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  چکیده

تـرین نیازهـا بـراي سـرعت      عنوان یکـی از ضـروري   المللی به از حدود بیست سال پیش مارك بین 

هدف از آن فراهم آوردن . ها توسط ایفال مطرح شد اي میان کتابخانه    بخشیدن به برقراري ارتباط رایانه    

هـا بـدون    طوري که داده هاي مارك ملی بود، به  ك ابزار ارتباطی واحد از میان انواع گوناگون قالب     

در مقالۀ حاضـر سـعی   . کمترین نقصی از هر قالب دیگري به آن انتقال داده شده و یا از آن منتقل شود  

ها و مسائل مربوط بـه    توسعۀ این قالب، چالششود تا عالوه بر فراهم ساختن تصویري روشن از روند    می

هایی که تاکنون در راستاي اعتالي این قالـب و بـا    آن را مطرح کرده و کتابداران را با مجموعه تالش    

  .هدف استفاده از آن صورت پذیرفته است آشنا کند

المللـی   د بـین المللی، مارك انگلیس، مارك آمریکا، مارك کانادا، اسـتاندار  مارك بین: ها  کلیدواژه

المللی، کنترل کتابشناختی جهانی و مارك  اف، کمیته دائمی مارك بین  . سی. توصیف کتابشناختی، سی  

  المللی، یوزمارکون بین

ترین نیازي که حدود بیست سال پیش ایفال با آن روبرو شد سرعت بخشیدن بـه برقـراري         شاید ضروري 
هـاي اسـتاندارد انجامیـد و     اي از نظـام  امـر نیـز بـه توسـعه مجموعـه         ها بود و همین       اي میان کتابخانه    ارتباط رایانه 

  .الملی شد درنهایت منجر به خلق ساختار مارك بین

المللی، براي فراهم آوردن یک ابزار ارتباطی واحـد از میـان انـواع گونـاگون      بنابراین ساختار مارك بین 
حوي یک ساختار مجازي، هماننـد زیرسـاختی   هاي مارك ملی تهیه شد و به عنوان یک قالب نظري یا به ن    قالب

ها را بدون از دست دادن اطّالعات، از آن انتقال داده و یا به آن منتقـل کنـد    که هر قالب دیگري نیز بتواند داده      

5 و مارك آمریکا4مارك انگلستان . به حساب آمد  
 با داشتن طیـف وسـیعی از فیلـدها و زیرفیلـدها و اطّالعـات      

پذیري را براي حـل مـسائل مربـوط بـه نقـاط بازیـابی و بخـصوص         هاي انعطاف حل ، راه متنی و رمزگذاري شده   

7نویسی انگلوامریکن  قواعد فهرست6المللی توصیف کتابشناختی، مواردي که به استاندارد بین    
 و قواعدي غیر از 

  .شد ارائه دادند  مربوط می8نویسی انگلوامریکن قواعد فهرست

                                                
1. UNIMARC: The Virtual format in the Virtual Age 

  شاغل در كتابخانه ملي پرتقال. ۲

  شجوي دكتري كتابداري در دانشگاه فردوسيت علمي دانشگاه شاهد ودانئعضو هي. ۳
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هاي مارك و تأکید کامل بر  هاي توصیف کتابشناختی و قالب ي از شیوهسعی در سازگاري با شمار زیاد
هاي بـزرگ بـراي    المللی توصیف کتابشناختی، ازجمله چالش     رعایت استانداردهاي ایفال همچون استاندارد بین     

  .یک قالب طراحی شده نظري بود

 1991 فلـورنس در سـال   المللی، سمینار ساز براي ترویج استفاده از مارك بین     بدون شک، گام سرنوشت   

 بـه مـوازات   9،»اف.سی.سی«المللی، یعنی  هاي ارتباطی مشترك مارك بین بود که در آن مسائل مربوط به قالب       

10»المللی  کمیته دائمی مارك بین   «از آن سمینار    . هم مورد بحث قرار گرفتند    
 به عنوان مرجعـی کـه پـشتیبانی و      

