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مقدمه
ام��روزه كتابخانه ها نه تنها با حجم عظيم اطالعات مواجه اند، بلکه 
انتظ��ار م��ی رود كه خدمات بيش��تری به كاربران خ��ود ارائه كنند، 
مش��کالت آرش��يو ديجيتالی را حل كنند، به قراردها پايبند باشند و 
در عي��ن حال منابع منحصر به فرد را به اطالعات رقومی تبديل و 
برای مراجعان خود دسترس پذير كنند. راهکارهايی را كه كتابداران 
برای حل اين مش��کالت در پيش می گيرند برای جامعه كتابداری 
مهم اس��ت، و كتاب حاضر هشت راهکار مختلف را برای به انجام 
رس��اندن اين وظيفه دش��وار )ديجيتالی كردن منابع برای دسترسی 

بيشتر( ارائه می دهد.
اكنون كتابخانه های پژوهش��ی نمی توانند انتظار داشته باشند 
ك��ه كاربران آنها برای تأمين نيازهای اطالعاتی به كتابخانه بيايند، 
بلکه كتابخانه ها بايد دسترس��ی به منابع مورد نياز پژوهش��گران را 
در هر جايی كه هس��تند فراهم آورند؛ اين مسئله راهکارهای سنتی 

كتابداران را برای خدمات كتابخانه ای تغيير داده است.

معرفی ويراستار كتاب
ويراس��تار اين كت��اب حانم لي،1 مدير گروه و اس��تاد رش��ته علوم 
كتابداری و اطالع رس��انی دانشگاه اوكالهما و رئيس كتابخانه های 
 Journal دانش��گاهی اوكالهماست. وی همچنين س��ردبير مجله
of Library Administration و نيز مشاور خدمات كتابخانه ای 

به ناش��ران، كارگزاران و فراهم آورندگان سرويس های كتابخانه ای 
است.

معرفی كتاب
مي��زان اطالعات��ی ك��ه كتابخانه ها بايد ب��رای دسترس��ی به آنها 
برنامه ريزی كنند، مرتب در حال افزايش است. اين كتاب به كاركنان 
كتابخانه كمك خواهد ك��رد كه چگونه اين حجم عظيم اطالعات 
را مديريت كنند. كتاب روی مس��ائل مهم روز متمركز اس��ت، كه 
ه��م كتابداران و هم كاربران را تحت تأثير قرار داده و با ش��يوه ای 
نو راهکارهای عملی را برای دسترس��ی راه دور به منابع ديجيتالی 
فراهم می كند. كتاب شامل هشت مقاله است كه جنبه های مختلف 
اطالعات ديجيتالی را مطرح می كنند. اين هشت مقاله فرصت ها و 
چالش هايی را كه منابع الکترونيکی برای كتابخانه های دانشگاهی 

به همراه داشته اند، بيان می كنند.
 Journalاين كتاب قباًل به صورت يك ش��ماره ويژه از مجله
 of Library Administration به چاپ رس��يده اس��ت، و نظر 

به اهميت مباحث مطرح ش��ده از س��وی راهبران جامعه كتابخانه، 
مجدداً به صورت كتاب نيز چاپ ش��د تا در دس��ترس افراد بيشتری 

قرار گيرد.
مقاله 1: اولين مقاله توسط سه نفر از مسئوالن كتابخانه آريزونا 
به نگارش درآمده اس��ت. اين مقال��ه بحث می كند كه عامل اصلی 
نياز به تغيير در دانش��گاه ها و كتابخانه ها عوامل اقتصادی هستند، 
ن��ه عوامل تکنولوژيکی. اكنون زمان آن فرارس��يده كه كتابخانه ها 
به سمت مش��تريان خود حركت كنند، و اين امر مستلزم اين است 
كه كتابخانه ها مش��تری مدار ش��وند و مانند گذش��ته مکان محور يا 

ایجاد ارتباط بین کاربران و منابع دیجیتالی
دكتر گل نسا گليني مقدم ■ 

 استاديار گروه علوم كتابداري و اطالع رساني دانشگاه شاهد 
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ایجاد ارتباط بین کاربران و منابع دیجیتالی

مجموعه محور نباشند. كتابخانه ها تنها زمانی می توانند مانند گذشته 
نقش محوری در نظام آموزش عالی داش��ته باشند كه قدرت سنتی 
خ��ود را طوری تغيير دهند، تا با نيازهای امروزی هماهنگ و دارای 

