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امروزه در بحبوحه انفجار اطالعاتي و دگرگوني فناوريهاي اطالعاتي هستيم كه منجر به ظهور عصر اطالعات الكترونيكي
شده است .پيشرفتهاي سريع در پردازش و ذخيرهسازي اطالعات و فناوريهاي ارتباطي ،نقش كتابخانهها را در اشاعه خدمات
اطالعاتي براي استفادهكنندگان متحول كرده است .در نتيجه كتابخانهها با تنوع نيازهاي كاربران و انواع خدمات متناسب با اين
نيازهاي اطالعاتي مواجه هستند.
لزوم همگامي با فناوريهاي اطالعاتي كليد حفظ و افزايش تعداد كاربران كتابخانههاست .اين ،اصلي است كه كتابخانههاي
امروز به آن دست يافتهاند و بر اين اساس در حال تغيير خدمات خود و طراحي مجدد آنها ميباشند .ارائه خدمات در حوزه فضاي
مجازي ،به كارگيري فناوريهاي جديد در ارسال اطالعات ،ارتقاء و حفظ منابع اطالعاتي ،آموزش كتابداران و كاربران ،تغيير مواد
اطالعاتي و مدلهاي ارتباطي با كاربران در جهت برآوردن نيازهاي متغير آنان و در نهايت دريافت نظرات كاربران از خدمات
دريافتي و به كارگيري شيوههاي افزايش رضايت كاربران ،1از جمله اين تغييرات است.
كتابخانهها در حال ارائه خدمات اطالعاتي هستند و بايستي نيازهاي اطالعاتي حال و آينده استفادهكنندگان از كتابخانه را
برآورده سازند .شناسايي اين نيازها و برآوردن آنها از وظايف كتابخانههاست.
كاربران امروزي با توجه به گسترش ارائه اطالعات در دنياهاي ناشناخته فضاي مجازي ،جهت دستيابي به اطالعات مورد نياز
خود با مشكالت زيادي مواجه هستند .عدم شناخت محملهاي مطمئن و موثق اطالعات ،عدم آشنايي با راههاي دستيابي به
اطالعات ،عدم دسترسي به اطالعات كامل منابع اطالعاتي و  ...نياز آنان را به كتابخانهها و متخصصان اطالعاتي در جهت
دسترسي به اطالعات ،روز به روز بيشتر ميكند.
كتابخانههاي سنتي هنوز در حال اداره مواد چاپي گرانقيمت و حجيم خود هستند اما كاربران اطالعاتي فقط دريافت
اطالعات در قالب چاپي را نميخواهند و دستيابي به مدارك چند رسانهاي الكترونيكي به عنوان مكمل اطالعات چاپي را در نظر
دارند .تقاضاي استفادهكنندگان براي دريافت اطالعات ديجيتالي بر سر ميز كار خود در حال افزايش است و اين كتابخانهها هستند
كه بايد با اين تغييرات همگام شوند تا بتوانند در كنار فراهم نمودن منابع اطالعاتي ،نيازهاي اطالعاتي متنوع كاربران خود را هم
برآورده سازند.
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