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Abstract
Purpose: Librarians to survive in the age of
information metamorphis and to serve better and
effective service in this environment should be
equipped with particular knowledge and skills
which expressed as "information literacy".
Familiarity with the use of software and hardware
techniques, laws of Selection and evaluation of
sources, information network systems, the ability to
search the Web sites and databases, Mastering the
work with library softwares, Ability to analyze
problems, the ability to conduct research in the field
of library and information science, and the ability to
educate consumers Are some of these skills. The
purpose of this study is to introducing the impacts of
Data Metamorphis on public libraries and the role of
librarians.
Methodology: This is a reviewed and analyzed
research.
Findings: Librarians before entering the labor
market, must acquire these skills to do better their
role between information resources and users. This
task is the responsibility of the education system
through proper college curriculum, which prepare
librarians to enter the field work.
Conclusion: While training new librarians who are
familiar with new information technology and are
trained as information specialists is much needed,
the cultural environment that seriously affect the
training offered should be considered. Also,
information infrastructure of the country, the value
society attaches to information, attitudes of
planners, policy makers and decision makers, the
growth of technology, technological change is
happening and requests made by different groups of
users should be considered.
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چکیده
 کتابداران برای ادامه حیات در عصر دگردیسی اطالعات و ارائه خدمات:هدف
بهینه و مؤثر در این محیط باید به دانش و مهارتهای ویژهای مجهز شوند که
 آشنایی با فنون استفاده از نرمافزارها.به طور کلی بیانگر «سواد اطالعاتی» است
، نظامهای شبکههای اطالعاتی، قوانین گزینش و ارزیابی منابع،و سختافزارها
- تسلط بر کار با نرم،توانایی جستوجو در شبکه پایگاهها و بانکهای اطالعاتی
 توانایی انجام پژوهش در، توانایی تجزیه و تحلیل مسائل،افزارهای کتابخانهای
 و توانایی آموزش استفادهکنندگان از جمله این،حوزه کتابداری و اطالعرسانی
 هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات عصر دگردیسی اطالعات.مهارتهاست
.در کتابخانههای عمومی و نقش کتابداران است
. روش این پژوهش مروری میباشد:روششناسی
 کتابداران باید قبل از ورود به بازار کار این مهارتها را کسب کرده باشند:یافته ها
تا هر چه بهتر بتوانند نقش واسطهای خود را میان منابع اطالعاتی و کاربران ایفا
 این وظیفه بر عهده سیستم آموزشی از طریق برنامههای درسی مناسب.کنند
دانشگاه است تا کتابداران و اطالعرسانان را برای ورود به عرصه اطالعات آماده
.سازد
 گرچه تربیت کتابداران جدیدی که با فناوری نوین اطالعاتی:بحث و نتیجهگیری
،آشنا و به عنوان متخصص علم اطالعات و دانش شناسی تربیت شده باشند
 ارزشی، اما باید زیرساختهای اطالعاتی کشور،بسیار ضروری و مورد نیاز است
، نگرش و طرز برخورد برنامهریزان،که جامعه برای اطالعات قائل است
 تاییرات فناورانهای، درجه رشد فناوری کشور،سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان
که در شرف وقوع است و درخواستهایی را که از سوی گروههای مختلف
. مورد توجه قرار داد،استفادهکنندگان نظامهای اطالعاتی انجام میگیرد

واژههای کلیدی
، فناوریهای اطالعاتی، دگردیسی اطالعات،کتابخانههای عمومی
.کتابداران

 سلما کشاورزیان:* نویسنده مسئول
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مقدمه
هنگامی که تاریخ نوع انسان بررسلی ملیشلود ،تحلوالت
اجتماعی از جامعه کشاورزی به سمت جامعه صلنعتی و در
نهایت جامعه اطالعاتی میرود .اطالعات بصورت افزایشی
و به طور موازی و روبه جلو و به صورت گامهای آهسلته و
لحظه به لحظه پیش میرفت و جریلان اطالعلات نتیجله
یک تاییر سریع بود .اطالعات به عنوان نتیجه ارتباطات با
محیط اجتماعی کامال انطباق دارد .چون یک عاملل بایلد
اطالعات را تولید کند ،یک کانا اطالعات را منتقل کند و
یک گیرنده اطالعاتی را که با ساختار درونی اش هماهن
باشد و بتواند آن را تاییر دهد دریافت نماید .پس هملواره
اطالعات در کنار ارتبلاط اسلت کله ارزش پیلدا ملیکنلد
(اصنافی نقل شده در شلعبانی و چشلمه سلهرابی:1386 ،
 .)29عرصه های کاربرد فناوری اطالعات در جهان معاصر،
با سرعت فزاینده ای در حا گسترش اسلت و همله ابعلاد
زندگی را در شکلهای متفاوت آن دچلار دگرگلونی کلرده
است .علوم کتابداری و اطالع رسلانی نیلز همپلای دیگلر
علوم نه تنها از این پیشرفتها مصون نمانلده اسلت بلکله
خود نیز به عنوان یکی از تجلیگاههای عمده فناوریهلای
جدید ارتباطی و اطالعاتی به حساب میآید .تاییرات سریع
و همه جانبه کتابخانهها را در آستانه عصلر جدیلدی قلرار
داده است که با گذشته نه چندان دور بسیار متفاوت است و
هم اکنون نیز پیشرفتهای قابل تلوجهی دیلده ملیشلود
(عامل.)1388 ،
کتابخانه عمومی به مفهوم واقعی آن از قرن نوزهم
و اوایل قرن بیستم شکل گرفت و به رشد همه جانبه خود
ادامه داد واساساً به دوره کتاب چاپی و گسلترش تعلیملات
عمللومی در سللطح جهللان تعلللق دارد .کتابخانلله عمللومی
کتابخانهای است کله از منلابع دولتلی شلکل ملیگیلرد و
خدمات رایگان به تملام اقشلار جامعله ارائله ملیکنلد .در
کتابخانللههللای عمللومی تمللامی افللراد بللدون هللیچ گونلله
محدویتی حق استفاده از منابع را دارند و همچنین یکلی از
ابزارهای اصلی در توسعه فرهنگی در جوامع کنلونی اسلت
که میتواند در توسعه نیروی انسانی نقش اساس ایفا کند.
تاییرات سریع و همله جانبله در فنلاوی اطالعلات و ورود
رایانهها و ایجاد پایگاههای اطالعاتی به طلور پیوسلته بلر
گستره فعالیتها و خدمات کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی
تأثیر گذار بوده است .این تاییلرات را ملیتلوان در شلکل
فیزیکی کتابخانه (معماری کتابخانه) ،کتابداران ،نوع مدرک
موجود ،شیوه دسترسی ،روش کار فعالیلتهلای کتابخانله،
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محافظت ،شیوه گلرد آوری ،روزآملدی از اطالعلات ،نلوع
ارتباط با کاربر ،موجودی اطالعلات ،هزینله دسترسلی بله
اطالعات ،صرفهجویی در زملان ،مشلاهده نملود .حلا بلا
توجه به تأثیرات این تایرات در کتابخانهها و تأکید بر اصل
پنجم رانگاناتان که کتابخانه ارگانیسمی زنده وپویا است آیا
کتابخانهها مصون از این تاییرات هستند و یا اینکه باید بلا
این تاییرات جهت دسترسی با اهداف خود همگام و همسو
باشلند؟ در اصللل پللنجم رانگاناتلان بلله حرکللت و پویللایی
کتابخانه از لحاظ فیزیکی و محتوایی و همچنین بر قابلیت
انطباق با محیط جدید و تحوالت آن و انعطافپلذیری کله
به حفظ تعلاد آن کملک ملیکنلد و ادامله حیلاط آن را
تضمین مینماید تأکید میکند (زارعی و همکاران.)1391 ،
در هر صورت ما در عصری از تاییرات چشمگیر نسبت بله
کلمات چاپی زندگی میکنیم .تعداد زیادی از کتابخانله هلا
دیجیتالی میشوند و هر کسلی بلا دسترسلی بله اینترنلت
میتواند با استفاده از موتور کاوش به جسلتجو دربلاره هلر
موضوعی بپرازد .از دهه  1961فناوری اطالعاتی به تدریج
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسلانی را بله طلور گسلترده ای
تحت تأثیر قرارداد تا جایی که شکل و نحوه ارائه خلدمات
کتابخانه ها را به سمت روش های جلایگزین و خودخلدمت
رهنمون ساخت .هدف از این مقاله بررسی تاییرات ادواری
و دگردیسی اطالعات با گذشلت زملان در کتابخانلههلای
عمومی و همچنین جایگاه و نقش کتابداران است.
اهمیت و فلسفه اطالعات
اطالعات مفهومی است که از طریق آن انسان حقیقت یلا
ذهنیتی را درک و یا بیان میکند .اطالعات خواه به شلکل
پرونده موجود در یک پایگاه و یلا کتلاب و اسلناد در یلک
کتابخانه و یا به صورت اعداد در حافظه رایانه میتواند یک
مفهوم را منتقلل کنلد و آن آگلاهی دادن بله کلاربران در
زمینههای مورد نظرشان است .هر چند اطالعات به خودی
خود مهمّ است ،اهمیت واقعی آن به سبب دانشی است که
می تواند از آن ناشی گردد .شرایط متایر محیطلی نیلاز بله
اطالعات را بیش از پیش نشان میدهد و این امر ضرورت
جمع آوری ،ثبلت ،پلردازش و نیلز توزیلع اطالعلات را در
سطوح مختلف دوچندان میسازد .اخیرا ،کمبود نیروی کلار
متخصص و تاییرات سریع در زمینه اطالعات ،مطالعات در
رشللته علللم اطالعللات و کتابللداری را جللذاب نمللوده و
متخصصان و دانشگاهیان جهت توانایی پیش بردن زمینله
اطالعات در راستای جدید و پاسخ دادن به چالشها نیاز به
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خالقیت ،پویایی ،انعطاف پذیری ویژهای دارند (والنتینلی و
همکاران .)2115 ،1علم اطالعات جریانات متنوع دانلش را
جهت توصیف و پیشرد تمامی اهلداف و فناوریهلای جملع
آوری (اکتشاف ،دسترسی ،و جمع آوری) ،ملدیریت (طبقله
بندی ،سازماندهی ،ثبت ،ذخیره ،حفاظت ،آرشیو نمودن) ،و
کاربرد (تحلیل ،تولید ،و انتشار) منابع فیزیکی و الکترونیکی
اطالعات را با هلم ترکیلب ملینمایلد (اسلتوک.)2113 ،2
مطالعات بیشماری در ایلن زمینله بلین رشلته ای صلورت
گرفته که دامنهای شامل مطالعات مروری عمیق (هرادیو و
همکاران2112 ،3؛ بوردا و توتبرگ )2113 ،4تا فعالیتهلای
مفهللومی (پاراسللونز و همکللاران ،)2111 ،5تئللوریهللای
انتقلللادی (کاراناسلللویز و همکلللاران ،)2113 ،6تجربلللی
(کاملاگنوال و همکللاران ،)2114 ،7قلوم نگللاری (ولللدون و
لوگوز ،)2113 ،8سیاسی-تحلیلی (ما و همکاران )2112 ،9و
اجتماعی-فناوری (جو گلوک2111 ،10؛ رید و همکلاران،11
 )2112را در بللر مللیگیللرد .در سللا هللای اخیللر «فلسللفه
سللایبری» یللا «فلسللفه اطالعللات» بیشللترین گسللترش و
پویایی را در عرصه پژوهش های فلسفی داشته است .ایلن
شاخه جدید را با عناوین مختلفلی ماننلد فلسلفه سلایبری،
فرافلسللفه ،فلسللفه دیجیتللالی ،فلسللفه مجللازی ،فلسللفه
کامپیوتری و فلسفه اطالعات معرفی میکنند که حلوزهای
مستقل و دائماً در حا گسترش اسلت و مسلتقیما درگیلر
پرسش های کلیدی فلسفه (چه در حوزه هسلتی شناسلی و
چه در حوزه معرفلت شناسلی) ،فلسلفه اطالعلات (فلسلفه
سایبری) همانند دیگر شاخه های فلسفه با سه مقوله اصلی
درگیر است :نظریله هلا ،12روش هلا 13و موضلوعات 14کله
واقعیتها و مشاهدات و دادههای عینلی کملی و کیفلی را
شامل میشود.
تاریخچه علم اطالعات و کتابداری
علللم اطالعللات و کتابللداری 15رشللتهای اسللت کلله دارای
تاریخچه طوالنی میباشلد .اگلر چله بله ایلن دلیلل کله
1. Valentini and et al
2. Stock
3. Heradio
4. Burda & Teuteberg
5. Parsons and et al
6. Karanasios and et al
7. Carmagnola and et al
8. Velden and Lagoze
9. Ma and et al
10. Ju Gluck
11. Read and et al
12. Theories
13. Methods
14. Topics
)15. Library and Information Science (LIS
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مرزهای آن به خوبی معین نبوده و افکار عمومی در ملورد
طبیعت و ماهیت این مطالعات نلامفهوم ملیباشلد تلالش
مستمری جهت حقانیت آن صورت پذیرفته است (کلامبس
و همکاران .)2111 ،علالوه بلر ایلن ،تاییلرات اجتملاعی،
اقتصلادی و فنلاوری هملراه بللا توسلعه سلازمانی ،محللیط
فناوری را به گونلهای شلکل داده اسلت کله همزملان بلا
احتمللا و عللدم قطعیللت همللراه اسللت .در ایللن شللرایط،
متخصصان علم اطالعات باید واکنش مناسبی به وضلعیت
جدید نشان دهنلد (سلار و همکلاران2112 ،16؛ سلیمون و
تیلور .)2111 ،عالوه بلر ایلن ،دغدغلهای نیلز نسلبت بله
متخصصان علم اطالعات و کتابداری وجود دارد؛ زیرا نسل
کتابدارن دارای دانش پائین از فنلاوریهلای اطالعلات در
سللا هللای آتللی بازنشسللته خواهنللد شللد (والنتینللی و
همکاران .)2115 ،17طومارهلای پاپیروسلی و کتلابهلای
پوستی و سپس کتابخانه مجموعههای نسخ خطی و چاپی
و تا اواخر قرن نوزدهم کتابدار حافظ و نگاهبلان کتلابهلا
محسوب میشد .از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیسلتم
با توجه به گسترش آملوزش و حرکلتهلای اجتملاعی در
زمینههای مختلف ،کتابخانه و کتابداری نیلز دچلار تحلو
گشت و بتدریج راه خود را به منزله یک علم هملوار کلرد.
در این تاییر و تحلو بلا ایجلاد آملوزشهلای رسلمی در
مدارس عالی و دانشگاهها و شکلگیری انجمنهای علمی
و حرفه ای بتدریج جایگاه واقعی این رشته شکل گرفلت و
تعریفی از کتابداری ارائه شد« .کتابداری دانشی اسلت کله
کارکردهای ویژه گردآوری ،سازماندهی و اشلاعه دانلش را
با اعما روشهلای ملدیریت بلر عهلده دارد» .اصلطالح
کتابشناسی در سا  ،1812کتابداری در سا  1818و علم
کتابداری در سا  1851بلرای اوللین بلار بله کلار رفتنلد.
اصطالحات دیگری نیلز وجلود داشلتند کله بلر واژههلای
«اطالعات» یا «اطالعرسانی» متکی بودند .در سا 1891
اصطالح «میز اطالعرسانی» جایگزین «میز مرجع» گردید
و اصطالح «دفتر اطالعرسانی» تا سا  1919بله دفتلری
اطالق می شد که در آنجا خدمات مرجع ارائه میگردید .در
کنفرانس اسللیب 18در سلا  1932اصلطالح «کلارهلای
اطالع رسانی» برای توصیف مساعدتهایی کله در بخلش
مرجع ارائه می شد به کار رفلت .در سلا « 1951کلالوین
موئرز »19اصطالح «بازیابی اطالعات» را ارائله کلرد .ایلن
اصطالح در دهههای  51و 61میالدی کامالً رایج بود .نلام
16. Sare and et al
17. Valentini and et al
18. SLIB conferance
19. Calvin Mooers
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«دانشمند اطالعرسانی» را نخستین بار فلارادین 1در سلا
1953مطللرح کللرد و انللدکی بعللد یعنللی در سللا 1955
اصطالح «علم اطالعرسانی» را وضع کرد .بله طلور کللی
مفاهیمی که به عنوان نام رشته کتابلداری ملورد اسلتفاده
قرار گرفته در دورههای تاریخی زیر تقسیمبندی میگردنلد
(غالمرضا حیدری.)1388 ،
عنوان/دهه
کتابشناسی 1931-1911
سندداری 1951-1921
اطالعات علمی 1951-1941
بازیابی اطالعات 1961-1951
علم اطالعات -1961به بعد
انفورماتیک -1971به بعد
کتابسنجی  .1971به بعد
در دهه  1991با اختراع ریزرایانهها و در سا 1991
با اختراع وب و ورود این فناوریهای نوین اطالعلاتی بله
پهنلله کتابخانللههلای جهللان ایللن دانللش نیللز دسللتخوش
دگرگونی های گسلترده ای شلد .در نتیجله پژوهشلگران و
استادان این رشته در صدد تاییر نلام رشلته کتابلداری آن
برآمدنللد و واژه " "Informationیعنللی "اطالعللات" یللا
"اطالعرسانی" نیز به نام این دانش اضافه شد و املروز از
آن بلله عنللوان ""Information Sciences & Library
یعنی :علوم کتابداری و اطالعرسانی یاد میشود .اگر چه در
انگلستان و برخی کشورهای دیگلر بلا عنلاوین دیگلری از
جمللللله " "Studies Informationو " Information
 "Managementنیللز از آن یللاد مللیشللود .بللا جهللش
انفجار آمیز اینترنت اکنلون بله دوملین نیمله دوران نظلام
مبتنی بر اطالعات ،اقتصلاد اطالعلات و دانلش اطالعلات
وارد شدهایم .در عصر حاضر که دوره پیشلرفت سرسلامآور
فناوری خصوصا فناوریهلای اطالعلاتی و ارتبلاطی و بله
تازگی با ورود به دنیای وب  3فناوری اتصالی است ،کمتلر
حرفهای را میبینیم که فناوری رن تازهای بله آن نلداده
یا تاییر و تحو در آن ایجاد نکرده باشد .با ظهور سریع و
متوالی «تحلوالت انقالبلی در ارتباطلات دور»« ،کوچلک
شدن ماهوارهها» و «توسعه فناوریهای موبایلل» موجلب
ارتباط همگان با یکدیگر در هر زمان و مکان شلده اسلت.
بههرحا علم کتابلداری یلا اطلالعرسلانی طلی تحلو و
تکوین خود شاهد تاییر عناوین متعلددی بلوده اسلت و در
1. Faradin