11المللـی  رنامه کنترل کتابشناختی جهانی و مارك بـین   ب«المللی را تحت نظارت       روزآمدکردن مارك بین  
 ایفـال  

  .برعهده داشت، مطرح شد

 اکثر ضعفها، تردیـدها، نقـاط تنـاقض احتمـالی و     1996از هنگامی که دوباره کار را آغاز کردم تا سال          
و المللی که طی سمینار فلورنس مطرح شـده بـود مـورد بحـث      مشکالت مربوط به کاربردهاي عملی مارك بین 

المللی که جدیداً طراحی شده و براي روزآمدکردن بهتر بـه صـورت    در دستنامه مارك بین. بررسی قرار گرفت 

12ویرایش قابل جایگزینی  
اکنون در حـال تهیـه     تهیه شده است و همچنین در یک مجموعه راهنماهایی که هم           

نـاگون در اختیـار قـرار    سـازي مـواد گو   المللـی بـراي مرتـب    وچاپ است، درخصوص تسهیالتی که مارك بین     
  .دهد اطّالعات مفصلی ارائه شده است می

المللی از این واقعیت که پشتیبانی و روزآمدسازي نباید با تغییر اشتباه گرفتـه     اما کمیته دائمی مارك بین    
 بـا  تـوان روزآمدسـازي را   المللـی، مـی   تر نمودن مـارك بـین   مطمئناً به منظور قابل استفاده. شود، کامالً آگاه بود  

تغییراتی در قالب، همراه کرد، اما نباید هر درخواست و تقاضاي شخصی و خاصی که جهت بررسی و اقدام بـه   
  .شود، منجر به این تغییرات گردد المللی ارائه می کمیته دائمی مارك بین

مالً به المللی توسط ایفال طراحی و ترویج شد، که باید کا المللی به عنوان یک قالب تبادل بین مارك بین
اي یـا محلـی تمـایالتی بـراي      ها نیز توجه کند و در صورتی کـه در سـطوح ملـی، منطقـه     هاي سایر مارك    قالب

استفاده از آن وجود دارد، باید تا حدامکان اطّالعاتی را در جهت کسب اطمینان بیشتر از قابلیـت سـازگاري بـا         
  .ها گردآوري نماید این قالب

ویژه به دلیل اینکـه   ترین وظیفه است، به   به تثبیت چنین تمایزاتی مشکل     دهد که دستیابی    تجربه نشان می  
13هـایی کـه همگـام بـا نیازهـاي روز      هاي مارك ملـی همیـشه داراي یـک نماینـده و نـسخه         قالب

 توسـط آنـان   
هـا اعمـال    روزآمدسازي شده باشند، نبوده و همچنین بخش اعظمی از اصالحات و تغییراتی که روي این قالـب      

14مثل فیلدهایی  (شوند  می
انـد، فیلـدهاي    روند یا فیلدهاي دیگري که جـایگزین آنهـا شـده    کار نمی  که دیگر به 

  .باشند پذیر نمی صورت مکتوب دسترس به) ها و غیره هاي جدید رمزگذاري داده  جدید، ارزش15فرعی

یـت سـازگاري بـا    کنندگان بیشتري دارند باید به سـادگی قابل  هاي مارکی که استفاده عالوه بر این، قالب   

16ها عمدتاً آنها را با استفاده از یک راهنمـا  دهنده این قالب افزارهاي ارائه کاربران را داشته باشند، زیرا نرم 
 اجـرا  

کنند و ممکن است در بعضی موارد نیازهاي خاصی وجود داشته باشد که بـه طـرز غیررسـمی و تنهـا بـراي         نمی
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  .کاربردهاي خاصی افزوده شوند

نویـسی و   المللـی، قواعـد فهرسـت    هاي مـارك، ازجملـه مـارك بـین     درجا و براي تمام قالباین شرایط   
هاي  مدت محلی و تفسیرهاي مختلفی از قواعد، اعم از فهرست عملیات طوالنی . سازي وجود دارد    رمزهاي نمایه 