ارزش افزوده در محيط دانشگاهی و فراتر از آن باشد.
اين مقاله، به اين نکته اشاره می  كند كه اعتقاد عمومی بر اين 
اس��ت كه تکنولوژی در حال تغييرات سريع است، پس كتابخانه ها 
هم بايد تغيير كنند. مش��تريان از جس��ت وجو در گوگل و خريد در 
آم��ازون لذت می برند؛ به عبارت ديگ��ر، كتابخانه ها در مرحله دوم 
ق��رار می گيرند، پ��س بايد تغيير كنند و خدماتش��ان را مانند گوگل 
و آمازون گس��ترش دهند. اّما آنچه كه كمتر ديده می ش��ود مسائل 
اقتصادی پش��ت پرده اس��ت. هر چند تکنولوژی ما را به سمت جلو 
هل می دهد، اّما در واقع مسئله اصلی كه كتابخانه ها و كتابداران را 
وادار به تغيير می كند، مس��ئله بودجه و نحوه هزينه كردن آن است. 
از آنجا كه بودجه كتابخانه ها در س��ال های اخير رو به كاهش بوده، 
كتاب��داران مجبورند با بودجه كمتر خدمات بيش��تر ارائه دهند و به 
ناچار بودجه را درست هزينه كنند و در سيستم سنتی تغيير به وجود 
آورند. در اين مقاله، همچنين راهکارهايی برای تغيير در كتابخانه ها 

ارائه شده است.
نويس��ندگان مقال��ه، در پاي��ان نتيجه می گيرند ك��ه زمان و 
ش��رايط اقتصادی تغيير كرده و هيچ عالئمی از بازگشت به سيستم 
قبل��ی وجود ن��دارد. بنابراين، كتابخانه ها تغيي��ر خواهند كرد چه ما 
اين تغييرات را دوس��ت داش��ته باشيم و چه نداش��ته باشيم. تطابق 
و هماهنگی با تغييرات زمان مس��تلزم فراگيری مهارت های جديد، 

فعاليت های گس��ترده تر حرفه ای، پرسنل با تجربه و باهوش تر است. 
نويس��ندگان مقال��ه معتقدند كه ما نبايد از اين تغييرات بترس��يم و 
فکر كنيم كه اينها مفهوم س��نتی  كتابخانه ها را تهديد می كنند. ما 
می توانيم به تغييرات به چش��م يك فرص��ت بنگريم نه تهديد. اگر 
بترسيم فسيل خواهيم شد. بنابراين، بايد ترس را كنار بگذاريم و به 
تغييرات جديد با ديد مثبت نگاه كنيم و بينديش��يم كه اين تغييرات 

نه تنها اجتناب ناپذيرند، بلکه يك فرآيند سالم به حساب می آيند.
مقال�ه 2: مقال��ه دوم، در ارتباط با معرفی يك پروژه آرش��يو 
الکترونيک��ی ب��ا عن��وان Portico از زبان مدير اجرايی آن اس��ت 
و تاريخچ��ه ای از اين آرش��يو را كه در ارتباط ب��ا مجالت علمی � 
پژوهش��ی الکترونيکی اس��ت، به جامعه كتابداری ارائه می دهد. در 
بخ��ش اول اين مقاله، چالش های پي��ش روی كتابداران در دنيای 
ديجيتالی مطرح می ش��ود. سپس، نويس��نده Portico را با عنوان 

اين كتاب منبع ارزشمندی برای 
كتابداران ارشد و باتجربه و 

مسئوالن كتابخانه های مختلف اعم 
از عمومی، تخصصی، دانشگاهی و 

غيره است
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پاس��خی به اين چالش ها و حل آنها معرفی می كند. او می نويس��د، 
هدف از اين پروژه تضمين دسترس��ی دراز مدت به منابع ديجيتالی 
كتابخانه برای نسل های آينده است. اين پروژه همکاری كتابداران 
و ناش��ران را می طلبد و تا كنون موفقيت های قابل توجهی داش��ته 
اس��ت. تا پايان س��ال 2006، 343 هزار عنوان مقاله از 576 مجله 