سا  1391هجری شمسلی در ایلران ،بله هملت اسلاتید
برجسته و به نام در حوزه علوم کتابداری و اطلالعرسلانی،
عنللوان «علللم اطالعللات و دانللششناس لی» را بلله خللود
اختصاص داده است .علم اطالعات و دانششناسلی بلرای
ادامه حیات در محیط فناورانه و ارایه خدمات بهینه و ملؤثر
در این محیط مجهلز بله دانلش و مهلارتهلای ویلژهای
گردیده است .که در متون مختلف ،در قالب واژههایی چون
«سواد رایانهای« »سواد شبکهای»« ،سواد رسانهای» کله
این واژهها تحت عنوان سواد اطالعاتی بیلان شلده اسلت.
آشنایی با فنون استفاده از نلرمافلزارهلا و سلختافلزارهلا،
قوانین گزینش و ارزیلابی منلابع ،نظلامهلای شلبکههلای
اطالعاتی ،دستیابی و آشلنایی بلا پایگلاههلای اطالعلاتی،
توانللایی جسللتوجللو در شللبکه پایگللاههللا و بانللکهللای
اطالعاتی ،تسلط بر کار با نرمافزارهای کتابخانهای ،توانایی
تجزیه و تحلیل مسایل پژوهشی ،توانایی انجام پژوهش در
حوزه مختلف علوم ،و توانایی آموزش استفادهکننلدگان بلا
عنللوان مشللاوران اطالعللاتی و واسللطهللای اطالعللاتی و
طراحللان نظللام اطالعللاتی از جمللله ایللن دانللشهللا و
مهارتهاست ،که هر یک از این عناوین بیانگر جنبلهای از
تخصص عللم اطالعلات و دانلش شناسلی ملیباشلد .بلا
تحوالت فناوری اطالعاتی ،به این نتیجه میرسیم کله در
کتابخانههای آینده ،مواد و محملهای اطالعاتی کتابخانله
در مس لیر کللاهش حجللم ،کللاهش وزن ،کللاهش هزینلله،
افزایش کارایی ،افزایش سرعت ،افزایش قابلیلت ،افلزایش
حجم ذخیره اطالعات و قابلیت حمل و نقل اطالعلات بله
پیش خواهند رفت .ارتقاء سطح مهارتهلای کسلب شلده،
خصوصاً توانلایی شناسلایی اطالعلات مفیلد و بازیلابی آن
ممکن است عللت اصللی موفقیلت کتابلداران و کارکنلان
بخش علم اطالعات و دانششناسی به حساب آیند.
مزایای کاربرد فناوری اطالعات در کتابخانههای
عمومی
کتابخانه ها نهاد های پویایی هستند که بلا در نظلر گلرفتن
نیازهای افراد ،منابع مختلف را در اختیار آنهلا ملیگذارنلد.
یک کتابخانه مبتنی بر فناوری اطالعات ،زمینه مسلاعدی
برای ارائه مناسبتر خدمات اطالع رسلانی پیشلرفته فلراهم
مللیآورد .یکللی از مهمتللرین اهللداف اسللتفاده از فنللاوری
اطالعات در کتابخانه ها ،ارتقای سواد اطالعاتی کاربران و
مراجعه کنندگان از کتابخانه است .سواد اطالعاتی قلابلیتی
است که فرد را در دسترسی مفیلد و ملؤثر بله اطالعلات،

سلما کشاورزیان ،امیررضا اصنافی :دگردیسی اطالعات در کتابخانههای عمومی و نقش کتابداران...

ارزیابی انتقادی آن و استفاده دقیق و خالق از اطالعات به
دست آمده به منظور رفع نیازهای اطالعات خویش توانمند
میسازد (شیروانی .)1388 ،برخی از فواید بهلره منلدی از
فناوری اطالعات در کتابخانه های عملومی بله شلرح زیلر
است (آزادی:)1391 ،
 -بهبود دسترسی به مجموعههای کتابخانه

در کتابخانههایی که نظام فهرست رایانهای فعلالی
در اختیار دارند ،امکان جستجوی فهرست از منز و محلل
کار فراهم است .به منظور در دسترس قلراردادن کتابخانله
برای آن عده که نمیتواننلد بله کتابخانله مراجعله کننلد،
دسترسی تلفنی به فهرسلت رایانلهای بله عنلوان خلدمتی
اساسی در نظر گرفته میشود .روش دیگر در دسترس قرار
دادن مجموعههلای کتابخانله ،اسلتفاده از نلوعی سیسلتم
تلفنی خاص به نام تلفن گویلا 1اسلت .کتابخانلههلا بلا در
اختیار داشتن پست صلوتی قادرنلد اطالعلات مربلوط بله
امکانللات و تجهیللزات ،سللاعات کللار کتابخانلله و موقعیللت
جارافیایی خود را معرفی کنند.
 -دسترسی به منابع و مجموعههای سایر کتابخانه ها

اسللتفاده از اینترنللت شللیوه ابتکللاری بللرای بهبللود
دستیابی به منابع محلی و مجموعههای دور است .بلا ایلن
امکللان بسللیاری از کتابخانللههللا در صللدد پیللاده سللازی
فهرستهای خود بر روی شبکه جهلانی اینترنلت هسلتند.
پللس از شناسللایی منللابع در مجموعللههللای دور ،یکللی از
راههای انتقلا آنهلا بله کتابخانلههلا ملورد نظلر ،تحلو
الکترونیکی مدارک است .این روش مطلوب همگان بلوده
که باید توجه ویژهای به آن شود.
 -افزایش استفاده از مجموعههای کتابخانه ها

یکی از راههلای ابتکلاری و جدیلد بلرای افلزایش
استفاده از مجموعههای کتابخانهها این اسلت کله امکلان
دسترسی به آنها هرچه بیشلتر فلراهم شلود .کتابخانله هلا
میتوانند از طریق باجههای الکترونیکی منابع خود را برای
افراد دسترسپذیر سازند .در این رابطله اسلتفاده از شلبکه
داخلی و شبکه جهانی اینترنت بله عنلوان شلیوهای بلرای
افزایش استفاده از مجموعهها مطرح است (عامل.)1391 ،
 -بهبود رابطه بین کارکنان و جریان کار

برای موفقیت بیشتر در کتابخانه هلا ،ارتبلاط بلین
کارکنان با هلم ،کتابخانله مرکلزی و کتابخانله هلای زیلر
1. Touch Tone
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مجموعلله و کارکنللان و مللراجعین کتابخانلله امللری بسلیار
ضروری است .چنین ارتباطاتی از طریق سیستم های تلفنی
پیشللرفته ،سیسللتمهللای پسللت الکترونی لک و اسللتفاده از
شبکههای محلی تسلهیل ملی شلود .فنلاوری ،اسلتفاده از
متخصصان کتابداری را در پست های خدمات فنی افزایش
داده و به کتابداران حرفهای اجازه تمرکز بر مباحلث عملده
فنی و سیاستگذاری را میدهد.
 -صرفه جویی در زمان و هزینه

با ایجاد امکلان برقلراری ارتبلاط از راه دور بلرای
کاربران کتابخانه ،رفت و آمدها به منظور یافتن اطالعات و
منابع کاهش پیدا کلرده و در هزینلههلا نیلز صلرفهجلویی
میشود.
 -ارائه خدمات مرجعدار در کتابخانه

با وجود ابزارهای ارتباطی دسترسی به انواع منلابع
اطالعاتی مرجع نظیر دانشنامههای پیوسته ،واژهناملههلای
اینترنتی ،کتابهای الکترونیلک و ...افلزایش یافتله و ارائله
خدمات کتابخانه به سمت بهرهگیری از این گونه منابع که
دارای اطالعات روز آمد هستند گرایش پیدا میکند.
 افزایش استتفاده کننتدگان از ختدمات کتابخانته هتایعمومی

همگام بلا پیشلرفتهلای اتفلاق افتلاده در بخلش
فناوری اطالعات تعداد افراد دارای سواد اطالعاتی افزایش
یافته و جامعه استفاده کننده از خدمات کتابخانه مبتنی بلر
فناوری ارتباطی و اطالعاتی نیز افزایش مییابلد .در دوران
کنونی به مدد فناوری رایانه و اطالعات ،وسایل و امکانات
ارتباطی بسیاری ظهور پیلدا کلرده اسلت کله هرکلدام بلا
ویژگیها و قابلیتهای خاص خود در راه تعلالی و پیشلرفت
در ارائلله خللدمات کتابخانللهای مفیللد و مللؤثر بللودهانللد.
کتابخانه های عمومی نیز کله وظیفله برقلراری ارتبلاط بلا
مخاطبین را دارند میتوانند به راحتی از این ابزار بله شلرح
ذیل استفاده کنند:.
 .1نمابر (پست تصویری)

ابزاری است که برای انتقا و جابجایی اطالعلات
مکتللوب بلله سللرعت بلله کتابخانللههللا راه یافللت .نمللابر
درکتابخانه ها به منظلور ایجلاد تسلهیالت بلرای ارسلا و
مبادله اطالعات ،آمارها ،مقاالت و نشریات ادواری ،بخش-
های مختلف یک کتاب و یا جزوه و ...بسیار مؤثر است.
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 .1اینترانت

 .9گروه بحث الکترونیکی

اینترانت اصطالحی است توصیفی کله بله شلبکه
داخلی سازمان هایی اطالق می شود که از خدمات اینترنلت
از قبیل شلبکه جهلان گسلتر وب ،پروتکلل انتقلا فایلل،
گروفللر ،صللندوق پسللت الکترونیک لی ،گروههللای خبللری،
گفتگوی اینترنتی و کنفرانسهایی صوتی و تصویری بهره
میگیرند .به عبارت دیگر در یک جمله ساده میتوان گفت
که اینترانت یک اینترنت خصوصی است .اینترانت میتواند
از قابلیتهایی مانند به اشتراک گذاشتن اسلناد و ملدارک،
ارائه خلدمات اینترنلت ،پیلام رسلانی ،دسترسلی مطملئن،
جستجو و بازیابی ،امکان دسترسی آسان ،مبتنلی بلوده بلر
پایگاه دادهها و بانکهای اطالعاتی برخوردار باشد .کلاربرد
اینترانت در کتابخانه شامل موارد زیر است:
ل ارائه پیوسته اسناد و مدارک شرکتها و سازمانها
ل ارائه فهرست کامل منابع موجود در کتابخانه
ل ارائه نشریات تخصصی و اخبار روزآمد بر روی شبکه
ل دسترسی به موقع و روزآمد به گزارشهای فنی
ل توزیع نرمافزارهای کاربردی بر روی شبکه.

شیوه کار در گروه بحث الکترونیکی مبتنی بر پست
الکترونیکی است .هر کاربری که عضو گروه بحث میشود،
نشانی پست الکترونیکی او در سیاهه اعضا ثبت میشود .از
این پس هر پیامی که از طریق پست الکترونیکی به آدرس
گروه بحث الکترونیکی ارسا شود ،به طور خودکلار بلرای
تمامی اعضا ارسا میشود .هر یک از اعضا نیز میتواننلد
از طریق پست الکترونیکی خود پیامی را برای کلیه اعضای
گروه ارسا نمایند .به این طریق در کتابخانه های عمومی
میتوان گروههای بحث الکترونیکی مختلفی را در موضوع
های متنوع راه اندازی کرد و راهلی را بلرای پلرداختن بله
مسائل و مشکالت اعضا باز کرد .از این طریق اعضا گلروه
بحث و کاربران با یکدیگر به تعاملل پرداختله و حتلی بله
کتابخانه در رفع مشکالت آن کمک میکنند .هلم اکنلون
گروه های بحث الکترونیکی تخصصی و عمومی زیادی در
جهان وجود دارد که در رفع مشکالت تخصصی و عمومی
کاربران و کتابداران مؤثر هستند .یکی از گروههلای بحلث
الکترونیکی فعا در زمینه کتابلداری و اطلالع رسلانی در
ایران گروه بحث Library and Information Science
 Discussion groupاست .این گلروه کله نزدیلک بله 8
سا از فعالیت آن در کشور میگذرد به همت جناب آقلای
دکتر فتاحی ،عضو هیأت علمی گلروه کتابلداری و اطلالع
رسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سلا  1376راه انلدازی
شد .در مدت فعالیت این گروه ،پرسشهای بسیاری مطرح
شده ،اخبار بسیاری رد و بد شده و محلیط خیللی خلوبی
برای ارتباط و آشنایی کتابداران با یکدیگر و تجربیات آنهلا
در کتابخانههایشان شده است.