سـازد   ا قادر مـی تنها راهی که کتابداران ر   . دستی و رکوردهاي قابل خواندن با ماشین همیشه وجود داشته است          
  .ها و رکوردهاي هماهنگ بوده است کار ببرند ایجاد فهرست تا تولیدات کتابداران دیگر را تفسیر کرده و به

ماننـد آنچـه در   (بنابراین هنگـامی کـه روشـهاي دیگـر نمـایش عناصـر مختلـف توصـیف کتابـشناختی             

هـاي گونـاگون یـک رکـورد      یـابخش ) شـود   ارائه می17المللی توصیف کتابشناختی براي پیایندها      استاندارد بین 
شـود   کنیم، نه تنها ضعفی در آنها دیده نمی را مالحظه می) آید المللی می  مانند آنچه در مارك بین    (خوان    ماشین

کننـد تـا منـابع     سـازي تـالش مـی    درواقع این روشهاي جایگزین، براي یکـسان . باشند بلکه داراي توانایی نیز می   
ها ادغام شوند و آنچه را که مورد توجـه واقعـی اسـتفاده کننـده نهـایی              پایگاه داده  اي مختلف در یک     کتابخانه

  .است فراهم سازند

   کتابشناختی18نمایش از موجودیت

19المللی توصیف کتابشناختی براي پیایندها   اگر استاندارد بین  
20المللـی   و مـارك بـین  

 قـادر باشـد انـواع    
گیهاي منحصر به فرد هر کدام گـردهم آورد، منطقـی اسـت کـه       اي را بدون درنظر گرفتن ویژ       فهرستهاي رایانه 

صورت هـیچ   درغیراین. بگوییم کاهش تفاوتها در توصیفات کتابشناختی باید همیشه به عنوان هدف دنبال شود       
اي که تاکنون  هاي توسعه ترین دلیل تالش بنابراین اصلی. استانداردسازي یکسانی براي آن وجود نخواهد داشت

: المللی به انجام رسیده عبارت از موارد ذیل است   المللی در جهت آزمایش و استفاده از مارك بین          در سطح بین  

  هاي مارك ملـی و تبـدیل   ـ تبدیل کردن به قالب  2هاي تعاونی     ـ تهیه ابزار واقعی جهت ایجاد پایگاههاي داده       1

  .هاي مارك ملی کردن از قالب

کننـدگان آن   یم، از پیشنهادهاي ارائه شده توسـط شـرکت      بازگرد 1991اگر به سمینار فلورنس در سال       
هاي تعاونی کتابشناختی اروپا و نوشتن قالب  المللی نسبت به تمام طرح بریم که براي استفاده از مارك بین      می  پی

ایـن پیـشنهادها از   . المللی، اولویت بسیار بیشتري داده شده اسـت       هاي تبدیل مارك بین     ملی دوطرفه براي برنامه   
  .اند هاي مجمع اروپایی ارائه شده یق طرحهاي گوناگون در چارچوب برنامه کتابخانهطر

ـ 1: المللی در لوگزامبورگ با اهداف ذیل برگزار شد  یک کارگاه آموزشی مارك بین1996در سپتامبر 

ـ  2هـا   طرحالمللی و تغییرات انجام گرفته در این خصوص از طریق ارائه نتایج         ارزیابی تجربیات فنی مارك بین     ـ
بحث درباره پیشنهادهاي کارهایی که در آینده براي پیگیري و ادامه روند رسیدگی به مشکالت این قالب مورد 

  .نیاز است

21خصوص در گزارش آنتونی کرون      در گزارشهاي این کارگاه، به    
 چند موضـوع کلیـدي در بحـث بـر       

  .آید وضیح آن میالمللی وجود داردکه ت هاي ارتباطی و مارك بین روي آینده قالب

22درمجموع، طرحهایی که توسط اتحادیه اروپا     
تـري را در مـورد    شـوند، پاسـخهاي عینـی      پشتیبانی مـی   
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یکی از آنها، طرح آزمایـشی کتابخانـه   . آورند المللی به عنوان یک قالب ارتباطی فراهم می      قابلیتهاي مارك بین  