آرشيو شده و 351 كتابخانه با آن همکاری داشته اند.
مقال�ه 3: مقال��ه س��وم، به ارزياب��ی ميزان اس��تفاده از منابع 
ديجيتال��ی در كتابخانه ه��ا می پ��ردازد و ابزارها و اس��تانداردهای 
سنجش منابع الکترونيکی را مورد بررسی قرار می دهد. نويسندگان 
مقاله به تفاوت س��نجش در محيط چاپی و الکترونيکی می پردازند، 
و معتقدند كه روش های جديد س��نجش در محيط های ش��بکه ای، 
اكنون به كتابداران كمك می كند بس��يار دقيق تر از گذش��ته ميزان 

در مجالت س��نتی پژوهش��ی به چاپ برس��انند تا در مجالت فقط 
الکترونيك. اّما در رش��ته های علوم پايه مثل فيزيك، پژوهشگران 
تماي��ل زيادی به اس��تفاده از تکنولوژی اطالع��ات و فناوری های 
نوين در ارتباطات علمی خود دارند. در پايان، نويسنده مقاله تنيجه 
می گيرد كه فن��اوری اطالعات باعث ايجاد راه های هيجان انگيزی 
ب��رای ارتباطات علمی ش��ده و راهکارهايی ب��رای بهبود ارتباطات 

علمی ميان پژوهشگران و دانشمندان ارائه می دهد.
مقاله 5: مقال��ه ای جالب با زبانی انتقادی و نيش دار، به تغيير 
در مفهوم مجموعه س��ازی در كتابخانه ها می پردازد. نويسنده، چهار 
دوره تاريخ��ی را در مجموعه س��ازی، از زمان مناب��ع چاپی تا منابع 
الکترونيکی برمی ش��مارد و عملکرد كتابداران را در مجموعه سازی 
دانش بش��ری در اي��ن چهار دوره مورد مقايس��ه ق��رار می دهد، و 
سرانجام به اين نتيجه می رسد كه شبکه ها اكنون نقش كتابخانه ها 
را ايفا می كنند، و معتقد اس��ت كه مفهوم »مجموعه« تقريبًا معنای 

سنتی خود را از دست داده است.
هر چند تا 15 سال قبل، كتابداران يکه تاز دنيای اطالع رسانی 
و م��ورد اعتماد كام��ل در بازيابی اطالعات مورد ني��از افراد جامعه 
بودن��د، اّما اكنون با حضور اينترنت، اين نقش محوری كتابداران از 
بين رفته است. حّتی معنی اطالعات هم عوض شده است. بسياری 
از كتاب��داران نگرانند كه به عنوان آخرين قربانی فناوری اطالعات 
ش��غل خود را از دست دهند. نويس��نده مقاله اين پرسش را مطرح 
می كن��د كه در اقيانوس اطالعات موج��ود روی اينترنت، كتابداران 
چگون��ه می توانند خود را يکه ت��از و متخص��ص بازيابی اطالعات 
بنامند، در حال��ی كه هر كس بالقوه می تواند با كمترين آموزش در 
گوگل و ويکی پديا هر آنچه را كه می خواهد بازيابی كند. آيا با رشد 
روزافزون اطالعات ديجيتالی در ش��بکه ها به پايان عصر اطالعات 
رس��يده  ايم؟ اكنون اينترنت و شبکه در همه جای دنيا وجود دارد و 
هر روز نيز روش های جديدتر و آس��ان تری برای بازيابی اطالعات 

ابداع می شود. در واقع، می توان هر كس را يك كتابدار ناميد.
بنابراين، معنی كتابدار عوض ش��ده اس��ت و اكنون كتابداران 
همکاران بس��يار زي��ادی در اقيانوس اطالعات دارن��د، كه اين امر 
اصاَل چيز بدی نيس��ت. اگر اينترنت يك كتابخانه است، پس همه 
ما كتابداريم و اين هيجان انگيز اس��ت كه با همکاران بی شمار كار 

كنيم.
مقاله 6: مقاله شش��م، به تغيير در فض��ای كتابخانه ها در 
محيط ديجيتالی می پردازد. نويس��نده مقاله، معتقد است كه در 
عص��ر ديجيتال در حالی كه ش��اهد فضاهای مجازی اجتماعی، 
فرهنگ��ی و فکری هس��تيم، اين فضاها را می ت��وان به عنوان 
فضای جديدی برای كتابخانه ها به حس��اب آورد. زيرا كتابداران 
هم درس��ت مانند كارب��ران در فضای مجازی ق��رار می گيرند 
و از فن��اوری اطالع��ات تأثي��ر می پذيرند. هم��ه اين تحوالت 
از افزايش س��طح انتظار كاربران ناش��ی می ش��ود كه خواستار 
درياف��ت خدمات بی وقفه در 24 س��اعت ش��بانه روز و هر روز 
هفته هس��تند، ك��ه در فضاهای س��نتی كتابخانه ها مقدور نبود. 