 .7پست الکترونیکی

1

پست الکترونیکی به عنوان یکی از پرکاربردترین و
محبوبترین ابزارهای مبتنی بر وب ،کاربردهلای فراوانلی را
در کتابخانه دارد .کتابخانهها میتوانند بسیاری از پرسلش-
هللای مرجللع و معمللولی ،درخواسللتهللای خری لد کتللاب،
درخواستهای رزرو ،درخواستهای اطلالع از وجلود یلک
منبع در کتابخانه ،اطالع در خصوص برنامههای کتابخانله
را از طریق پست الکترونیکی با استفاده کنندگان کتابخانله
رد و بد نمایند.

 .9میزگرد الکترونیک

1

با استفاده از این امکان ،می توان کتابخانه را در هر
زمان و مکانی دسترسپذیر ساخت .ویژگی همزمان بلودن
گفتگوی پیوسته و پاسخ سریع به درخواستهلا و پیلامهلا
باعث شده که بسیاری از کتابخانه ها بخش کتابلدار مرجلع
الکترونیک خود را با استفاده از امکان گفتگوی پیوسته راه-
اندازی کنند به نحوی که کتابدار خار از محلیط فیزیکلی
کتابخانه ،در منز یا هر جای دیگر پاسلخگوی پیلامهلا و
درخواسللتهللای مراجعللان کتابخان له باشللد (حللاجی زیللن
العابدینی.)1385 ،

این ابزار نیز به عنوان یکلی از ابزارهلای ارتبلاطی
نقش مهمی را در فعالیتهای کتابخانه ایفا میکنلد .شلیوه
کار میزگرد الکترونیکی به این طریق است کله در سلایت
وب یک کتابخانه از طریق نرم افزاری خاص ،محیطلی در
نظر گرفته میشود که افراد بتوانند در زمینههلای مختللف
به تباد نظر بپردازند .هر فرد ابتدا بایلد بلا پرکلردن یلک
برگه اطالعات (فرم) ،اطالعات الزم برای شناسایی و نلام
کاربری و گذرواژه خود را در اختیار نظلام قلرار دهلد .ایلن
اطالعات پس از بررسی و تأیید توسط مسئو مربوطه بله
بانک اطالعات اعضا اضافه ملیشلود و معملوال از طریلق

1. E-mail
2. chat

3. Discussion Group
4. Forume

 .1گفتگوی پیوسته

1
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یک پیاام که به پست الکترونیکی فلرد ارسلا ملیشلود،
تائید عضویت به او اطالع داده میشود .پلس از عضلویت،
کاربر با وارد کردن نام کلاربری و گلذرواژه خلود در جلای
مخصوص ،وارد میزگرد میشود .معموالً در این میزگردهلا،
موضوعهای تخصصی وجود دارند که افراد مایل به شرکت
در هر یک از بحلث هلای تخصصلی ،وارد َآن شلده و بله
صورت پیوسته و همزمان با افراد دیگر به بحلث و تبلاد
نظر میپردازند .اکنون حتلی بلا اسلتفاده از یلک دوربلین
اینترنتی و میکروفن میتلوان صلدا و تصلویر فلرد را نیلز
دریافت کرد .این ابزار نیز بسیار در کتابخانه های مختللف
کاربرد داشته و میتواند به تباد اطالعات و رفع مشکالت
افراد در ارتباط با کتابخانه کمک کند.
 .3وبالگ( 1وب نوشت)

وبالگ از دو واژه"وب" و " الگ" تشکیل شده و
در لات به معنای" به اشتراک گذاشلتن وب " ملیباشلد.
یعن لی فضللایی کلله در آن هللر ی لک از کللاربران اینترنللت
میتوانند به صورت پیوسته اطالعلات خلودرا بله اشلتراک
بگذارند .وبالگ محیطی است که به شما اجلازه ملیدهلد
افکار ،عقاید ،یادداشتهلای شخصلی ،مقلاالت ،عکلس و
آنچه دوست دارید دیگران بخوانند ،منتشلر کنیلد .وبلالگ
محیطی است که به شما امکلان انتشلار ایلدههلا ،افکلار و
دیدگاههای خود ،همانند یک روزنامه نگار را میدهد .یکی
از بزرگترین مزیت وب نوشتها در حا حاضر ایلن اسلت
که استفاده از آنها بسیار ساده و در عین حا رایگان است.
کتابخانه ها حتی اگر تخصص ،تجهیلزات و بودجله کلافی
برای راه اندازی سلایت وب نداشلته باشلند ملیتواننلد بلا
استفاده از امکانات رایگان یک وب نوشلت ایجلاد کلرده و
خدمات خود را ارئه نمایند.
 .7پیام کوتاه

1

یکی دیگر از ابزارهایی کله ملیتوانلد بسلیار ملورد
استفاده قرار گیرد ،نظام پیامرسان کوتاه تلفن همراه است .از
طریق این امکلان ملیتلوان بسلیاری از اطالعلات مفیلد و
مناسب کاربران را با سرعت و بدون هزینه در اختیار آنها قرار
داد .کتابخانه ها از این طریق قادر خواهند بلود ضلمن تبلیلغ
فعالیت ها و برنامه های خود ،این احساس را در کلاربران بله
وجود آورند که آنها به جایی تعلق دارند که ملدام در اندیشله
ارائه خدمات به آنها است .مسلماً وقتی کسلی بله کتابخانله
1. Weblog
)2. Short Message Service (SMS
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دعوت شود با میل بیشتر مراجعه کرده و از خلدمات توصلیه
شده یا بخشهای دیگر کتابخانه بهره میگیرد.
 .5وب 1

هنوز تعریف واحد و جامعی از وب 2اعالم نشلده و
هم چنان در نشستها و همایشهای مختلف در مورد یک
تعریف جامع و کامل از آن بحث میکننلد .اصلطالح وب2
را بلرای نخسلتین بلار در سلا  ،2114شلرکت ارللی O
Reilly Mediaدر سایت اینترنتی اش به کار بلرد و از آن
به عنوان یک سکو یاد کرد که تمامی ابزارها و برنامهها در
سللیطره آن قللرار مللیگیللرد و وب 2بللر آنهللا احاطلله دارد.
وب2یعنی گرفتن اطالعلات و دادههلای یلک سلایت بله
کمک ( )RSSو ترکیب آن با دادههایی از هملان نلوع املا
دریافت شده از منابع دیگر و تولید چیزی جدیلد .بله طلور
کلی دالیل موفقیت وب  2عبارتند از :سیستمی اسلت کله
به راحتی فهمیده میشود؛ دارای ظاهری است واضلح کله
بللر کللارایی تمرکللز دارد؛ قابلیللتهللایی دارد کلله بلله درد
اجتماعات آنالین میخورد؛ نکتله کلیلدی در آن مشلارکت
کاربر و اعتماد به اوست و باعث رفع محدودیتهای سخت
افزاری شلده اسلت .ویکلیهلا (ویکلیپلدیا) ،وبلالگهلا،
پادکستها ،LIB2. 0 ،و کتابخانله ملن از نمونلههلایی از
مفاهیم مرتبط با وب  2میباشند.
 .11پادکست

7

جدیدترین تکنولوژی تولید و نشر محتوای صلوتی
در اینترنت است .به وسیله پادکست میتوان صدای خود را
در اینترنت منتشر کلرد و ملیتوانلد یلک رادیلو آملاتوری
شخصی باشد .واژه پادکست از طرف لالتنامله آمریکلایی
«آکسفورد» به عنوان واژه سا انتخاب شد .این لات نامه
پادکست را اینطور معرفی کرده است" :برناملهای رادیلویی
که دیجیتالی ضلبط شلده و بلرای دانللود و قلرار دادن در
دستگاههلای شخصلی پخلش صلدا" .بله زبلان سلادهتلر
پادکست جدیدترین تکنولوژی برای انتشار صوت بلر روی
شبکه اینترنت است .اینترنت به عنوان رسانهای با کاربردها
و قابلیتهای متنوع شناخته میشود و تا پیش از ایلن هلم
امکان قلرار دادن فایللهلای صلوتی بلر روی اینترنلت و
دریافت فایل صوتی متمایز میکنلد ،اسلتفاده از  RSSبله
منظور جمعآوری اطالعات پادکست هاسلت .بله عبلارتی،
شما در ابتدا نلرمافزارهلای خاصلی را دریافلت و بلر روی
سیستمتان نصب میکنید ،بعد نام و آدرس پادکسلتهلای
3. Podcast

11
مورد عالقهتان را به این نرمافزار میدهید و هنگلامی کله
شما به اینترنت متصل میِشلوید ایلن نلرمافلزار بله طلور
اتوماتی لک بلله آدرس پادکسللتهللای مللورد عالقلله شللما
سرمیزند و هر کدام که به روز شده باشلند ،فایلل صلوتی
مربوط به آن را بر روی سیستم شما دانللود ملیکنلد و در
پایان فایل هلای صلوتی جدیلد را داخلل دسلتگاه پخلش
موسیقی شما میریلزد .ایلن فراینلد پلس از مرحلله اولیله
تنظیمات کامالً به طور اتوماتیک اتفاق میافتلد و شلما در
هر زمان بدون نیاز به اتصا به اینترنت یلا دسترسلی بله
دستگاه کامپیوتر فقط با دستگاه پخش موسیقی می توانیلد
پادکستهلای جدیلد را گلوش کنیلد .ویژگلیهلای مهلم
پادکست ها عبارت است از :نیلاز بله هیچگونله تجهیلزات
خاصی ندارد ،نیاز به هیچگونه دانش فنلی خاصلی نلدارد،
قابلیت پادکستها در کتابخانلههلا از قبیلل آملوزشهلای
الکترونیکی و غیلر حضلوری ،تهیله منلابع صلوتی تبلیلغ
خدمات و سرویسهای کتابخانه ،تقویت ارتباطات مردملی
و روابط عمومی کتابخانه ،جذب کودکلان در بخلش قصله
گویی ،استفاده در بخش مرجع.
 .11وب 7یا وب مفهومی

اکنون دانشمندان علوم کلامپیوتر در حلا تلالش
برای یافتن راه حلهایی برای استفاده از هلوش آدملی در
اینترنت هستند .آنها به دنبا ایجاد ساختاری هستند که به
وسیله آن ماشینها بتوانند مانند انسانهلا دلیلل بیاورنلد و
دالیل را بفهمند و کاربر با بیان سوا خود به زبان عادی و
غیر کامپیوتری بله جلواب برسلد .بسلیاری وب 3را ادامله
دنیاهای مجازی میدانند که نمونههای آن در اینترنت بله
چشم میخورد .این گروه معتقدند کله وب در آینلده یلک
نمونه کامالً شبیه سازی شده از دنیا و زندگی واقعی خواهد
بود .امکانات محتمل برای وب 3عبارت است از:
وب مفهلومی :یلک فضلای وب اسلت کله کلامپیوترهلامیتوانند در آن مانند انسانها صفحات وب را بخوانند.
وب سهبعدی :فضایی که بدون نیاز بله حرکلت از پشلتکامپیوتر ،میتوان درون آن قدم زد.
وب رسانهای :فضایی است که ملیتلوان بلا یلک فایللرسانهای مانند یک تصویر میتلوان فایللهلای ملرتبط
دیگر را جستجو کرد.
وب فراگیر :یک فضای وب است که همه جا وجلود دارد،روی کامپیوتر شخصی ،روی تلفن همراه ،و حتلی روی
لباسها.
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تأثیرات فناوری اطالعات بر جنبههای مختلف
فعالیتهای کتابخانههای عمومی
 -فراهم آوری در عصر دگردیسی اطالعات

وظیفه اصلی واحد سنتی فراهم آوری در کتابخانله
ها ،مجموعهسلازی و سلپس کنتلر ملداوم دسلتیابی بله
اطالعات موجود در کتابخانه بوده است .نقش این قسلمت
در نتیجه پیشرفتهلای حاصلله در اسلتفاده از کلامپیوتر و
ارتباطات الکترونیکی دستخوش تاییر و تحو شده اسلت.
اکثر کتابخانهها به فراهمآوری اطالعلات منتشلر شلده در
شکلهای مختلف کتاب ،پیایند ،میکروفرم ،دیسک نلوری،
و شبکه های اطالعاتی احتیا دارند .فناوری جدید مکملل
مجموعههای چاپی است نه جایگزین آنها .انتشارات چلاپی
برای مطالعات مسلتمر و انتشلارات الکترونیکلی دسلتیابی
سریع به اطالعات ،خالصه و چکیدههای اطالعات مناسب
هستند .در حالی که تولید کتب در سراسر گیتی هم چنلان
با رشد روز افزون ادامه دارد ،انتشارات الکترونیکلی نیلز بلا
سرعت چشمگیری در حا تزاید هستند .کتابخانله هلا بله
طور مداوم سرگرم ارزیابی و مقایسه امتیازات رسلانههلای
چاپی و الکترونیکی هستند و یکی از عوامل کلیدی در این
ارزیابی مقایسه ای هزینه کاربری است .تنها تعداد معدودی
از کتابخانهها توانایی مالی خرید بیش از یلک شلکل از دو
اثر را دارند .دیسک فشرده رایج ترین نوع مواد الکترونیکی
موجود و شکلی کامال آشنا برای کتابداران است ،باید توجه
داشت که نرم افزار دیسلک فشلرده اغللب بله آسلانی در
سیستم ماشینی کتابخانه جا نملیافتلد ،همچنلین ممکلن
است استفاده از آن به اعضای پردیس خاصی محدود باشد،
که در آن صورت دستیابی به آن از راه دور ناممکن اسلت.
اشکا دیگر مثل دیسک های فشلرده چندگانله ( )CD-Iو
رسانه های چنلد منظلوره در بازارهلای آموزشلی و تفننلی
اهمیت بیشتری پیدا میکنند .پایگاه های اطالعاتی پیوسته
در مقایسه با دیسکهای فشرده امکان دستیابی سریع تر و
روزآمدتری را به فایلهای پرحجمتر پدیلد ملیآورنلد ،املا
امتیازات و برتری دیسکهای فشرده در بهرهگیری آنها در
محل است که به کاربر امکان بازیابی اطالعات مورد نیز را
بدون نگرانی از افزایش هزینه میدهد .کاربران منفرد رفته
رفته به دستیابی بله اطالعلات از طریلق اینترنلت و کنلار
گذاشتن کتابخانه خو ملیگیرنلد پلس نابسلامانیهلایی در
بودجه بندی و مجموعه سازی کتابخانهها بوجود میآورند.
تنهلا گلروه معللدودی از کتابلداران اسللتفاده بله سللامان از
اینترنت را در دستور کار خود وارد کردهاند .برای آگلاهی از
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محل و دستیابی بله ملواد و اطالعلات از طریلق اینترنلت
ایفای نقش اصلی توسط کتابدار اجتناب ناپذیر است .عالوه
بر مسائل مربوط به بازیابی ،مشکل تعیین صحت سندیت،
و نیز دوام و ثبلات ملتن هلم بله ایلن مشلکالت افلزوده
میشود .استفاده از سیستمهای خودکلار یکلی از امتیلازات
بزرگ بخش فراهمآوری به ویژه در زمینه سفارشات است.
مزایای ماشینی کردن عبارتاند از :دسترسی به اطالعلات
موردی برای سازماندهی بهتر ،ارزیابی روشن تر ،حسابرسی
دقیق تلر ،ادغلام عنلاوین در دسلت سلفارش در فهرسلت
کتابخانلله ،اجتنللاب از وارد کللردن و تصللحیح چنللد بللاره
اطالعات ،و نیز انجام امور مربوط بله سلفارش ،پیگیلری،
ابطا و دریافت ،اعالم وصو  ،و گلزارشهلای اعتبلاری.
ولی اکثر کتابخانهها مایلند هم چنان از کارگزاران کوچلک
و فاقد امکانات کامپیوتری استفاده کنند ،و در نتیجه هنلوز
بللا روزگللار ماشللینی شللدن کامللل امللر فللراهم آوری در
کتابخانهها فاصله داریم .نظامهای کامپیوتری فراهم آوری
در مسیری صعودی و در تملامی سلطوح بله صلورتی روز
افزون به فراگیر شلدن دسلترس پلذیری ملواد در تملامی
مراحل انتخاب و تهیه آن یلاری ملیرسلانند .هلم اکنلون
گرایشهایی به سویی اتصا سیستمهای چند منظوره بله
اینترنت و منابع و دیسکهای نوری پدید آمده است.
-مرجع مجازی زنده