.هاي فشرده بود ملی بر روي دیسک  
24سک اکسپلورر حاصل اصلی این طرح، دی23

 بود که حاوي رکوردهـایی  
المللی به عنوان  امکان استفاده از مارك بین. المللی و برگرفته از چهار کتابشناسی ملی بود هماهنگ با مارك بین

یـا  » مبـدل عمـومی تحـت کنتـرل کـاربر مـارك        «یک قالب جدید، مستقیماً بـه پـروژه دیگـري تحـت عنـوان               

25»یوزمارکون«
المللی بـه عنـوان قالـب     مارك بین.  توسعه یک ابزار تبدیل عمومی بود منتهی شد که هدف آن     

گیرد و ممکن است در هر کدام از   هاي مبدا و مقصد مورد استفاده قرار می         مرکزي تبدیل اطّالعات، میان قالب    
م داده یـا  تواند با ویرایش قـوانین تبـدیل و جـداول، تغییراتـی را انجـا             کاربر می . کار گرفته شود    این موقعیتها به  
  .وجود آورد تبدیالتی را به

هـاي چنـدملیتی، تحـت عنـوان      المللی در پایگاههـاي داده  طرح دیگر عبارتست از، قابلیتهاي مارك بین     

26»المللی  نصب مارك بین  «
هـدف  .  تحت بررسی است27»هاي تحقیقاتی اروپا   کنسرسیوم کتابخانه « که زیر نظر     

ایجاد یک پایگاه داده مشترك اروپایی براي دوره سـالهاي بـین   » وپاهاي تحقیقاتی ار  کنسرسیوم کتابخانه «کلی  
ـ با استفاده از قالب مارك بین  1830 تا 1450 ـ دوره چاپ دستی  هـاي   کنـسرسیوم کتابخانـه  «. باشـد  المللـی مـی    

 نویـسی  طیف بسیار وسیعی از فایلهاي منابع گوناگون را که بـا اسـتانداردهاي مختلفـی فهرسـت     » تحقیقاتی اروپا 

هاي   سازگار نیستند و برخی نیز با بسیاري از قالب 2709ISOبرخی از این فایلها با . نماید اند گردآوري می شده

28هـاي تحقیقـاتی،   المللی براي ارائه پیـشنهادها، گـروه کتابخانـه    پس از فراخوانی بین  . پذیرفته شده متفاوتند  
 بـه  

29هاي کتابهاي چاپ دستی       عنوان میزبان پایگاههاي داده   
هـاي تحقیقـاتی، نـسخه      گـروه کتابخانـه   .  انتخاب شد  

کردنـد و   بنابراین فایلها باید چند مرحله تبدیل را طی می. برد کار می  را به30المللی خود ارلین مارك     مارك بین 
  .گشتند  برمی]المللی  مارك بین[هاي تحقیقاتی به خروجی فوق  دوباره از قالب کتابخانه

هاي تحقیقاتی اروپا امکان بررسـی مـشکالت ناشـی از تفـسیرهاي مختلـف             فایلهاي کنسرسیوم کتابخانه  
اي کـه   افـزار ویـژه   هاي آماري با استفاده از نـرم  تحلیل. سازند المللی را فراهم می راههاي دسترسی در مارك بین 

هـا بـه عمـل آمـد و همچنـین نگـاهی هوشـمندانه بـه محتـواي           براي این کار تهیه شـده بـود بـر روي ایـن فایـل        
کار گرفتـه شـده در    هاي به اند و توجه به مجموعه نویسه رکوردهایی که به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته        

هایی  درنتیجه سعی شد تا با استفاده از شیوه  . باشند  هاي احتمالی می    این رکوردها، همه نشانگر وجود ناهماهنگی     
آنتـونی کـرون در   . ی به عنوان شـرط قـرار داده شـود    نویسی، براي هر فایل ویژگیهای      از روشها و قوانین فهرست    