استفاده از منابع الکترونيکی و حّتی چاپی را مورد ارزيابی قرار دهند. 
آنها قادرند دقيقًا مش��خص كنند كه كدام منبع، توس��ط چه كسی 
مورد اس��تفاده قرار می گيرد. همين س��نجش ها به كتابداران كمك 
می كند تا افزايش بودجه برای مجموعه س��ازی منابع الکترونيکی را 
توجيه كنند. نکته ديگر اينکه، در س��ال های آينده ش��اهد گسترش 
اي��ن روش ها و نيز اب��داع روش های جديدتر برای س��نجش منابع 

ديجيتالی در كتابخانه ها خواهيم بود.
مقاله 4: مقاله چهارم، به تغيير در سيستم ارتباط علمی در بين 
پژوهشگران می پردازد، و سعی دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا 
انقالب ديجيتالی سيس��تم ارتباطات علمی بين دانشمندان را واقعًا 
دگرگون س��اخته يا خير. مقاله مطرح می كند كه سيستم ارتباطات 
علمی كه س��ال ها به صورت س��نتی كار می كرد، اكنون تحت تأثير 
تکنولوژی اطالعات به شکل های جديدتری درآمده است؛ تغييرات 
زيادی در محيط های علمی به وجود آمده، رفتار كاربران كتابخانه  ها 
عوض شده، ميزان بودجه كتابخانه ها و نحوه تخصيص بودجه تغيير 
ك��رده، به اين صورت كه بودجه مناب��ع الکترونيکی در كتابخانه ها 
افزايش پيدا كرده و تمايل زيادی به س��مت مجالت دسترسی آزاد 
و واس��پارگاه های س��ازمانی وجود دارد، و حّت��ی تغييراتی در رفتار 
اعضاء هيئت علمی مشاهده می ش��ود؛ هر چند اين تغييرات كندتر 
از س��اير گروه هاس��ت. اين مقاله مطرح می كند كه ارتباطات علمی 
ميان پژوهشگران و دانشمندان در رشته های مختلف متفاوت است. 
مثاًل اعضاء هيئت علمی و پژوهشگران در رشته های علوم انسانی، 
ترجيح می دهند به ش��يوه های س��نتی عمل كنند يا مقاالتش��ان را 

هيچ كتابخانه ای از تحوالت سريع 
فناوری اطالعات در امان نيست 
و چالش ها و فرصت هايی كه در 

اين كتاب از آنها نامبرده شده، دير 
يا زود در همه كتابخانه ها خود را 

نشان خواهد داد
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اين مقال��ه توصيه می كند كه با هم��کاری هم می توان فضای 
فيزيک��ی و مجازی جديدی برای كارب��ران ايجاد كرد تا بتوان 
نيازهای اطالعاتی دانش��جويان و پژوهش��گران در قرن بيست 

و يکم را بهتر فراهم كرد.
مقال�ه 7: اين مقاله به سياس��ت های دسترس��ی به منابع 
اطالعات��ی و راهکاره��ای آن می پ��ردازد، و تأكي��د مقال��ه بر 
دسترس��ی عموم به يافته های پژوهشی اس��ت. نويسنده مقاله، 
ابراز م��ی دارد كه بودجه پژوهش عمدتًا توس��ط س��ازمان های 
عمومی تأمين می ش��ود، اّم��ا يافته های پژوهش��ی به راحتی در 
اختيار پژوهش��گران در س��طح عموم قرار نمی گيرد. بس��ياری 
از اف��راد در زم��ان الزم به منابع پژوهش��ی دسترس��ی ندارند 
و با موانع بس��ياری در اي��ن زمينه رو به  رو هس��تند. نتيجه يك 
نظرس��نجی در امري��کا نش��ان داد ك��ه اعتقاد عموم��ی بر اين 
اس��ت، كه اگر افراد برای انجام تحقيقات ماليات می دهند پس 
بايد عموم مردم به يافته های پژوهش��ی در اينترنت دسترس��ی 
داشته باشند. دسترس��ی عموم به يافته های پژوهشی از اهداف 
كتابخانه ها نيز بوده اس��ت و به ط��ور كلی از اين عقيده حمايت 
می ش��ود. به همين دليل، كتابخانه ها باي��د راهکارهای مؤثری 
برای دس��ترس پذيری نتايج پژوهش ها اتخاذ كنند. برنامه های 
وس��يعی ك��ه در زمينه مجالت دسترس��ی آزاد وج��ود دارد، از 
همي��ن سياس��ت ها حماي��ت می كنند و ب��ه لحاظ عمل��ی بايد 
پژوهش��گران ط��وری مورد حماي��ت قرار گيرند كه خودش��ان 
يافته های پژوهش��ی خود را در واس��پارگاه های آزاد بگذارند و 
دسترسی به آنها را فراهم كنند. از سوی ديگر، اگر واسپارگاه ها 
به صورت منطقه ای عمل كنند، مش��کالت زبانی هم تا حدودی 
حل می ش��ود و كتابخانه ها به اهداف خود نزديك تر می ش��وند، 