در حللا حاضللر ارائلله خللدمات مرجللع مجللازی از
مباحث پویا و جدی در کتابخانه هاست .از آنجلا کله اکثلر
کاربران کتابخانه و نیز افرادی که حاضر نیستند به صورت
حضوری بله کتابخانله بیاینلد ،تمایلل دارنلد از اینترنلت و
اطالعات شبکه ای استفاده کنند؛ لذا کتابلداران مرجلع بله
دنبا تاییر خدمات سلنتی خلود هسلتند .خلدمات مرجلع
مجازی روشی کارآمد به کتابداران ارائه ملیدهلد تلا خلود
برای بلر آوردن انتظلارات کلاربران بلرای تحویلل فلوری
اطالعات آماده کنند .مرجع مجلازی زنلده در واقلع نلوعی
خدمت مرجع مجازی اسلت کله بلرای ارائله خلدمات بله
کاربران مجازی از گفتگوی اینترنتی یا پیام رسانی مبتنلی
بر متن استفاده میکند و از این لحاظ به مرجع رو در رو یا
سنتی شبیه است .مزایای ویژه مرجع مجازی زنده عبلارت
است از :پاسخ به سواالت در حداقل زملان .اکثلر کلاربران
پاسخهایی را که بالفاصله ارائه میشود را ترجیح میدهند؛
اجرای مصاحبه مرجع زنلده .کتابلداران در خلدمات مرجلع
زنده ،نسبت به خدمات مرجع پست الکترونیکی ،میتواننلد
مصاحبه مرجع را به صورت زنده با یک کاربر اجلرا کننلد.
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پیامها به صورت آنی و رفت و برگشتی بین کتابدار و کاربر
ارسا میشود؛ ارائه خدمات از طریلق آملوزش از راه دور.
خدمات مرجع مجلازی زنلده از طریلق آملوزش از راه دور
دسترسللی یکسللان بلله خللدمات را فللراهم مللیآورد؛ ارائلله
تواناییهلای مختللف بله کلاربران .مرجلع مجلازی زنلده
میتواند به کاربرانی که قادر نیستند میز مرجع فیزیکلی را
مالقات کنند ،خدمات خود را ارائه دهلد .ایلن خلدمات بله
خصوص برای افرادی سلودمند اسلت کله ناتوانلاییهلای
جسمی یا شنوایی دارند؛ خدمات مرجع زنده عالوه بر ایلن
موارد مزیلت دیگلری نیلز دارد :کلاربران بلا کلاربرد نلرم
افزارهای پیشرفته قادرند متن گفتگوی اینترنتلی را جهلت
ارجاعات بعدی ذخیره کنند و کتابخانه نیز میتوانلد بلرای
تحلیل کاربرد و کیفیت در اصالحات آینده از آنها اسلتفاده
کند .همچنین ،چلالشهلای پلیش روی ایلن نلوع مرجلع
عبارتند از :همراه شدن با حجم کاری باال .انتقلا نیلروی
انسانی از میز مرجع سنتی بله میلز مرجلع مجلازی بلدون
استخدام نیروی انسانی بیش تر ،کار سادهای نیست .زیلرا،
با وجود این که سواالت میز مرجع سنتی در حلا کلاهش
است اما هنوز ترافیک کاری آن بیشتر از میز مرجع مجازی
است .از این رو میز مرجع سنتی هنوز بایلد بلاقی بمانلد و
کتابخانهها باید به خاطر حجم کاری بلاال نیلروی انسلانی
بیش تری استخدام کنند .للزوم وجلود پشلتیبانی اصللی و
دائم .جهت در بر داشتن خدمات موفق باید بین کتابدارانی
که به سواالت پاسخ خواهند داد و مدیریت کتابخانه توافق
نظر وجود داشته باشد .کتابلداران بایلد بلا فنلاوری راحلت
باشند و خود را با تاییرات وفق دهند و این در حالی اسلت
که مدیر نقش پشتیبان را ایفا میکند .اسلتخدام کارمنلدان
فنی و صالحیتدار .مسائل فنی ،اغلب پیش میآیند .از ایلن
رو استخدام کارمندان فنی جهت نصلب نلرم افلزار ،حفلظ
تجهیزات و عیبیابی هلر کلدام از مسلائل فنلی ضلروری
است .درک حق مولف و توافق مجدد پیرامون مجلوز هلا.
جستجو در صفحات وب و مرور مشترک کتابدار با کاربران
مجللازی موضللوعات جدیللدی را در قللانون حللق مولللف و
مجوزهای پایگاه های اطالعاتی پیش میکشد .باید در این
زمینه که چگونه جهت ایجاد مرجع مجلازی زنلده دربلاره
مجوزها به توافق برسیم ،بررسیهایی صورت گیرد.
ردهبندی خودکار منابع اطالعاتی در عصر دگردیسیاطالعات

سازماندهی و مدیریت منابع اینترنتی ،همواره یکی
از دغدغه های دانشمندان علوم رایانه و اطالع رسانی است.
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امروزه همین متخصصان به این نتیجه رسیدهاند کله عللم
کتابداری در زمینة رویارویی با وضلعیت آشلفته اطالعلات
می تواند نقش برجستهای ایفا کند .از آنجلا کله ردهبنلدی،
فعالیتی وقتگیر و پرهزینه بوده و ردهبندی منلابع اینترنتلی
برای فهرستنویسان دشوار میباشد ،تحقیقات زیادی برای
انجام رده بندی به صورت خودکلار صلورت گرفتله اسلت.
کاربرد شبکههای عصلبی مصلنوعی بلا توجله بله ضلعف
روشهای آماری و زبانشناسی رایانله ای در عمللی کلردن
فعالیت رده بندی خودکار ،رو به افزایش است .عدم کنتلر
ورود اطالعلات بلله محلیط وب و سللرعت افلزایش منللابع
اطالعاتی از یلکسلو ،و نبلود راهکارهلای مناسلب بلرای
سازماندهی آنها ،سبب شده بازیابی این منابع با مشلکالتی
از جمله ربط ضعیف ،ریزش کاذب فلراوان و صلرف وقلت
زیاد از کاربران ،همراه باشد .فراوانی تولید اطالعات ،آنقدر
تأثیرگذار بوده که باعث ورود اصطالحات و لاات جدیلدی
به زبان شده است :سیل اطالعلات ،طوفلان اطالعلات و..
برای سازماندهی کتابها به یلک سیسلتم ردهبنلدی نیلاز
است تا بتواند با منظم کردن کتابها در هلر رده موضلوعی،
به بازیابی آنها سرعت بدهد .اکنون نیز با شکل های دیگر
کتاب روبرو هستیم که همان «فرمت الکترونیکی» اسلت.
این گونه اطالعات به علت قابلیتهای خاص خود سلرعت
نشر بیشتری نسبت به مواد چلاپی دارنلد .همچنلین ،اکثلر
مواد چاپی ،قبل از انتشار ،به شکل الکترونیکی در دسترس
هستند .زمانی کله بلرای سلازماندهی انبلوهی از کتابهلا و
بازیابی سریع آنها به یلک سیسلتم ردهبنلدی نیلاز داریلم،
ضرورت یک سیستم ردهبندی مناسب برای اطالعات روبه
رشد دیجیتالی ،بیشتر مشخص می شود .با رده بندی منلابع
دیجیتالی ،می توان منابع کتابخانههلا را توسلعه داد .وقتلی
کتابخانهها این نلوع ملواد را در فهرسلتشلان ملیآورنلد،
مجموعلله آنهللا بللدون پرداخللت هزینلله اضللافی گسللترش
مییابد .برای استفاده کنندگان دسترسلی از راه دور بله آن
منابع ،از دسترسی به مواد کتابخانهای سنتی آسانتر خواهد
بللود .هنگللامی کلله جسللتجوگر ،فللایلی الکترونیک لی را در
فهرست مییابد ،تنها با یک کلیلک سلاده بلر روی آدرس
وب ،به اطالعات مورد نظر خلود ملیرسلد .شلماره هلای
بازیابی به عنوان ابزاری بلرای بازیلابی اطالعلات بله کلار
میروند .با استفاده از شمارههای بازیابی ،میتوان در بیشتر
«فهرستهای عمومی پیوسته» جستجو کرد .وقتی فایلهلای
اینترنتی در این فهرستها قرار می گیرند ،اسلتفادهکننلدگان
میتوانند منابع را همراه با مواد فیزیکی بر روی قفسه های
مجازی جستجو کنند .رده بندی باعث ایجاد امکلان تلورق
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میشلود .تلورق از طریلق یلک سیسلتم منطقلی سلسلله
مراتبی ،احتما بیشتری وجود دارد که سریعتر به ملدارک
مورد نظر رسید .متخصصان علوم اطالعرسانی ،علوم رایانه
و فناوریهای اطالعاتی به فکلر طلرح سیسلتمی مناسلب
برای سازماندهی این منابع افتاده اند .همین متخصصان بلا
تالش بر روی انواع برنامهها ماننلد برناملههلای رایانلهای
مدیریت اسناد یلا برناملههلای آرشلیوی ،بله ایلن نتیجله
رسیده اند که علم کتابداری ،بیشتر میتواند در ایلن زمینله
(رویارویی با وضعیت آشفتة دنیای جدید اطالعات) آنهلا را
یاری دهد .بنلابراین ،بله فکلر اسلتفاده از رده بنلدیهلای
کتابخانللهای ماننللد ردهبنللدی دهللدهی دیلویی ،ردهبنللدی
دهدهی جهان ،رده بندی کتابخانه کنگره برای سازماندهی
منابع اینترنتی افتادنلد .رده بنلدی ،فعلالیتی اسلت کله بله
مهارت تفکر انتزاعی نیاز دارد و این مهارت را نمیتوان به
سادگی با هوش مصنوعی یا سیستمهای خبلره جلایگزین
کرد .هنوز نرمافزارهای رایانهای نتوانستهانلد هلیچ یلک از
رده بندیهای سنتی کتابخانه ای را به طور کامل به صلورت
خودکللار درآورنللد .تللالش بللرای بلله وجللود آوردن چن لین
سامانههای هوشمندی رو به افزایش است .اکثر موتورهای
جستجوی خودکار از راهبردهای نمایهسازی و مکانیزمهای
بازیابی اطالعات استفاده میکنند ،اما تعداد بسیار اندکی از
آنهللا از سللامانه ردهبنللدی خودکللار اسللتفاده کللردهانللد .در
ردهبندی منابع اینترنتی بایلد حجلم زیلاد ملدارک و رشلد
صعودی آنها را نیز در نظر گرفلت .از آنجلا کله تخصلص
شبکههای عصلبی مصلنوعی در ردهبنلدی اسلت ،کلاربرد
شبکه های عصبی مصنوعی مانند  SOMبا ضلعف روش-
های آماری و زبانشناسی رایانهای در عملی کردن فعالیلت
ردهبندی خودکار ،رو به افزایش است.
 .1اصطالحنامه

به کار گیلری اصلطالحنامه در ردهبنلدی خودکلار
منللابع اطالعللاتی بسللیار مفیللد اسللت .اصللطالحنامههللا
مجموعه ای از اصطالحات مرتبط هستند که با یلک نظلم
سلسله مراتبی ،مفاهیم اعم و اخص و کلماتی را کله دارای
شکل یکسلان ،وللی معلانی گونلاگون هسلتند ،آوردهانلد.
پشتیبانی اصطالحنامهها بسلیار گلران اسلت و بله دانلش
خاص نیاز دارد .اصطالحنامه ها نقش مهملی در نظامهلای
ذخیره و بازیابی اطالعات دارند .ظهور وب ،همراه با توسعه
و پیشرفتهای اخیر در کلاربرد اصلطالحنامههلا بله عنلوان
ابزارهای بازیابی اطالعات ،باعلث توللد نسلل جدیلدی از
اصطالحنامهها شده است .اصطالحنامههای وب محور ،راه
خود را به محیطهای بازیابی و سلازماندهی اطالعلات وب

سلما کشاورزیان ،امیررضا اصنافی :دگردیسی اطالعات در کتابخانههای عمومی و نقش کتابداران...
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محللور بللاز نمللوده و در تهیله ابللر داده هللا ،نمایله سللازی
صفحات ،سایتهلای وب ،پایگلاههلای داده و موتورهلای
جستجو استفاده می شوند .ساختار های معنلایی موجلود در
اصطالحنامههلا ملیتواننلد هلم در سلازماندهی و هلم در
بازیابی اطالعات وب و منابع دانلش نقلش داشلته باشلند.
مشکالت روشهای آماری و زبانشناسلی رایانلهای باعلث
شده است که این پروژهها فکر استفاده از ابزارهای دیگری
را در سر بپرورانند .امروزه توجه ردهبندی خودکلار از منلابع
متنی به منابع چند رسانهای نیز جلب شده است.

پیشرفت بیشتر سخت افزار و نرمافزار ،به نظر میرسلد بله
سرعت بتوان از شبکههای عصبی استفادههلای ملؤثرتری
نمود .با ارزانتر شدن سختافزار مورد نیاز مد های شبکه
عصبی ،امکان استفاده از آنها ،با استفاده موازی برای طبقه
بندی مدارک ،امکلان پلذیر شلده و بازیلابی اطالعلات بلا
استفاده از شلبکههلای عصلبی مصلنوعی ،بسلیار سلریعتر
خواهد شد .همچنین ،با پیشرفتهای نرمافلزاری در ایجلاد
روشهای جدید کنتر توابع شبکه ،به منظور پیاده سلازی
مدلهای شبکه عصلبی ،تحلولی مهلم در سلرعت بازیلابی
اطالعات فراهم میشود.