 بیـان داشـت، هـر چنـد مطالعـات، هنـوز هـم        1996المللی در سال  گزارش خود از کارگاه آموزشی مارك بین      
دهد، اما نکته قابل توجه،  ّي نشان می چندین مورد از مشکالت این قالب، همچون کنترل آثار چندجلدي را جد

المللی در هماهنگ نمودن رکوردهایی است که براساس استانداردهاي مختلفی تهیه  ینتوانایی استثنایی مارك ب  
وجـود   بیشتر شکلهایی که با استفاده از این قالب به  . المللی یک عمل تعادلی است      استفاده از مارك بین   . اند  شده
هـاي غیرضـروري و    هماهنگیاند بسیار سودمند هستند، اما استفاده کنترل نشده از آنها به سرعت منجر به نا    آمده

  .گردد تضاد می
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. CDBIB 
24

. The Explorer 
25. User Controlled Generic MARC Converter 
26

. UNIMARC Set up 
27

. CERL = The Consertium of European Research Libraries 
28

. Research Libraries Group 
29

. Hand Press Book 
30

. RLINMARC 



المللی مهم هستند، اما تاکنون سـاختار موجـود از آنچـه        این مثالها براي ترویج اهداف اصلی مارك بین       
ها وجود داشت، متفاوت است و آنچـه مـا بـا آن روبـرو هـستیم بـه مـشکالت قـوانین و           که قبل از شروع پروژه    
  .ایدافز نویسی مختلف می فعالیتهاي فهرست

پرسش اساسی این است کـه چگونـه از افـزایش موانـع بیـشتر در مبـادالت اطّالعـات کتابـشناختی کـه                      
  درآینده و در محیط مدارك الکترونیکی گسترش نیز خواهد یافت جلوگیري کنیم؟

. اي سنتی با منابع رقـومی خواهنـد بـود    هاي آینده نتیجه ترکیب مواد کتابخانه   شود کتابخانه   بینی می   پیش

بنــابراین . اي جـاي دهنـد   هـا بایــد اطّالعـات کتابـشناختی سـنتی را در ســاختار شـبکه      هرسـتهاي ایـن کتابخانـه   ف

اي اصالح گردیده و تحـت    در مورد فایلهاي رایانه31»المللی توصیف کتابشناسی  استاندارد بین «طوري که     همان

32»یالمللی توصیف کتابشناسی براي منابع الکترونیک    استاندارد بین «عنوان  
گونـه کـه     منتشر شـده اسـت و همـان   

33نویسی انگلوامریکن   قواعد فهرست 
باشد، در حال   در پرتو اطّالعات الکترونیکی جدید در حال تجدیدنظر می      

براي این سـه بخـش از اسـتانداردها چـارچوب مـشابهی      . حاضر باید به روزآمد نمودن قالبهاي مارك فکر کرد       
  :وجود دارد

اي خواهند بود نه مستقل، که در اثر آن ارتباط و یکپارچگی اهداف  رت شبکهصو ـ اطّالعات رقومی به1
  .وجود خواهد آمد و فهرستها به

  .نظر ساختار مدرك آغاز خواهد شد ـ کنترل کتابشناختی تغییر خواهد کرد و توصیف منابع از نقطه2

کنـد، تـأثیر آن بـر      میپذیري اطّالعات الکترونیکی هنوز مراحل مقدماتی را طی         از آنجایی که دسترس   
  .استانداردهاي کتابشناختی نیاز به تحقیقات و فعالیتهاي بیشتري در آینده دارد

تـوان تعیـین    دست آمده حداقل دو روش را در رابطه با اطّالعات الکترونیکی می          با استفاده از تجارب به    
  :کرد

34ـ شامل ایجاد پیوندهاي   1
هـم در مـورد   . باشـد  جود، مـی  هاي مارك کتابشناختی مو      دیگري در پیشینه   