زيرا نيازهای كاربران به ص��ورت منطقه ای تأمين خواهد ش��د.
مقال�ه 8: مقاله هش��تم و آخرين مقاله، ب��ا نثری ادبی و با 
كم��ك قهرمان يك داس��تان قديمی به نام فونس،2 س��عی دارد 
چالش ها و فرصت هايی را مطرح كند كه ناش��ران و كتابداران در 
عصر ديجيتال پيش روی دارند. نويس��نده، معتقد اس��ت حركت 
از دنيای چاپی به دني��ای الکترونيکی تنها يك جنبه از تغييراتی 
اس��ت كه ناشران و كتابداران با آن رو  به رو شده اند. در حالی كه، 
آن��ان بايد كليه نقش های س��نتی خود را دوب��اره تعريف كنند و 
مهم ت��ر اينکه بايد منابع خود را از طريق موتورهای جس��ت وجو 
دس��ترس پذير كنند. هدف مقال��ه، ارائه راهکاره��ای كاربرمدار 
ب��رای بلند مدت اس��ت. نويس��نده، معتقد اس��ت كه ب��ا توجه به 
تغييرات س��ريع در دنيای ديجيت��ال، كتابداران بايد نه برای چند 
س��ال بلکه برای يك دهه برنامه ري��زی كنند، و از حاال كاربران 
بالقوه خ��ود مثاًل كودكان را در نظر بگيرند و برای ارائه خدمات 
به آنها در س��ال های آين��ده برنامه ريزی كنند؛ چ��را كه تغيير و 
تح��والت اجتماعی و فرهنگی ديگ��ری نيز اكنون در حال وقوع 
اس��ت كه بر خدمات كتابداران در آينده تأثيرگذار است. امروزه، 
تأكي��د بر يادگي��ری الکترونيک��ی در محيط ديجيتالی اس��ت، و 

چون كتابداران س��ابقه زي��ادی در بازيابی اطالعات داش��ته اند، 
پ��س در محيط ديجيتالی هم قادر خواهن��د بود با تعريف دوباره 

از كاركردهای كتابخانه اين كار را انجام دهند.

نقد و نظر
اي��ن كتاب منبع ارزش��مندی برای كتاب��داران ارش��د و باتجربه و 
مس��ئوالن كتابخانه ه��ای مختل��ف اع��م از عموم��ی، تخصصی، 
دانش��گاهی و غيره اس��ت. كتاب توس��ط كتابداران ارشد امريکايی 
از كتابخانه های مختلف نوش��ته شده و با وجود آنکه آمار ارائه شده 
بيش��تر بر جامع��ه امريکا تأكيد دارد، در عين ح��ال به لحاظ تئوری 
و نظريه پردازی مس��ائل بس��يار مهمی را مطرح می كند، و به لحاظ 
عملی دستورالعمل هايی را برای خدمات بهتر كتابخانه ای ارائه داده 
كه می تواند مورد استفاده كتابداران در سراسر جهان قرار گيرد؛ چرا 
ك��ه هيچ كتابخانه ای از تحوالت س��ريع فناوری اطالعات در امان 
نيس��ت و چالش ها و فرصت هايی كه در اي��ن كتاب از آنها نامبرده 
ش��ده، دير ي��ا زود در همه كتابخانه ها خود را نش��ان خواهد داد. از 
سوی ديگر، راهکارهای ارائه شده از سوی كتابداران كتابخانه های 
دانشگاهی برای، ارائه خدمات بهتر در عصر ديجيتال است كه قطعًا 

می تواند مورد توجه كتابداران ايرانی نيز قرار گيرد.
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