره و در همـه   شده اي که بر روي دیسکت فشرده ندیجیتالمعرفی برنامه هاي ،از این رو

شبکه ها قرار می گیرد باعث می شود تا در سازمانها نـوعی توانمنـدي ایجـاد شـود کـه از طریـق       
این امکانات باعث مـی  . بازگرداندن کارکنان به آموزش درون خطی، در وقت آنان صرفه جویی شود

ي موجـود بـر روي   چندین کاربر به طور اشتراکی و به شکلی موثر از نشـریات و کتـاب  هـا   شود تا 
. )128، ص1382گوپال، (دیسکت فشرده نوري بهره مند شوند

)در حال ظهور(مسائل پیش رو . 6
. هسـتند کتابخانه دیجیتال با چالشهاي بسیاري از جهات مختلف فنی، سازمانی، حقوقی و برخی دیگر مواجه 

از . عات کتابخانه هاي دیجیتـالی اسـت  درك مشکالت کاربران در استفاده از اطال،از چالشهاي مهماما یکی 
از مسـائل پـیش رو   . نمایدتوسعه کتابخانه دیجیتال می بهکمک شایانی ،این رو ارزیابی دوره اي از خدمات

می توان به بودجه، شکل فرا داده ها، نیروي انسانی، ابزارهاي مدیریت محتوا، مسائل قانونی و مسائل مربوط 
)Kesavan, 2009(. اشاره کردبه فناوري 
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نتیجه گیري
دیجیتالی توسط کتابداران و مدیران سـازمان هـا،   با توجه به تب رو به رشد ایجاد و راه اندازي کتابخانه هاي

کارکردها، مزایا و معایب این نوع کتابخانه ها آگاهی الزم فراهم آید تـا از  شایسته است که نسبت به ماهیت،
که ایجاد کتابخانهحاکم است امروزه این تفکر .انی جلوگیري به عمل آیدبودجه، وقت و نیروي انسهدر رفتن

ایجـاد کتابخانـه  باید توجه داشـت کـه  . همت بسیاري را می طلبد دیجیتالی سخت و گران است و تالش و
سـنتی بـه   هزودن محمل هاي دیجیتـالی بـه مجموعـ   اف.دیجیتالی کارآمد چالش هاي بسیاري را در پی دارد

.نخواهـد بـود  بـه کتابخانـه سـنتی   )منابع دیداري و شـنیداري انواع کتابها، مانند (دون منابع جدیدسادگی افز
همه شرایط موجـود سـازمان و   اطالعات دیجیتالی ماهیتی منحصر به فرد دارند که با توجه به در نظر گرفتن

بتا نوین است که بر عهده دیجیتال سازي منابع تالشی نس.کتابخانه خود نسبت به آن باید تصمیم گیري کرد
از این رو تکیه بر تجربه کسب شده در حفظ . دولت ها و دست اندر کاران جامعه اطالعاتی گذاشته شده است

.راه اندازي کتابخانه دیجیتال می باشداز ملزومات ،میراث جهانی و نیز تعریف اهداف مشخص
فق در موضوع اشتراك منابع، انتشار نتایج پژوهشها تشویق برنامه هاي آموزشی و کارآموزي، توا،گذشته از این

و تقویت همکاري و همبستگی بین المللی به منظور فراهم آوردن امکان ایجاد، اشـاعه و حفـظ میـراث ملـی     
مـی  توسعه کتابخانه دیجیتالی و غنـی سـازي منـابع    به،کمک شایانی دیجیتالی و دسترس پذیري دائمی آن

.نماید

و مآخذمنابع
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