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کتابخانه های دیجیتالی در  نقش 
ترویج علم

فرحناز فتح اله زاده1*
هادی رمضانی2

چکیده
که نتیجه آن رفاه و زندگی بهتر  ترویج علم موجب توسعه علم و دست یافتن قشرهای مختلف جامعه به اطالعات و دانش می شود 
که مخزن اطالعات محسوب می شوند تأثیر قابل توجهی در ترویج علم  کز اطالع رسانی  کتابخانه ها و مرا برای افراد جامعه خواهد بود. 
ک و تبادل اطالعات علمی میان افراد جامعه کمک  دارند. امروزه وجود فناوری های اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانه ها، به گستردگی اشترا
که از نظر زمانی و مکانی  گستردگی دسترس پذیری اطالعات مناسبی  کتابخانه های دیجیتالی به دلیل سهولت و  می کنند. در این میان 
برای افراد مختلف جامعه اطالعاتی فراهم می آورند، نقش ویژه و مهمی در ترویج علم و همکاری های علمی افراد جامعه با یکدیگر ایفا 
می کنند. کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهمتر از تولید علم 
کتابخانه های  تلقی می شود ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. هدف این مقاله شناسایی اهداف، مزایا و معایب 

دیجیتالی به عنوان شکل نوینی از خدمات کتابخانه ای و اطالع رسانی و امکان پذیری آن در راستای ترویج علم می باشد.
کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است. بر اساس مطالعات  روش تحقیق توصیفی و در جمع آوری اطالعات از شیوه 
که در دسترسی به اطالعات ایجاد می کنند بستری  کتابخانه های دیجیتال با توجه به مزایایی  که  گرفت  انجام شده می توان نتیجه 

مناسب برای ترویج علم هستند.

کز اطالع رسانی. کلید واژه: ترویج علم، کتابخانه دیجیتال، فناوری های نوین اطالع رسانی، مرا
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مقدمه    
ویژه در چند  به  گذاشته است؛  تأثیر  ما  اجتماعی  و  زندگی شخصی  تمام جنبه های  بر  تقریبًا  فناوری،  و  توسعه علم 
که سرنوشت انسان ها و حکومت ها را تغییر داده  کتشافات و پیشرفت های علمی بوده  دهۀ اخیر، دنیا شاهد بسیاری از ا
است. در قرن بیستم، سرعت چشمگیر پیشرفت علمی به انفجار اطالعات انجامید. اما دانش عمومی و شناخت اقشار 
کشورهای در حال توسعه، دسترسی  کثریت مردم، به ویژه مردم  از این پیشرفت ها بسیار اندک است. ا مختلف جامعه 
محدودی به یافته های علمی دارند. شاید مهمترین علت این مسئله، نبود ارتباط مناسب میان دانشمندان و بقیه اقشار 
از یافته های  که همه افراد جامعه، عالقه مند به اطالع  کنیم  جامعه باشد. برای حل این مشکل، باید به سمتی حرکت 
موجب   علم،  ترویج  نیست.  دانش  کردن  عمومی  و  علم  ترویج  جز  چ��اره ای  هدف،  این  به  رسیدن  برای  باشند.  علمی 
می شود تا مردم از اهمیت پیشرفت علم و فواید آن به سرعت مطلع و حامی آن باشند. با بیان جنبه های مثبت و منفی 
اقشار  سایر  و  پیشه وران  کارگران،  تحصیل کرده،  قشر  از  اعم  مردم  عموم  نوآوری ها،  و  ابداعات  علمی،  پیشرفت های 
گاه شوند. درگیر شدن  جامعه، می توانند از تأثیر این گونه پیشرفت ها بر اقتصاد، آینده، چشم اندازها و زندگی اجتماعی آ
گسترده شدن علم و انتظارات جامعه می شود و افراد بیشتری را از جامعه درگیر  همه اقشار جامعه در مباحث علمی، باعث 