ایـن پیونـدها از   . شـود  هاي الکترونیکی از یک روش فهرستنویسی استفاده می      هاي سنتی و هم براي رسانه       رسانه
کننـد و سـپس بـا اسـتفاده از روشـهاي          طریق فیلد خاصی محل دستیابی الکترونیکی به مدرك را شناسایی مـی           

35دسترسی همچون پست الکترونیکی،   
36ال فایـل،   پروتکل انتق  

37 اتـصال از راه دور    
38 و ارتبـاط تلفنـی  

 امکـان  

39این فیلد ابتدا توسط مارك آمریکایی. سازند دسترسی به آن را از طریق شبکه فراهم می 
 1996 تهیه و در سال 

امتیاز ویژه آن، این است کـه بـه مراجـع مـدارك رقـومی و غیررقـومی اجـازه         . المللی سازگار شد    با مارك بین  
با این همه، این روش براي شکلهاي رقومی شـده و جـایی کـه    . زمان در یک فهرست قرار بگیرند     دهد تا هم    می

ـ نـه    همچنین به اطّالعات از پیش. باشد  مجزا است، مناسب و معتبر می40هدف یک موجودیت تعیین شده ثابتی 
  .پذیر باشد نیاز دارد  تحققهاي بزرگتر ـ که با سازماندهی واحد اما نسبتاً دشوار در محیط موضوعی که تغییر کند

کنترل مدارك و توصـیف  . المللی سروکار دارد  هاي بین   ـ روش دوم بیشتر با قالبهاي ارتباطی و محیط        2
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. ISBD 
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. International Standard Bibliographic Descriptive for Electronic Resources 
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. AACR 
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. Links 
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. Remote login 
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. Dial-Up 
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. USMARC 
40

. Entity 



41»گذاري عمومی استاندارد    زبان نشانه «آنها به شکل الکترونیکی با استفاده از        
 و شکلهاي مختلف آن، همچـون   

42»گذاري فرامتن   زبان نشانه «
43»توصـیف نـوع مـدرك   «ذاري شده مطابق گ  مدارك نشانه  

کـه عناصـري را در    (
تـوان از داده در   مـی . به مقدار زیادي بهبود یافته اسـت ) کنند  آنها تعریف می  گذاري شده و رابطه     مدارك نشانه 

داده مـارك  . نویسی اسـتفاده  کـرد    نویسی یا ساختار پیشینه فهرست      مدرك، مستقیماً براي ایجاد پیشینه فهرست     
رود و کمیتـه   کتابخانه کنگره به همین ترتیـب پـیش مـی   . تعریف شود » توصیف نوع مدرك  «ند در خود    توا  می

از آنچـه بیـان شـد    . المللی خواهد کرد زودي اقدام به چنین کاري براي مارك بین المللی نیز به دائمی مارك بین 
شناسـی موجـود در    مچـون روش المللی در حال سازگار شدن با نیازهـایی ه  توان نتیجه گرفت که مارك بین    می

  .باشد مورد کنترل انتشارات الکترونیکی می

وجـود  ) المللـی و مـارك آمریکـایی    مارك بـین (المللی عمده     نباید فراموش کرد که عمالً دو قالب بین       
اي وابـسته   پـذیر بـودن نظامهـاي کتابخانـه     ها به مقدار زیادي به دسترس هنگام انتخاب یک قالب، کتابخانه . دارد
گیرد یا اینکه مارك آمریکایی را به عنـوان یـک قالـب از     تند و بیشتر این نظامها نیز از آمریکا سرچشمه می         هس
ها که  المللی بسیار فعال است و درحال حاضر غیر از اروپایی اخیراً بازار مارك بین   . تعیین شده درنظر دارند     پیش

کننـدگان   کننـد، اسـتفاده   الب ارتباطی حرکت مـی المللی به عنوان یک ق به سوي گسترش استفاده از مارك بین 
  .شوند شناخته نمی» المللی کننده بین گروه تحمیل«المللی به عنوان  مارك بین

پیشرفتهاي اخیر مارك آمریکایی در زمینه کنترل مارك الکترونیکی و همچنین سازگاري آن با مارك      