 .1شبکه عصبی مصنوعی

-حفاظت در عصر الکترونیک

نیاز روز افزونی به تاییر و سلازگاری سیسلتمهلای
ردهبندی کتابخانهای برای تبدیل شدن به یک ابزار تلورق
برای منابع اینترنتی به وجود آمده اسلت .بلرای بله وجلود
آوردن این امکان ،به روشهای «خوشه بندی» و تکنیک-
های مبتنی بر محتوا یا مبتنی بر اسلتناد نیلاز اسلت .ایلن
ویژگلیهللا را در پتانسلیل شللبکههلای عصللبی مصللنوعی
میتوان یافت .بر اساس تجزیله و تحلیللهلای بله عملل
آمده ،مشخص شده است که شبکههای عصبی مصلنوعی
به خوبی اصطالحنامههای سلسله مراتبی میتوانند در ایلن
زمینه موفق باشند .با افزایش حجم اطالعلات و پیشلرفت
فناوریهای اطالعاتی ،استفاده از الگوریتمهای سنتی برای
بازیابی سریع دادهها کافی نیست .اسلتفاده از شلبکه هلای
عصبی مصنوعی به عنلوان یکلی از تکنیلکهلای هلوش
مصنوعی ،راهکار مناسبی بلرای افلزایش سلرعت بازیلابی
اطالعات در حجم انبوه است .شبکه های عصبی مصنوعی
بللازنمون مناسللبی از دانللش بللرای کاربردهللای بازیللابی
اطالعات ارائه میدهند .گره های شبکه عصلبی نمایلانگر
عناصر بازیابی اطالعات از قبیلل کلیلد واژه ،نویسلنده و...
هستند و پیوندهای موجود در شبکه برای انتقا ورودی از
الیه به الیه دیگر استفاده شده و در نتیجه به دستیابی بله
خروجی شبکه ،که همان بازیابی مدرک است ،میانجاملد.
شبکههای عصبی چند الیه ،از تعدادی گره و پیوند تشکیل
شده است .اطالعات از طریق گره های ورودی بله شلبکه
عصبی وارد شده ،سپس با استفاده از پیوندها به الیههلای
بعدی (پنهان) منتقل گردیده و در نهایت ،خروجی شبکه از
گره های الیه خروجی به دست میآید .با در نظلر گلرفتن
خصوصیات شبکههای عصبی ،به نظر میرسد این تکنیکِ
هوش مصنوعی برای بازیابی اطالعات ،مؤثر باشد .در حا
حاضر ،در مدلهای کاربردی شبکههای عصلبی در بازیلابی
اطالعات ،تحقیقاتی صلورت گرفتله اسلت و در آینلده بلا

مسائلی که در زمینه اطالعات الکترونیکلی وجلود
دارد عبارتند از:
حجللم زیللادی از اطالعللات الکترونیکللی بلله دلیللل عللدمنگهداری مناسب از بین میروند.
مجموعههای الکترونیکی بیشتر بر شرایط موجود و زملانحا تکیه دارند تا اهداف بلند مدت.
فناوریهای اطالعاتی با گذشت زمان قلدیمی ملیشلونداین پویایی محیطی بی ثبات برای تداوم بهره گیلری از
سخت افزارها و نرم افزارها در مدت زمان طوالنی پدید
میآورد .رشد روز افزون نظام مالکیت معنلوی و کسلب
مجوز باعث ملیشلود کله بسلیاری از ملواد هرگلز بله
کتابخانه راه نیابند .هر مقلدار کله اطالعلات بله سلمت
کاالگرایی سوق داده میشلود عملکردهلای آرشلیوی و
حفاظت هم به بخش خصوصی واگذار میشلود .املا در
این میان شرکتها هیچ تعهدی در خصوص در دسترس
قلرار دادن اطالعللات در مللدت زمللان طللوالنی ندارنللد.
کتابداران برای حل این مسئله نظام واسپاری را پیشنهاد
کردهاند اما شواهد نشان میدهد کله واسلپاری ملواد در
عصر دیجیتالی ،کارایی کمی خواهد داشت.
-کاربرد سیستم های خبره در کتابخانه ها

کاربرد سیستم هلای خبلره و هلوش مصلنوعی در
امور کتابخانه هنوز در مراحل اولیله اسلت .چنلد پلروژه در
زمینههای کتابداری و خدمات اطالعرسلانی بله مراجعلان
تحت بررسی قرار گرفته و در این زمینه خوش بینی زیادی
مبنی بر به کارگیری سیستمهای خبره در اکثر حوزه هلای
کتابداری و اطالع رسانی وجود دارد .مشکل اساسی که در
حا حاضر وجلود دارد ایجلاد پایگلاه دانلش اسلت .ملثال
سیستم خبره را میتوان برای حوزه بخصلوص از خلدمات
مرجع ایجاد نمود ،اما این سیستم قادر نیست پایگاه دانلش
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به وجود آورد که در برگیرنلده کلیله فعالیلتهلای بخلش
مرجع باشد .در اینجا این سؤا مطرح است که چه دالیلی
برای به کارگیری سیستم های خبره درکتابخانه وجود دارد
؟ آی لا ای لن سیسللتمهللا کللار روزانلله کتابللداران را بهبللود
میبخشند؟ به عنوان مثا یک سیستم خبره میتوانلد بله
کتابدار در شناخت و بهبود کارایی اموری چون خدمات فنی
جستجو در پایگاههای پیوسته و خدمات دادن به مراجعلان
بیشتر یاری رساند .اگر یک سیستم خبره خوب برنامهریزی
شده باشد باعث افزایش کیفیت خواهد شلد .ایلن سیسلتم
اشتباهاتی را که گاهی از انسان سر میزند مرتکب نخواهد
شد و میتواند در فراهمآوری اطالعلات تکلراری سلودمند
باشد .حوزههایی که سیستم خبره میتوانلد در آن فعالیلت
کند عبارت اند از :فهرستنویسلی ،جسلتجو در پایگلاههلای
اطالعاتی ،نمایه سازی ،مدیریت و مرجع.
 .1فهرستنویسی

از آنجا که فهرستنویسی بر اساس قوانین بسلیاری
طراحی شده ،سیستم خبره در این زمینه سلازگاری زیلادی
دارد .کار بر روی فروستهلا یکلی از مشلکل تلرین املور
فهرستنویسی بوده و همواره مشکل زا است .سیستم خبلره
در این حوزه میتواند کمک های شلایان تلوجهی بنمایلد.
معموال" با جا به جایی کارمندان ،اطالعلات آنهلا نیلز بلا
آنان میرود و در صورت استفاده از سیستم خبره میتلوان
این نقیصه را بر طرف نملود .کتابلداران هملواره در آرزوی
استفاده از سیستمی بودهانلد کله بله آنهلا در بکلارگیری
قوانین آنگلوآمریکن ( )AACR2کمک کند.
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خبره مطلوب را که آسان و کلاربر پسلند باشلد سیسلتمی
است که به تمامی منابع در یک کتابخانه یا مرکلز اطلالع
رسانی دسترسی دارد و همچنین این سیستم قادر است بله
دستهای از پایگاههای اطالعاتی تجاری ،با این توان که به
طور خودکار به پایگاههای اطالعاتی و کلملات عبلور آنهلا
دسترسی داشته باشد وصل شود.
 .7نمایه سازی

نمایهسازی خودکار اسناد و مدارک مدتها مطلرح
بوده است .تا کنون متخصصان موفق شلدهانلد بله شلکل
هوشمند به خودکار کردن اسناد و مدارک مبادرت ورزنلد و
در این زمینه تالشهای زیادی برای اسلتفاده از سیسلتم-
های خبره صورت گرفته است .به طلور مثلا  ،اسلتفاده از
سیسلتم خبلره در نمایلهسللازی اسلناد و ملدارک پزشللکی
(کتابخانة ملی پزشکی آمریکلا) را ملیتلوان نلام بلرد کله
چندان موفق نبوده است .اما تالشهای بسیاری در زمینله
استفاده از این سیستم در نمایله سلازی نشلریات صلورت
گرفته است .این سیستم مینوانلد در ملوارد زیلر سلودمند
باشد و نمایهساز را در نمایه سازی کملک کنلد :شناسلایی
مفاهیم مورد بحث در مقاالت نشریات؛ ترجمه مفاهیم بله
شکل شفاهی و کالمی؛ ترجمه اشکا شلفاهی و کالملی
به توصیفگری موضوعی و زیربخش های آن ها؛ بله کلار
بردن قوانین مناسب در تعیلین توصلیفگرهای موضلوعی؛
تعیین توصلیفگرهای موضلوعی و زیلربخش هلای آن در
ارتباط با مقاله.

 .1جستجو در پایگاه های اطالعاتی

 .1مدیریت

سیستم خبلره ملیتوانلد جسلتجو در پایگلاههلای
پیوسته را بهبود بخشد .یک سیسلتم خبلره ملیتوانلد بله
استفاده کننده از کتابخانه در زمینههلای زیلر کملک کنلد:
مشخص کردن جسلتجوی کلاربر؛ شناسلایی پایگلاههلای
اطالعاتی بالقوه؛ شناسلایی عناصلر مفهلومی در جسلتجو؛
بیان ساخت مفهومی در زمینههای انتخلاب پایگلاه ،کلیلد
واژهها ،توصیفگرهلا و منطلق بلولی؛ دسلتیابی بله پایگلاه
اطالعاتی با استفاده از توافقناملههلای ارتبلاطی؛ ورود بله
منطق جسلتجو؛ تحلیلل نتلایج جسلتجو؛ اصلالح راهبلرد
جستجو؛ وسیعتر کردن جستجو؛ محلدود کلردن جسلتجو؛
پایان دادن به جستجو و گذاشتن نتایج در اختیار کاربر .باید
اذعان داشت که سیستم مطلوب ،سیستمی است که بتواند
در هر زمان پاسخگوی استفاده کننده باشد و توضلیحی در
حد فرایند جستجو در اختیار کاربر قرار دهد .یلک سیسلتم

تعدادی از سیستم های خبره برای اهداف مدیریت
در کتابداری و اطالعرسانی مورد استفاده قرار گرفته اند .در
صورتی که مدیران از این سیستمها بیشتر اسلتفاده کننلد،
نیاز به این نرم افزارها بیش تر خواهد شد و در نتیجه رشد
روزافزونی را در این سیستمها در آینده شاهد خواهیم بلود.
حوزه هایی که مدیریت اطلالع رسلانی ملیتوانلد از ایلن
سیستم استفاده کند عبارت اند از :برنامه ریزی برای نیروی
انسانی و استخدام افلراد؛ توسلعه مجموعلههلا؛ سلاخت و
طراحی ساختمانهای جدید؛ بهرهگیری مناسب باز فضلای
موجود؛ حسابداری و حسابرسی و بودجهبندی؛ برنامهریلزی
راهبردی.
 .9مرجع

در نظر او  ،انسان ممکلن اسلت بله ایلن مسلئله

سلما کشاورزیان ،امیررضا اصنافی :دگردیسی اطالعات در کتابخانههای عمومی و نقش کتابداران...

بیندیشد که میتوان سیستم های خبره را جایگزین بخلش
مرجع کرد .تحقق این امر در آینده نزدیک محلا اسلت و
به نظر میرسد که هیچگاه نمیتوان ماشلین را جلایگزین
کتابداران مرجع نمود و تعامل بین کتابدار مرجع و اسلتفاده
کننده متضمن مسائل نامترقبه و غیر قابل پیش بینی بسیار
است؛ با این حا سیستم های خبلره و محصلوالت دیگلر
هوش مصلنوعی در کتابلداری بله طلور روزافزونلی ملورد
استفاده قرار میگیرند و امروزه جزء جداییناپذیر این املور
واقع شدهاند .برای استفاده از سیستمهلای خبلره دربخلش
مرجع مزایایی را بر میشمرند :زملانی کله کتابلدار مرجلع
حضور ندارد یا زمانی که بخش مرجع باز نیست یا کتابلدار
مرجع کار زیادی دارد ،سیستم هلای خبلره ملیتواننلد بله
مراجعان و استفاده کنندگان درامور مشاوره کمک کنند .با
استفاده از سیستم خبره میتوان خدمات مرجع را نله فقلط
در میز مرجع بلکه در سراسر کتابخانه بله خلدمت گرفلت.
سیستم های خبره میتوانند درآموزش استفاده کننده برای
خدمات مرجع مورد استفاده واقع شدند یا املور تکلراری و
خسته کننده را از سر راه کتابدار مرجلع بلر دارنلد .کتابلدار
مرجللع ،مرجللع اطالعللات متنللابهی ازمجموعلله کتابخانلله،
مراجعان به بخش مرجع ،سازمان هایی که مشاو به کلار
هستند ،امور مربوط به پلژوهش و منلابع قلدیمی و جدیلد
مرجع میباشد .سیستمهای خبره میتوانند این اطالعات را
در خود ذخیره نمایند و زمانی که کتابدار مرجلع بله جلایی
دیگر منتقل میشود یا استعفا میدهلد ،در اختیلار دیگلران
قرار دهند .سیستم های خبره در ساعاتی که بخش مرجلع
شلوت است میتوانند به تعداد زیادی از مراجعلان سلرویس
دهند و رضایت بیش تر آنها را فراهم سازند.
نقش کتابداران در عصر دگردیسی اطالعات

بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت درباره نقش حیلاتی
کتابداران و اطالع رسانان میگوید" :کتابلداران و اطللالع
رسلللانان نقللش تعیللین کلللنندهای در چگللونگلللی بهللره
برداری از شبکههلای اطالعلاتی جهلانی در سلازمانهلا و
مراکللز اطللالع رسللانی داشللتهانللد" .بللر اسللاس شللواهد و
استنادات تاریخ عللوم کتابلداری و اطلالع رسلانی ،بلدون
اقدامات و مطالعات کتابداران ،امکلان گلرد آوری و تولیلد
اطالعات موجود بشری بر روی منابع گونلاگون اطالعلاتی
وجود نداشت .گسترش فناوریهای جدید در دو دهه اخیلر
موجب بروز تحلوالت و تاییلرات بسلیار زیلادی در بیشلتر
عرصه های زندگی شخصلی ،حرفله ای و اجتملاعی شلده
است .حرفه کتابداری و اطالع رسانی نیز همچون بسیاری
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از حرفهها تحت تأثیر این تحلوالت قلرار داشلته و شلاهد
تاییرات زیادی در فرایندها و روش های کاری خلود بلوده
است .کتابداران و اطالع رسانان همواره در تالشاند تلا بلا
توجه به تحوالت وتاییلرات پیوسلتهای کله در جامعله رخ
میدهد خود را با شرایط جدید تطبیق دهند به بیان دیگلر،
کتابللداری و اطللالع رسللانی همللواره بلله لحللاظ نظللری و
کاربردی در حا تاییر و تحو پیوسته بوده و خواهد بود و
این تحو شرط ماندگاری خود و نیز ضرورتی برای ملؤثر
واقع شدن در فرایند توسعه جامع بشری میدانلد .طلی دو
دهه اخیر که فناوریهای نوین رایانهای و ارتباطی (شلبکه
ها) به طور چشلمگیری در تملام زمینله هلای اقتصلادی،
صنعتی ،علمی ،و آموزشی رسوخ کرده اسلت .شلاهد رشلد
مباحث نظلری و کلاربردی در عرصله حرفله کتابلداری و
اطالع رسانی نیز بودهایم به موازات این تحوالت ،محافلل
علمللی و آموزشللی کتابللداری و اطللالع رسللانی ،بللویژه
دانشکدهها و گروههای آموزشی مربلوط نیلز در سلاختار و
محتوای برنامههای خود تاییراتی بوجود آورده و یا پیشنهاد
کردهاند .مدیران و کاربران حرفهای که در عرصه کلار ،بله
طور عینی و پیوسته به تحوالت روبلرو هسلتند و در واقلع
جلودار و پیشاهن اجرا کردن طرحها و برنامههای جدیلد
میباشند .به همین خاطر توجیه چلارچوب هلا ،سیاسلتها و
روش ها ،ایجاد تحلو در کلار و بلازنگری در شلیوههلای
پاسخ به نیازهای روبه تحو کاربران برای آنها از اهمیلت
ویژهای برخوردار است .دگرگونیها نه تنها بر فرایند فراهم
آوری و خدمات کتابخانه ،بلکه بر نحلو دسترسلی اسلتفاده
کنندگان به اطالعات و مهلارت هلای الزم جهلت انجلام
بهینه این امر تأثیر گذار بوده است.
فناوری جدید سبب شلده تلا متخصصلان کتابلدار
کتابخانللههللا و مراکللز تخصص لی آینللده ،تحللت عنللاوین
متخصصان شبکه ،واسطههای اطالعاتی و طراحان نظلام،
مللدیران دانللش مللدون و ...نقللش مهم لی در گللرد آوری،
پردازش و ذخیره اطالعاتی و اشلاعه آن بلر عهلده داشلته
باشند .هرکدام از این عناوین بیلانگر جنبلهای از تخصلص
اطالع رسانی و نمایانگر دگردیسی چند جانبله ایسلت کله
حرفه کتابداری در حا پیمودن آن است .با ورود هریک از
ابزارهای جدید فناوری اطالعات به بلازار ،فراینلد اطلالع-
رسانی نظام های ذخیرهسازی ،پیچیدهتر شده و کتابلداران
مجبورند که بلا ایلن دگرگلونی هلا همگلام باشلند .عصلر
الکترونیکی که در حا حاضر پلیش روی ملا قلرار دارد در
حوزه کتابداری سلنتی (کتابشناسلی و فهرستنویسلی و) ...
نیست ،بلکه در حوزه پردازش اطالعات خام و دسترسی به
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آن است .در عصری که اطالعات به سرعت از کتابشناسی
به ذخیره و بازیابی گیگابایت اطالعات خام سوق مییابلد،
اندیشه در مورد کتابداری سنتی موجب شکست ما خواهلد
شد .در آینده حرفله کتابلداری ،برخلی فعالیلتهلا از بلین
خواهند رفت .همانگونه که اهمیت فرایند فهرستنویسی کم
شده است .به تازگی نیز ،با ورود ابزارهای کاوش کله نیلاز
کمی به دانش فنی دارنلد اهمیلت نقلش بلارز متخصلص
کاوش روبله کلاهش اسلت .بله عبلارتی در آینلده ،توجله
بیشتری به اصو مدیریت اطالعلات ،بلا در نظلر گلرفتن
مفاهیمی از یاد رفته همچلون ارزش اطالعلات ،آگلاهی از
منابع اطالعاتی ،آگاهی از ویرایش های متناوب اطالعلات
و آگاهی از ارزش اطالعات در ساختار سازمانی مورد نظلر،
خواهد بود .نقش کتابلداران و اطلالع رسلانان متخصلص
آینده از فهرستنویسی و کتابشناسی ،و به طور کلی وظایف
کتابداری سنتی ،به کاوشگران نظام های پیوسته ،ملدیران
پایگللاههللا دادههللا ،تحلیلگللر اطالعللات ،و متخصصللان
اطالعات ،تحلیلگر نظامهای اطالعاتی و مشاور اطالعلاتی
تاییر خواهد یافت .بر متخصصلان حلرف کتابلداری یعنلی
کتابداران و متخصصان اطالع رسانی واجب است کله بله
زودی در این حرفه دست به دگرگونی های اساسی بزنند و
گرنه دیر یا زود از این حرفه کنار رفته و یلا کنلار خواهنلد
شد! کتابداران بایستی از هر موقعیتی برای تجدید نظلر در
جایگللاه حرفلله کتابللداری و نقللش کتابللداران در جامعلله
اطالعاتی آینده بهره جویند .بلرای آنکله کتابلداران اوللین
افرادی باشند که از اشکا اطالعاتی جدید و شلبکه بهلره
میگیرند ،الزم است که آگاه و همگام با پیشرفت فنلاوری
اطالعات در آینده پیش روند که ایلن املر تنهلا از طریلق
آموزش خویش به یاری آموزش رسمی امکان پلذیر اسلت
(دیللدار .)1388 ،در عصللر حاضللر کتابللداران بلله عنللوان
دریچللههللای دسترسللی بلله دانللش و فنللاوری محسللوب
میگردند کله در اختیلار بسلیاری از ملردم نملیباشلد .در
گذشته کتابدارن به عنوان حافظان کتاب شناخته میشدند،
زیرا اطالعاتی که آنها سلعی در بله اشلتراک گذاشتنشلان
داشللتند تنهللا در کتابهللا یافللت مللیشللدند ،امللا در امللروزه
اطالعللات در اشللکا متفللاوتی قابللل انتقللا مللیباشللد و
همچنان کتابداران با کمک به مراجعین راه و روش رسیدن
به دانشی که در جستجوی آن هستند را نشلان ملیدهنلد
(آدتون و همکاران.)2112 ،
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آموزش علم کتابداری و اطالع رسانی و کتابداران
متخصص آینده

سللابقا الزم نبللود کلله کتابللداران خللود را بللا اطالعللات
الکترونیکی آشنا کنند ،زیرا چنین به نظر میرسلید کله تلا
آیندهای نه چندان نزدیلک ،مجموعلههلای چلاپی موجلود
همچنان مهمتلر از منلابع الکترونیکلی خواهنلد بلود .املا،
پیشرفتهای اخیر در زمینههای ارتباطات ،ذخیره دادههلا و
فناوریهای تصلویری ،موقعیلت را بسلیار سلریعتر از آنچله
تصور میشد ،تاییر داده است .لذا ،با توجه به این پیشرفت
فناوری اطالعاتی به کارگیری فناوری نوین درکتابخانههلا
نیاز به گروهی کتابدار آشنا به نرمافزارهای کاربردی ،نحوه
راه اندازی و نگه داری نظامهلای رایانلهای و شلبکههلای
اطالعاتی دارد .عالوه برآن ،باتوجه به افزایش رسانههلای
اطالعاتی ،کتابداران بایستی توانایی به کارگیری هریک از
این رسانهها را به منظور کمک به مراجعان کتابخانه داشته
باشند .آشنایی با مهارتها و توانایی هایی همچون آشنایی
با ساختار پایگاههای اطالعاتی ،انواع سلاختار پایگلاههلای
اطالعاتی ،فراپایگاه اطالعاتی ،1انواع نمایه سازی خودکار،
طراح لی نظللام ،واژه پللردازی ،2نشللر رومی لزی ،3اسللتفاده
هللای نللرمافللزاری کتابشللناختی ،بسللتههللای نللرمافللزاری
گرافیکی ،و صفحه گستردهها ،4توانایی به کارگیری دادهها
و پروندهها ،فراهم آوری و تهیه بایگانیهلای وب جهلانی،
آشنایی با نظامهای خودکار محلی ،روشهای رفع اشلکا
های فناوری اطالعات ،آشنایی با نظامهای عامل گوناگون
از واجبات این دهه برای کتابداران متخصص آینده اسلت.
هدف اصلی از آموزش علم کتابداری و اطالع رسانی بایلد
پللرورش کتابللدارانی باشللد کلله در زمینلله گللردآوری و
سازماندهی و مدیریت اطالعات مهارت داشلته باشلند .بله
منظور حفظ و ارزش و جایگلاه حرفله کتابلداری و اطلالع
رسانی در جامعه اطالعلاتی آینلده ،تجدیلدنظری در نظلام
آموزش علم کتابداری و اطالع رسانی کنونی برای پرورش
کتابداران و اطالع رسلانان عصلر فنلاوری اطالعلات بایلد
صورت گیرد .این آموزش باید تسهیالت و امکانات فناوری
اطالعات را به منظور آشنایی و نحوه کاربرد آن در اختیلار
دانشجویان این علم قرار دهند به عبارتی آموزش نظری و
عملی به منظور پرورش کتابلداران توانلا ،بایسلتی در هلم
آمیزد.
کتابللداران و دانشللجویان رشللته کتابللداری بایللد از
1. Metadata base
2. Word processing
3. Desktop publishing
4. Spreadsheet

سلما کشاورزیان ،امیررضا اصنافی :دگردیسی اطالعات در کتابخانههای عمومی و نقش کتابداران...

فرصتها و موقعیت های پدیدآمده توسط آموزش رسلمی و
غیر رسمی ،به یاری مطالعات فردی و پی گیلری پیشلرفت-
های نوین فناوری اطالعات در جهت روزآملد نگلاه داشلتن
دانش خویش و کسلب مهلارتهلا و توانلاییهلای الزم در
جامعه آینده بهره گیرند .اگلر چنلین نکننلد ،در آینلدهای نله
چندان دور ،این گروه جایگاه خلویش را در جامعله از دسلت
داده و آن را به متخصصان رایانه و فناوری اطالعات خواهند
سپرد که هیچ گونه آشنایی با منابع اطالعات ،توانلایی درک
نیازهای اطالعلاتی مراجعلان ،روش هلای پاسلخگویی بله
نیازهای اطالعاتی مراجعان ،روشهای گلزینش و پلردازش
اطالعات و ...ندارند .برای آنکه کتابداران اولین افرادی باشند
که از اشکا اطالعاتی جدید و شبکهها بهره میگیرند ،الزم
است که آگاه و همگام با پیشلرفتهلای فنلاوری اطالعلات
پیش روند .این امر تنها از طریق آموزش خویش و به یلاری
آموزش رسمی امکانپذیر است .آملوزش کتابلداری بایلد در
جهت ایجاد و پرورش مهارتهلای ارتبلاطی ،مهلارتهلای
ارتباط بینفلردی ،مهلارتهلای کلاوش ،دانلش موضلوعی
تخصصی ،مهارتهای تجزیه وتحلیل ،مهارتهلای روزآملد
فنللاوری اطالعللات ،انعطللافپللذیری و آینللدهنگللری در
دانشجویان کتابداری گام بردارد .کتابداران قرن بیست ویکم
با گروههای بیشتری تعامل داشته و بله کلاربران زیلادی بلا
خصوصیات متفاوت خدمات ارائه خواهند داد .ولی تحقیقلاتی
که در مورد کتابداران انجام گرفته نشاندهنده این است کله
کتابداران بسیار درونگرا و گوشهگیر هستند ،لذا در آینده باید
از کتابدارانی در مرکز اطالعرسانی اسلتفاده کلرد کله دارای
ویژگیهلای شخصلیتی صلبور ،برونگلرا و فعلا در حرفله
کتابداری باشند .در واقع ،کتابدارانی را باید به خدمت گرفلت
که با رویکرد کاربرمدار مراکز اطالعرسانی همخوانی داشلته
باشند .در نتیجه آموزش کتابلداران بایلد پلیش از پلیش بله
کسب مهارتهای اجتملاعی و ارتبلاطی کتابلداران متمرکلز
گردد .کتابداران عصر اطالعلات نله تنهلا بایلد در فراگیلری
سطوح باالیی از آملوزش فعلا باشلند ،بلکله بایلد توانلایی
فراگیری و سازگاری مهارتهای نوین و تسلط کامل بر آنهلا
را داشته باشند .سلطح مهلارتهلای کسلب شلده ،بله ویژه
توانایی یا عدم توانایی شناسایی اطالعات مفید و بازیلابی آن
ممکن است علت اصلی موفقیت یا علدم موفقیلت کارکنلان
دانش به حساب آیند .در عصلر جدیلد ،وظیفله کتابلداران از
جامعنگری به تخصصگرایی متحو شده است .پس کسب
مهارتهای جدیدی الزم است که متناسب با پیشلرفت ایلن
عصر باشد (ابراهیمی و همکاران.)1388 ،
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خصوصیات کتابداران متخصص آینده :کتابداران در
عصر دگردیسی اطالعات

کارشناسان خصوصیاتی را برای کتابداران عصر الکترونیک
بر میشمرند که عبارتند از:
 همانند مشاوران اطالعاتی عمل میکنند و بهترین منابعرا برای گشایش گروهها و برآوردن نیازهلای اطالعلاتی
مردم نشان میدهند.
 کاربرد منابع اطالعاتی الکترونیکی را به ملردم آملوزشمیدهند.
 منابعی را که استفاده کنندگان خاصی بله آنهلا آشلناییدارند ،موجب جست و جو قرار میدهند.
 وظیفه بازکاوی اطالعات را انجام میدهند ،یعنی تلألیفو ترکیبی از نتایج پژوهشهای منلابع متعلدد بله عملل
میآورند و برآیند گزیده و ارزیابی شلده را بله متقاضلی
عرضه کنند و در صورت امکلان مسلتقیماً بله رایانله او
ارسا کنند.
 با ایجاد بایگانیهای مختللف و ارتبلاط بلا پایگلاههلایاطالعاتی ،مراجعه کننده را در دریافلت اطالعلات ملورد
عالقه خودش یاری مینمایند.
 کتابدارن الزم است طرز کار با نرم افزارهای رایانلهای وابزارهای الکترونیکی ،مهارتهای سودمندی را از طریق
شبکههای نرم افزاری در اشاعه اطالعلات الکترونیکلی
بیاموزنللد .ابزارهللای الکترونیکللی بللا ابزارهللای چللاپی
متفاوتند .استفاده کنندگان به این ترتیب نیازمند آموزش
هستند و باید مهارتهلای کسلب اطالعلات را از طریلق
شیوههای صحیح و ابزارهای مجهز مجهز دسترسی بله
آن را به جامعه استفاده کننده آموخت و آنلان را متقاعلد
سللاخت .همچن لین ،کتابللداران مللیتواننللد بلله اسللتفاده
کنندگان نحلوه ارزیلابی از منلابع اطالعلاتی و اهمیلت
ارزش اطالعاتی را آموزش دهند.
کتابخانههای دیجیتالی :توسعهها و چالشها