کرد )رضایی شریف آبادی، شاملو،1387:7(. فرایند تصمیم سازی درباره پدیده های علمی خواهد 
و  اجتماعی  مظاهر  از  یکی  به عنوان  که  گونه ای  به  هستند  افزایش  به  رو  کتابخانه ها  ایجاد  کنونی  سال های  در 
که در جهت رشد و شکوفایی قدم برمی دارند تا فرصت را برای  ح است  شاخص های تمدن در تمام جوامع بشری مطر
مهمترین  باشند.  داشته  نقش  ایفای  جامعه  علمی  و  فرهنگی  بخش های  در  فعال  شکلی  به  که  کنند،  فراهم  عموم 
غ فکری انسان ها ارتباط مستقیم دارد "کتاب" یا به مفهوم امروزی تر آن "اطالعات" است.  هر  که با رشد و بلو عنصری 
ع وظیفه و اهداف خود با افزایش سواد علمی و آموزش مستمر سعی در برآوردن نیازهای اطالعاتی  کتابخانه با توجه به نو
کتابخانه ها  که می تواند نیازهای آموزشی جوامع را برطرف سازند.  کتابخانه، مهمترین نهادی است  کاربران خود دارد. 
فراهم  را  برای عمومی سازی علم  مناسب  زمینه های  اندیشه های خالق  ترویج  با  و  دارند  آموزشی  کشوری نقش  در هر 

می کنند.
در  و  شده،  تبدیل  آشنا  واژه هایی  به  دانش مدار،  جامعه  و  اطالعات  عصر  اطالعاتی،  جامعه  نظیر  اصطالحاتی  امروزه 
اقتصادی جوامع بسیار ضروری است.  و  توسعه فرهنگی  و  برای رشد  کارآمد اطالعات  و  چنین عرصه ای مدیریت مؤثر 
میان  این  در  می سازد؛  ممکن  را  اطالعاتی  گسترده  منابع  به  دستیابی  ارتباطات،  و  اطالعات  پیشرفته  فناوری-های 
که  کتابخانه های دیجیتال، فعالیتی است  کتابخانه هایی هم سو با این پیشرفت ها به نام  اقداماتی از جمله راه اندازی 
گرفته  که موج انقالبی آن همه جهان را فرا  در جهت طبقه بندی و مدیریت این اطالعات، در عرصه فناوری اطالعاتی 

است، صورت می گیرد.
کنون   تا مناسب«  کاربر  ب��رای  مناسب،  زم��ان  در  مناسب،  »اطالعات  شعار  تحقق  جهت  در  دیجیتال  کتابخانه های 
کتابخانه ها محور اصلی اطالعات است و محمل ها و قالب ها محدودیتی در  اقدامات مناسبی را انجام داده اند. در این 
کاربر می پسندد ارائه داد، او  که  این  محوریت پدید نمی آورند. این اطالعات را می توان- و باید – به هر شکل و صورتی 

کرد. گذاشت، و وی را از طی مراحل پیشین بی نیاز  کامل مواجه ساخت، پاره های مورد نظرش را در اختیارش  را با متن 
گسترده  که به جامعیت و یکپارچگی اطالعات بیندیشند نه به فضایی  کتابخانه ها به جهتی حرکت می کنند  امروزه 
)علیپور حافظی،  را می طلبد  افزایشی  به  رو  بودجه  و  نیرو  و  که خود صرف وقت  اطالعاتی  نگهداری محمل های  برای 
تولید شده  اطالعات  به  برای دستیابی  فراتر  گامی  اطالعاتی  کتابخانه های دیجیتالی جامعه  ایجاد  با  1390:13(. پس 
سطح  در  علم  ترویج  راهکارهای  از  یکی  نتیجه  در  بود؛  نخواهد  امر  این  برای  مانعی  مکان  و  زمان  و  برداشت  خواهد 
کتابخانه ها در فضای مجازی خواهد بود. در این مقاله با روش تحقیق  ع  کالن از بعد جغرافیای اطالعات، ایجاد این نو
کتابخانه ها به عنوان یک فرایند اجتماعی در ترویج علم،  کتابخانه ای و توصیفی ضمن اشاره به مفهوم ترویج علم، تأثیر 
ح  الزامات موجود به سؤال های مطر کتابخانه های دیجیتال و دنیای مجازی در تسریع این روند و واقعیت ها و  نقش 

شده پاسخ داده خواهد شد.
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پرسش های تحقیق
آیا راهکارهایی برای ترویج علم در جوامع وجود دارد؟	 
کتابخانه ها در ترویج علم نقش دارند؟	  آیا 
کتابخانه های پیشرفته ای همگام با فناوری های اطالعاتی و ارتباطی برای ترویج علم وجود دارد؟	  آیا 
کشورهای در حال توسعه به اجرا درآیند؟	  کتابخانه های دیجیتال، می توانند در  آیا 
کتابخانه های دیجیتالی در ترویج علم چیست؟	  مزایای 