  .دهد ، چهره آینده آن را مثبت نشان می45 ومارك کانادا44انگلستان

.  جدیدي که در اواخر قرن پانزدهم دنیا را به دو نیم تقسیم کرد، نیستیم46ما بدنبال معاهده توردوسیالس

کننـدگان   المللی و مارك آمریکایی حادث شود که استفاده     کنندگان مارك بین    نباید چنین رقابتی میان استفاده    
کننـد و یـا حتـی بـدتر از آن، کـشورهاي پیـشرفته       اروپا وآمریکا هرکدام مانند صحنه نبرد، از عالیقشان دفـاع     

کنـسرسیوم  «تجاربی شبیه کارهاي انجام شده توسط    . اي بیابند   وکشورهاي کمتر توسعه یافته مسیرهاي جداگانه     
هـاي تحقیقـاتی و یـا هماننـد      هاي آنها در گروه کتابخانـه  ، میزبانی پایگاههاي داده»هاي تحقیقاتی اروپا   کتابخانه

هـاي مـارك    المللـی آن کـه قابلیـت     به منظور حمایت از رشد بین47»اي پیوسته اي رایانه   تابخانهمرکز ک «تجارب  
دهد، هر کدام گامهاي مهمی درحرکت بسوي همکاري بیشتر و کارهاي مؤثردر آینـده     المللی را توسعه می     بین

  .روند شمار می قالبهاي کتابشناختی به

رود در  ّی یا کیفی آنچنان رایج نشده باشند، امـا امیـد مـی         شاید هنوز انتشارات الکترونیکی از لحاظ کم      
حال . آینده بسیار نزدیک به عنوان آثار منتشر شده اصلی و حتی جایگزینی براي انتشارات چاپی به حساب آید       

هایی باید روي آن صورت پذیرد؟  آیا توصیف کتابشناختی سنتی مناسب است؟ اگر مناسب نیست، چه بهسازي
گـذاري   زبان نشانه« مارك همچنان موردنیاز خواهند بود، یا اینکه امکان جایگزینی آنها با استاندارد       آیا قالبهاي 

ها منابع انسانی و اقتـصادي الزم را بـراي ایـن تغییـرات در اختیـار       وجود دارد؟ و آیا کتابخانه» عمومی استاندارد 
  دارند؟
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. SGML 
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. HTML 
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. DTD = Document Type Description 
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. UKMARK 
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. Tordesillas Treaty 
  )مترجم. هاي تازه كشف شده، امضاء شد اي بود كه بين اسپانيا و پرتغال براي رفع اختالفات در مورد سرزمين معاهدة توردوسيالس، معاهده(

47
. OCLC 



قالبهاي ارتباطی تنها یک بخش از مجموعـه    . ستیماکنون با آنها روبرو ه      اینها سؤالهایی هستند که ما هم     
با این همه براي دستیابی به پاسخهاي مناسب، اقدامها و پیشنهادهایی . اند مشکالتی هستند که تاکنون مرتفع نشده

  :شود طور گذرا به آنها اشاره می وجود دارد که به

ردادة استاندارد شـده در انتـشارات   اي، با هدف آزمایش گنجاندن اب هاي تعاونی کتابخانه ـ تشویق طرح 1
  .الکترونیکی

تهیه حداقل اطّالعات کتابشناختی موجود که باید در آینده و از طریق بررسی نتایج مطالعاتی انجام شـده بـر            ـ  2

48»رکورد سـطح حـداقل  « و همچنین از طریق کار بر روي     روي نیازهاي عملی رکوردهاي کتابشناختی    
شـماره  « و 

  . صورت داد49»لی مستندهاالمل استاندارد بین

هاي آن به عنوان قالب ارتبـاطی و همچنـین بـراي     المللی و کشف قابلیت ـ ترویج استفاده از مارك بین   3
  .اطّالعات الکترونیکی جدید
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. Minimal Level Record 
49

. ISADN = International Standard Authority Data Number 