وقتی ما از لحلاظ تلاریخی در ملورد رشلد کتابخانلههلا و
بخصوص اتاقهای مطالعه ،بررسی و تحقیق ملیکنلیم در
مییابیم که این ضرورت بوده است که آنها را پدیلد آورده
است نه اجبار .آماری در مورد تعداد کتابخانههای سرتاسلر
دنیا وجود ندارد .اما جزئیاتی از کتابخانلههلای کشلورهای
پیشرفته و تعلدادی از کتابخانلههلای کشلورهای در حلا
توسعه در دسلترس اسلت .هملین حاللت در ملورد تعلداد
افرادی که از کتابخانهها استفاده میکنند و تعداد کتابها و
پیایندهایی که هر کتابخانه در طو یک دوره زمانی خاص
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گردآوری کرده اند ،تعداد کل کتابداران و کارمندانی کله در
کتابخانهها کار میکنند ،وجود دارد .کتابخانههای دیجیتالی
که در اینجا از آنها صحبت میشود و تاییر کتابخانلههلا از
فرم سنتی به فرم دیجیتالی اجتنابناپذیر میباشند .توسلعه
سیستمها و بدست آمدن مهارتهای مدیریتی بله دقلت و
توجه کافی نیاز دارد .تا وقتلی کله ملا نتلوانیم بله فاصلله
تکنولوژیکی که بین کشورهای در حلا توسلعه و توسلعه
یافتلله وجللود دارد غلبلله کن لیم؛ جهللانی شللدن مفهللوم “
دیجیتالی” امکان پذیر نمیباشلد .بلرای غلبله بلر تهدیلد
ویروسهای کلامپیوتری و اسلتفاده غیلر قلانونی از آثلار و
منابع ،اقداماتی مورد نیاز است .درباره نیل بله رشلد “خلود
جوش” در زمینه کتابخانههای دیجیتالی به قدر کافی تأمل
نشده است .بنابراین الزم است برای نگهداری و حفاظت از
کتابخانههای دیجیتالی راههلای جدیلدی را بلرای تلامین
بودجه جستجو کنیم – بخصوص اینکه سلرمایه گلذاری-
های اولیله در زمینله کتابخانلههلای دیجیتلالی در سلطح
باالیی باشند.
افراد به نحو چشلمگیری بله اطالعلات دیجیتلالی
وابسته شدهاند و عالقه زیادی به رسلانههلا جهلت تبلاد
اطالعات و دانش نشان میدهند .اگرچه ،با وجلود رشلد و
توسعه بسیار زیاد در این زمینه ،چالشهای بسیار زیادی در
ارتبللاط بللا محتللوا و مجموعللههللای دیجیتللا  ،سللازگاری،
اسللتانداردها ،سیسللتمهللای سللازماندهی دانللش ،مصللرف
کننللدگان و قابلیللت اسللتفاده از آنهللا ،مسللائل سللازمانی،
اجتمللاعی و قلللانونی ،آمللوزش کتابلللداران و کارکنلللان،
زیرساختها ،چارچوب زبان شناختی ،و فناوری باقی مانلده
است .کتابخانه های دیجیتا میتوانند با تأمین مکلانیزمی
غیراقتصللادی جهللت توزیللع اطالعللات بشللری از قبیللل
حوزههای سالمت ،کشاورزی ،تاذیه ،بهداشت ،تأمین آب و
بسیاری دیگر از جنبههای حیاتی زیست انسان به توسعه و
بقای بشریت کملک نمایلد (بیاموگیشلا .)2111 ،1در واقلع
کتابخانه مؤسسهای است که برای مجموعه سازی و امانت
کتللاب بلله وجللود آمللده اسللت و افللراد امکللان اسللتفاده از
تسهیالت آن را دارند .در حالیکه یک کتابخانه دیجیتالی بر
پایه سیستم کامپیوتری میباشد که به گلرد آوری ،ذخیلره
سازی ،سازماندهی ،جستجو و توزیع مواد دیجیتلالی بلرای
دسترسی کاربر نهایی میپردازد .کتابخانه دیجیتلالی فقلط
مجموعه ای از مواد الکترونیکی نمیباشد بلکه شامل یلک
واسطه مرورگر و احتماالً فضا و جامعه مجازی نیز میباشد.
1. Byamugisha

کتابخانه دیجیتالی به فضای کملی نیلاز دارد و دادههلا بلا
جستجوی آسان از طریق شبکههای ارتبلاطی در دسلترس
هر کسی در هلر کجلای دنیلا قلرار ملیگیرنلد .کتابخانله
دیجیتالی یک وجود انتزاعی نیست و با منابع و مجموعله-
های زیادی در ارتباط ملیباشلد .ملا نملیتلوانیم از نقلش
کتابداران و کارمندان پشتیانی کتابخانه در ایجاد کتابخانه-
های دیجیتالی چشم پوشی کنیم .آیا این کارکنان آملوزش
کافی میبینند و آیا رهنمودهای الزم را برای اجرای انتقا
آرام از کتابخانههای سنتی به کتابخانههلای دیجیتلالی در
یافت میکنند؟ بررسی و رسیدگی به دانشکده ها مؤسسات
تریبت کننده کتابداران آتی ،امری حیاتی محسوب میشود.
آیا آنها برای رفع نیازهای اضافی کتابخانه های دیجیتلالی
سرفصلها و روشهای آموزشی متلداو را در اختیلار دارنلد؟
جواب این سؤاالت مسلماً “نه” و “ تاکنون هرگز” میباشد.
با وجود تملام ایلن مشلکالت طرفلداران کتابخانله هلای
دیجیتالی دلسرد نمیشوند .اما آنهلا بایسلتی بلا سلرعت و
همکاری یکدیگر به رفع ایلن مشلکل بپردازنلد .بلا وجلود
کتابخانه های دیجیتالی که بلر روی اینترنلت و اتصلاالت
اینترانت هستند ،ما هنوز نتوانستهایم سیستم قابل اعتمادی
برای جلوگیری از ضرر و زیان ویروسهای کامپیوتری پیدا
کنیم .بنابراین نگه داشتن کتابخانههلای سلنتی بلا وجلود
کتابخانههای دیجیتالی کاری عاقالنله ملیباشلد .بخلاطر
اینکه فعالیتهای کتابخانهها بدون وقفه و مداوم انجام شود
و امکانات بیشتری برای سیستم کتابخانله بله وجلود آیلد،
الزم اسللت از هللر دو سیسللتم (کتابخانللههللای سللنتی ل
کتابخانههای دیجیتالی) اسلتفاده کنلیم .چلون اینترنلت و
اینترانت هسته تمام سیسلتم (کتابخانله هلای دیجیتلالی)
محسللوب مللیشللون ،تفللاوتهللای تکنولللوژیکی در ب لین
کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حا توسلعه ادامله
خواهد داشت .بهسازی و بهبود تکنولوژی اطالعات املری
حیاتی است و باید سهم زیادی بله هلر کشلور داده شلود.
بهرحللا بایلد بللرای کللم کللردن فاصللله موجللود در بلین
کشورهای درحا توسعه و کشورهای توسعه یافتله قلدم-
هایی برداشته شود و کشلورهای در حلا توسلعه بایسلتی
بدون هرگونله اتلالف وقتلی بله جدیلدترین پیشلرفتهلا
دسترسی پیدا کنند .اگر چنین فرایند مستمری مورد توجله
قرار نگیرد تمام مجموعه نظام دچار آشفتگی خواهد شد .با
ظهور کتابخانه های دیجیتالی ،تخصص و حرفه کتابلداری
در حا تحو میباشد .کتابداران و کارمندان کتابخانلههلا
بایستی خود را برای انتقلا از دوران ملدیریت علملی بله
دوران مد یریت سیستمها آماده کننلد .ایلن کلار (تاییلر از
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حللوزه مللدیریت دانللش بلله حللوزه مللدیریت سیسللتمهللا و
ساختارها) ترکیبی از فعالیتهای وابسته به سیستمها و زیر
سیسللتم هللای کللامپیوتری اسللت کلله در آنجللا کارهللای
قراردادی جای خود را بله قاللبهلای ملدیریتی سلازمانی
نوینی میدهند .برای تاییر سیستم ها از شلکل سلنتی بله
صورت کامپیوتری الزم است تدابیری اتخاذ شود .بعضی از
نکاتی که بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتنداز:
× پیش بینی ترافیک در شبکهها ل مشخص کردن
منشا و هدف ترافیک ل انواع برنامله هلایی کله از طریلق
شبکه قابل دسترسی هستند.
× تنظیم روشهایی (به منظور ادامه کلار) چنانچله
بخشی یا تمام شبکه از کار بیافتد.
عالوه براینکه بایستی مواد کتابخانه را به شلکلی
مناسب برای کامپیوتر سازماندهی کنیم ،الزم است روش-
های مطمئنی را برای تأمین خدمات مداوم اتخلاذ نملاییم.
این کار بودجه و امکانات مالی زیادی را میطلبد که دائملاً
نیز در حا افزایش میباشلد .در مراحلل اولیله کتابلداران
مجبور هستند که بر موانع روانشناختی کله در مواجهله بلا
کاربر و کارکنان پشتیبانی داشلتند؛ غلبله کننلد .غلبله بلر
مشکالت ناشی از تاییر شکل تاییر شکل کتابخانه آسلانتر
از غلبه بر موانع روانشناختی اسلت .تلرس کارکنلان فقلط
بخاطر جابجایی آنها نیست .بلکه آنها نگران حذف خلود از
خدمات کتابخانه (از دست دادن شال شان) هسلتند .حلل
این مشکالت از طریق آملوزشهلای داخلل کتابخانله ای
امکان پذیر است .دستور العملهای مناسب و تعیین نقش-
های مشخص برای هر فرد نه تنها بله ایجلاد اعتملاد بله
نفس در کتابداران کمک خواهد کرد بلکه بلر روی ایجلاد
نقش توسط کتابداران در کلل فراینلد توسلعه و پیشلرفت
کتابخانه نیز تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
نگهداری از کتابخانه دیجیتالی مشکلتر است؟

کتابخانههای دیجیتالی حاوی مواد غیلر رسلمی و پویلایی
هسللتند از جمللله سللاختارهای نللرمافللزاری و بنللابراین ب لا
مشکالت نگهلداری بیشلتری (نسلبت بله کتابخانلههلای
سنتی) مواجهه هستند که این مشکالت حتی ممکن است
کللارایی دراز مللدت آنهللا را مللورد تهدی لد قللرار دهللد .در
کتابخانههای سنتی  -کتابخانله ای کله بلر مبنلای کاغلذ
استوار است – روشهایی برای نگهلداری ملواد کتابخانله
وجود دارد اما تاکنون ما روشهایی بلرای نگهلداری ملواد
کتابخانه دیجیتالی  -که شلامل ملواد غیلر رسلمی و پویلا
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میباشد – نداشتهایم .مجموعههای سنتی با بهبلود روش-
های سنتی نگهداری میشوند .در حالیکه نگهلداری ملواد
پویا و غیر رسمی در کتابخانههای دیجیتالی فقط از طریق
راه-حلهای فنی جدیلد امکلان پلذیر ملیباشلد .در یلک
کتابخانه سنتی که بر پایه کاغذ استوار است کنتلر قابلل
توجهی بر روی مجموعه صورت میگیرد ،زیرا در اینگونله
کتابخانه ها روشهلای پیشلرفته بسلیاری وجلود دارد کله
دسترسی به منابع کتابخانه را امکانپلذیر ملیسلازد ماننلد
امانت ،خدمات فنی و قفسه بندی منابع برای دسترسی بله
آنها در هر زمانی .این نوع کتابخانه هلا هرگلز نملیتواننلد
محدویتهای فعالیتهای سنتی را که در ارتباط با مسائل زود
گذر و بی اهمیت است بپذیرند و نیاز بله منلابع اطالعلاتی
بیشتری خواهند داشت .در کتابخانه هلای دیجیتلالی الزم
است مکانیسمها و روشهای جدیدی را برای نگهداری مواد
پیدا کنیم .کتابخانه های سنتی قلملرو محلدودی دارنلد و
مجموعه ها حد و مرز مشخصی دارنلد و کنتلر مجموعله
آسان است .در کتابخانه دیجیتلالی قلملرو وسلیع اسلت و
کاربر به مواد و منابع متنوعی دسترسی داردبنابراین کنتر
و نگهلداری ایلن منلابع در دراز ملدت مشلکل ملیباشلد.
کتابخانه دیجیتالی نه تنها یک مجموعه فناوری بلکه یلک
نهاد اجتماعی بلا نیازهلای درازملدت اسلت و احتیلا بله
نگهداری و حفاظت دارد.
مشارکت خصوصی

در گذشته کتابخانه ها تحت فرمان شاهان بودنلد و توسلط
اشراف حمایت ملیشلدند .بلا تاییلر حکومتهلا بله شلکل
حکومتهای سیاسی و دمکراتیک مسئولیت کتابخانه هلا بلر
عهده دولت قلرار گرفلت .بخلش خصوصلی و بخصلوص
بخش تعاونی در این کار (مسئولیت کتابخانه ها) هیچگونه
نقش لی نداشللتند .کارهللا و فعالیتهللایی کلله در ارتبللاط بللا
کتابخانهها انجام ملیگرفلت صلرفاً در ارتبلاط بلا عالیلق
شخصی بود و هیچگونه ارتباطی بلا کتابخانلههلا نداشلت.
اکنون بخش خصوصی ل بخصوص در کشلورهای توسلعه
یافته که پایه واساس تجهیزات اینترنتی محسوب میشوند
ل هم از لحاظ پشتیبانی مالی و هم از لحلاظ تلأمین ملواد
نقش مهمی را ایفلا ملیکننلد .بزرگتلرین تهیله کننلدگان
تکنولوژی کامپیوتر قادر خواهند بود که چنلین صلنایعی را
در کشورهای در حا توسعه نیز به وجود آورند.
کشورهای در حا توسعه ملیتواننلد بلرای جللب
حمای لت تهی له کننللدگان تکنولللوژی کللامپیوتر ،یکسللری
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محرکهایی را ارائه نمایند مانند کم کردن مالیات ،کمکهای
دولتی در سرمایه گذاری و ...این امر انگیلزه کلافی بلرای
مشارکت بخش تعاونی کشورهای توسعه یافته در توسعه و
تولید کاالها ایجاد میکند .این به تنهایی موجلب کلاهش
هزینه کاالهای مورد نیاز برای ایجلاد کتابخانله دیجیتلالی
میشود.
رشد خود جوش

کتابخانهها بخصوص در کشورهای در حا توسعه در وهله
او به کمکهای مالی دولتی متکی هستند .بحران ملالی
بر تمامی قسمتهای کتابخانه تأثیر ملیگلذارد .بیشلترین
مشکل به خاطر افزایش هزینه کتاب و مجله در کشورهای
توسعه یافته و کاهش ارزش پلو رایلج در کشلورهای در
حا توسعه در بازار جهانی است .افزایش دوره ای هزینله-
های مربوط به حمل بار مشکل تخصیص بودجه انلدک را
تشدید میکند .بیشتر کتابخانه هلای عملومی و سلازمانی
فاقد کارمند کافی هستند .واضح است که تکیه صلرف بلر
روی منابع مالی دولتی نمیتواند موجب رشد خلود جلوش
گردد .در این شرایط ما بایستی راههایی را جسلتجو کنلیم
که موجب ایجاد درآمد و کاهش وابستگی به منلابع ملالی
دولت باشد .در ملورد جهلانی شلدن ایلن مسلأله اهمیلت
بیشتری پیدا میکند .بنابراین الزم است که به اندازه کافی
فکللر کن لیم و منللابعی را بللرای تللأمین هزینلله نگهللداری
کتابخانههای دیجیتالی پیدا کنیم .عالوه بر هزینههایی که
از کاربران میگیریم بایستی راههای درآملدزای دیگلری را
نیر پیدا کنیم .در این زمینله توجله کلافی در پیلدا کلردن
حلوزههلای درآملد زایلی شلامل تأسلیس مرکلز بلزرگ و
مؤسسللات وام دهنللده و شللرکت در سللهام نشللده اسللت.
همچنین مشارکت در شلرکت هلای تجلاری و مؤسسلات
مالی بین الملللی بایسلتی ملورد توجله قلرار گیلرد .بلرای
شرکتهای تجاری بایستی مالیات وضع شود مشلروط بلر
آنکه قسمتی از سود ناشی از این مالیلات صلرف توسلعه و
پیشرفت کتابخانههلای دیجیتلالی شلود .مؤسسلات ملالی
بین المللی و محلی اغلب وام های بدون بهره را برای تبلیغ
و تشویق کتابخانههای دیجیتالی ارائه میکنند.
جلوگیری از استفاده غیر مجاز

رشد به تنهایی کافی نیسلت .کتابلدار تملام فعالیلتهلای
سیستم کتابخانه را مانند یک ژنرا تأمین میکند .دولت ها
به منظلور جللوگیری از سلوء اسلتفاده و دزدی اطالعلات
بایستی قوانین و روشهای مناسبی را وضع و اجرا کنند .به
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منظور راحتی کاربران ذی صالح باید سیستمهلای تصلفیه
کننده ملورد اسلتفاده قلرار گیرنلد .تولیلد اطالعلات دارای
مالکیت معنوی است .حمایت از حقوق مالکیلت معنلوی و
مطالب محرمانه دو حوزه ای هسلتند کله سلازمان جهلانی
مالکیت معنوی به طور جدی با آن مواجهله ملیباشلد .در
دسامبر سلا 1996م .کنفلرانس دیپلماتیلک دو عهدنامله
منعقللد کللرد :عهدناملله  WIPOدر زمینلله حللق مؤلللف و
عهدنامه  WIPOدر زمینه اجرا و ضبط صدا .عهدنامه حق
مؤلف اولین بار در صد سا قبل در شهر برن منعقد گردید.
این عهدنامه در زمینه انتقا اطالعات به صورت دیجیتالی
و توزیع اطالعات متون ادبی و آثلار هنلری و زیباشلناختی
بود ل آثار تاریخی بله طلور سلنتی محافظلت و نگهلداری
میشدند .دومین عهدنامه در زمینه اجرا و ضبط صلدا بلود
که تطابق و هماهنگی تولیدات را به منظور اوللین تلالش
جهانی برای جلب حمایت از بهره برداری صفحات صلوتی
ل ضبط صدا ،شامل میشد .یکی از عمده ترین تنشهلای
تجارت بین المللی در زمینه مالکیت معنوی میباشد .دلیلل
این امر سرقت های گستردهای است که انجام میشود .هر
فرد حقیقی در جهان به نحوی در صنعت اطالعات درگیلر
میباشد چه به صورت تولید کننده و چه به صورت مصرف
کننده اطالعات .بنابراین ما بایستی یک سیستم مشلروع و
قانونی جهانی داشلته باشلیم کله از منلابع الکترونیکلی و
دیجیتالی حمایت کند و عملکرد مناسبی را بدون فشار بازار
برای ما فراهم کند.
این امر تنها در صورتی امکانپذیر است که قوانین
مالکیت معنوی مورد حمایت قرار گیرند .اما محلیط جدیلد
شبکه دیجیتالی جهانی مشکالت خاصی را بلرای سیسلتم
سللنتی حللق تللألیف بلله وجللود آورده اسللت .یکلی از ایلن
مشکالت مرزهای ملی است که در دنیلای دیجیتلالی بلی
معنی میباشد .برای یک کشور که ادعا میکند که هرگونه
کنتر ملی بر روی تولیدات خود دارد و یا اینکه از حقلوق
مالکیت معنوی آثاری که توسط این کشور تولید شده است
حمایت میکند ،تشخیص اینکه آیا اثری از یلک نویسلنده
در اینترنت توزیع شلده اسلت ،کلار مشلکل و اغللب غیلر
ممکنی میباشد .با ظهور آنچه انقالب صنعتی سوم خوانده
میشود مهارت و دانش منبعی قابل نگهداری میباشد کله
در دراز مدت سودمندی رقابتی دارد .در اقتصاد جهانی یک
سیستم جهانی حقوق مالکیت معنوی نیز مورد نیاز است .از
آنجا که کتابخانه و صنعت اطالعرسانی تنهلا کانلا هلای
توزیع اطالعات محسوب میشوند ،.برای مقابله با تخطلی
هر فردی که به عنوان کاربر محسوب میشوند مسلئولیت
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مشترکی را دارند.
کم کردن شکاف فناوری

قبو سریع تکنولوژی سریع برای موفقیلت املری حیلاتی
محسوب میشود .ارتباط تحلو الکترونیکلی بلا پیشلرفت
ارتباطات ما را مجبور میکند که به فراتر از امروز بنگریم و
برای فردا آماده شویم .تاییر مواد چاپی به شکل دیجیتلالی
کار مشکلی خواهد بود .در ایلن هلزاره جدیلد ملا بایسلتی
فاصله بین مدارک چاپی با دیجیتالی ،مدارک کتابخانه ها با
دانش پایه کتابخانه هلا ،متخصصلین  ITبلا متخصصلین
اطالع رسانی و جستجوگران با تولید کننلدگان اطلالت را
کم کنیم .قبو تکنولوژی یک چیز اسلت و رشلد آن چیلز
دیگری میباشد .این دو گانگی از خود موضوع اسلت .بله
منظللور تشللویق و تبلیللغ ارتقللاء مللداوم کتابخانلله هللای
دیجیتالی ،هر کشوری باید کمیتله هماهنل کننلده ای را
برای تأثیر گذاشتن بر مؤسسات مختللف لل بله خصلوص
افرادی که در زمینه کلامپیوتر و ارتبلاط از راه دور فعالیلت
میکنند ل تأسیس کند .واقعیتهای جهانی جدید در ارتباط
با تکنولوژی ارتباطات ،نظم سیاسی و فرهن هلا بایسلتی
مورد توجه قرار گیرند.
شکی نیست که تکنولوژی ،تمام مردم جهان را در
کنار هم قرار میدهد .اما به طور اساسلی بسلیاری عواملل
فرهنگی مردم را تقسیم و جدا میکند .تنش موجود در بین
کشورهای قوی و ضلعیف از نظلر تکنوللوژی هلم اکنلون
فشارهای سیاسی را در جهان بله وجلود آورده اسلت ،کله
موجب به خطر افتادن نظلم و صللح جهلانی در قلرن 21
میباشد.
بحث و نتیجهگیری
دگردیسللی فنللاروی اطالعللات بللدون شللک تحللوالت
گسترده ای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصلادی
بشر به دنبا داشته است و امروز به یاری فنلاوری هلای
جدیلد از جملله رایانلله و اینترنلت ،تاییلرات شللگرفی در
خدمت رسانی اطالعاتی کتابخانه های عمومی به جامعله
به وجود آمده که نتیجه آن پیشرفتهای سریع در پردازش،
ذخیره سازی اطالعات و ارائه خدمات سریع و روزآمد بله
جامعه است .آنچه موجب شده اسلت کله کتابخانله هلا و
مراکز اطالع رسانی از فناوری نوین استفاده کنند عبلارت
است از سرعت ،حافظه ،دقت بسیار زیاد در فلراهمآوری،
ذخیللره و بازیللابی اطالعللات ،امکللان اسللتفاده ارزان از
اطالعللات سللایر کتابخانللههللا و پایگاههللا .در مجمللوع
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کتابخانههای آینده باید محلل تالقلی نیازهلای اسلتفاده
کنندگان و انبوه اطالعات پایگاه ها باشند و کتابداران خود
را برای رویارویی با دنیای عظیمی از اطالعلات و طیلف
وسیعی از نیازها و خواسته ها آماده کنند و بلا بله خلدمت
گرفتن ابزارهای مناسب و بهبود سازی وکارهلای اطلالع
یابی و اطالع رسانی خود به رشد جواملع انسلانی کملک
کنند.
در سخن از آینده نباید به آینلدهای دور از انتظلار و
آرمانی اندیشید .منظور از آینده ،آینده ای نزدیک ،واقعلی و
قابل دسترسی برای بشر است که به زملان حلا پیوسلته
اسللت .در ایللن کلله آینللده ،دنیللایی مجللازی ،خودکللار،
الکترونیلک ،اینترنتلی ،و سللایبرنتیک خواهلد بلود ،شللکی
نیست .ابزارهای انتقا اطالعات (محملهلای اطالعلاتی)
رو به کوچک شدن و انعطاف پذیری و با قابلیت بلیش تلر
برای به چالش کشیدن دیگر رسانهها پیش خواهند رفلت.
از سوی دیگر جهان آینلده رو بله یکپلارچگی و بله قلولی
جهانی شدن گرایش دارد که محصو آن وجود فرهن ها،
ایدئولوژیها ،و مکاتب متفاوت ملادی و فراملادی در ایلن
دنیای شبکهای خواهد بود .پیش بینی میشلود طلی چنلد
سا آینده شاهد همگرایی فناوری بلیسلیم ،فیبلر نلوری،
برنامههای نلرم افلزاری ،و نسلل آتلی انتقلاالت اینترنتلی
(آدرس اینترنتللی) ( )IPخللواهیم بللود کلله بلله هللر چیللز
الکتریسیته داری اجازه خواهد داد تا یک آدرس وبی داشته
باشد و بر روی اینترنت اجرا شود .این شبکه همه جا حاضر
اجازه خواهند داد تا از هر جایی و در همه زمانهلا ارتبلاط
درون خطی داشته باشیم .بنابراین هوشمندی ،تعاملی شدن
فضای اطالعاتی ،و همگرایی از عناصر مهم آینده مجازی
خواهند بود .ماهیت دراماتیک برخی از این تاییرات موجب
شده اسلت کله برخلی افلراد ایلن گونله فکلر کننلد کله
فناوریهای جدید به طور کامل جامعه را دگرگلون خواهلد
کرد ،به طوری که رسالتهای سنتی کتابخانلههلا ممکلن
است مهجور شوند و منابع چاپی به وسلیله کتابخانلههلای
الکترونیکی مجلازی جلایگزین شلوند .گرچله ایلن پلیش
گوییها ممکن است اغراق آمیز باشد ،اما این حقیقلت بله
وضوح وجود دارد که پیدایش فناوریهای جدید بسیاری از
مسایل و چالشهایی که کتابخانهها با آن رو بله روینلد را
تشدید کرده است .بنابراین ،با توجه به مسایل بیلان شلده
مدیران کتابخانه و کتابداران موظفند برنامهای اسلتراتژیک
برای رویارویی با مسائل و چالشهلای حاصلل از فنلاوری
اطالعات در کتابخانههای خود در نظر بگیرند که طراحلی
ایللن برناملله مسللتلزم بللهکللارگیری تمللام ظرفیللتهللا
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وتوانمنللدیهللای موجللود و انتخللاب بهتللرین روش بللرای
پاسخگویی به تاییرات محیطی وهماهن شلدن سلازمان
بللا آن و همچنللین همکللاری کلیلله کتابللداران و کارکنللان
کتابخانه میباشد .از آنجا که فنلاوری بلا سلرعت زیلاد در
کتابخانه ها به کار گرفته ملیشلود ،بایلد در برنامله هلای
آموزشی کتابداری و اطالعرسانی دروسی گنجانده شود که
جوابگللوی نیازهللای کتابللداران و اسللتفاده کننللدگان از
کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی باشد .با توجه به پیشرفت
فنآوری اطالعات و حجم روزافزون اطالعات تولیدشده ،در
آیندهای نه چنلدان دور ،دیگلر فرصلت سلازماندهی تملام
اطالعات تولید شده برای کتابداران و اطالعرسلانان بلاقی
نخواهد ماند .آنان بایستی اطالعات حوزههلای موضلوعی
خاص را گزینش و پلردازش کننلد ،و بله مراجعلان ،سلواد
اطالعاتی را به منظلور بازیلابی ،گلزینش و کلاربرد بهینله
اطالعات ملورد نیازشلان آملوزش دهنلد .اگلر ایلن گلروه
عالقمند به حفظ جایگاه خویش در جامعه اطالعاتی آینلده
هستند ،باید آملاده پلذیرفتن نقلشهلایی مثلل پردازشلگر
اطالعات ،مشاوره اطالعات ،مرو سواد اطالعلاتی ،ملدیر
اطالعات و طراح نظام باشند .بله منظلور حفلظ و ارزش و
جایگاه حرفه کتابداری و اطالع رسانی در جامعه اطالعاتی
آینلده ،تجدیلدنظری در نظلام آموزشلی عللم کتابلداری و
اطالعرسانی کنونی برای پرورش کتابدارن و اطالعرسانان
عصر فناوری اطالعات باید صلورت گیلرد .بلا بلازنگری و
تحلیل منطقی کارکردهای کتابخانه ها و بازآفرینی نقلش-
های جدید است که میتوان امیدوار بود حرفه کتابلداری و
اطالع رسلانی همچنلان از جایگلاهی ارزشلمند در فراینلد
توسعه جامعه بشری برخوردار خواهلد بلود .در ایلن راسلتا
وظیفه اصلی اندیشلمندان و مدرسلان ایلن حرفله فلراهم
نمودن چارچوبهای نظری و راهکارهای عملی برای سلوق
دادن کتابداران بله سلوی آینلده بهتلر اسلت .بلا بررسلی
تحوالت فناوری در کتابخانهها ،به این نتیجه میرسیم که
در کتابخانلههلای آینلده ملواد و محمللهلای اطالعلاتی
کتابخانه در مسلیر کلاهش حجلم ،کلاهش وزن ،کلاهش
هزینه ،افزایش کارایی ،افزایش سلرعت ،افلزایش قابلیلت،
افزایش حجم ذخیره اطالعات و قابلیت حمل و نقل پلیش
خواهند رفلت .ماهیلت دراماتیلک برخلی از ایلن تاییلرات
موجب شده است که برخی افراد این گونه فکر کننلد کله
فناوریهای جدید به طور کامل جامعه را دگرگون خواهلد
کرد ،به طوری که رسالت های سنتی کتابخانههلا ممکلن
است مهجور شوند و منابع چاپی به وسیله کتابخانله هلای
الکترونیکی مجلازی جلایگزین شلوند .گرچله ایلن پلیش
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گوییها ممکن است اغراق آمیز باشد ،اما این حقیقلت بله
وضوح وجود دارد که پیدایش فناوری های جدید بسلیاری
از مسایل و چالش هایی که کتابخانهها با آن رو بله روینلد
را تشدید کرده است .بنابراین ،کتابداران و دست اندرکاران
آموزش کتابلداری بایلد مسلائل و چلالشهلای حاصلل از
فناوری اطالعات در کتابخانههای خود را در نظلر بگیرنلد
که طراحی این برنامه مستلزم بکارگیری تمام ظرفیتهلا و
توانمنللدی هللای موجللود و انتخللاب بهتللرین روش بللرای
پاسخگویی به تاییرات محیطی و هماهن شدن سلازمان
با این تاییرات است.
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