ترویج علم چیست؟
مفاهیم  اصلی  مبنای  بتواند  که هرکس  گونه  ای  به  تفکرات علمی  کشیدن  به تصویر  در  کوششی است  ترویج علم، 
یا  با صفات" اطالعاتی"  که  آرمانی  نیز تالشی است در جهت تحقق جوامع  و  کند  را درک  آن  را فهمیده و جوهره  علمی 
گیرد و همه قادر باشند  که علم باید در خدمت همه قرار  "دانایی محور" شناخته می شود. رویکرد ترویج علم این است 
گیرند )دیباچه،1386:1(. هدف ترویج علم،  که از تفکر علمی به عنوان ابزار شناخت حقیقت و مسائل ساده زندگی بهره 
کردن و تعدیل اندیشه ها و یافته های پیچیده علمی است تا مخاطبان غیر متخصص یا عامه مردم بتوانند آن  سازگار 
که به عنوان نتایج پژوهش ها و بررسی های علمی ارائه می شود هرگاه قرار باشد مورد استفاده غیر  را دریابند. اطالعاتی 
گونه مخاطبان قابل درک باشد )حری،  که برای آن  گیرد  گزیر باید از زبان و ساختار و قالبی بهره  گیرد، نا متخصصان قرار 

 .):138566
از  در دوره ه��ای رسمی  نظام  این  آموزشی، عملی می شود.  نظام  گون  گونا از مجراهای  ترویج علم،  تأثیر  عمیق ترین 
گسترده ای از انواع آموزش در سطوح و اشکال مختلف  مرحله آموزش پیش از دبستان تا دوره های فوق تخصصی، طیف 
که ممکن است به مقطع تحصیلی خاصی  را در بر می گیرد. مطالعات  و تحقیقات غیر رسمی و همه آموزش های دیگری 
ختم نشود، به هر حال مکمل آموزش های رسمی است و در واقع ماهیت آنها نیز نمی تواند با آموزش های رسمی فرقی 
ع خاصی از ترویج است. از این رو، برنامه های ترویج علم باید  داشته باشد. هر دوره سنی و هر دوره آموزشی پذیرنده نو
گردد. این امر محقق نمی شود مگر با دسترسی به اطالعات مناسب  متناسب با هر دوره، مقطع و وضعیت خاصی ارائه 
گزینش آنها از میان انبوه اطالعات موجود، نیاز به انتخاب و  گردآوری اطالعات و  و مورد نیاز جامعه اطالعاتی. از سویی 
گزینش برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان را بر مروجان علم به صورت دیجیتال ضروری می سازد تا 

کنند.  با تلفیق مهارت های سنتی و نوین مجموعه علمی مناسبی تهیه 

اهمیت ترویج علم 
گر به شناخت و بینش علمی تبدیل نشود و از جرگه های محدود علمی به همه الیه های  علم و پیشرفت و توسعه ا
که برای  کاربرى و اثر آن ناچیز خواهد بود. مطمئنًا ترویج علم هدف نیست، بلکه همه اقدام هایی  جامعه رسوخ نکند 
علم  این  تأثیر  طرفی  از  است.  آن  ثمرات  نشستن  بار  به  و  جامعه  در  علم  گرفتن  ریشه  قصد  به  می-گیرد  انجام  ترویج 
گذرا باشد بلکه باید پایدار مانده و با همه تغییرات و تحوالت ارتباط داشته باشد. ترویج علم تالش برای انعکاس  نباید 
کنند و عقیده ای درباره ماهیت  که همه افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک  اندیشه های علمی به روشی است 
که  آن بدست آورند )پایا،1378 : 25(. در این راستا  فهم عامه از علم را ترویج علم می نامند. مقصود از علم معرفتی است 
کسانی است  به وسیله جامعه علمی تولید می شود و یا مورد تأیید آن است و منظور از عامه تمام آحاد جامعه به استثنای 

که در مقام متخصصان یک حوزه در خصوص تخصص خود اظهار نظر می کنند.
با علم  که آشنایی عامه  این نکته است  بر  ح می شود متکی  ترویج علم در جامعه مطر از  که در دفاع  ل هایی  استدال
در  که  بحث هایی  در  مثال  عنوان  به  آید.  فراهم  نیز  سیاسی  منافع  و  اقتدار  اقتصادی،  فواید  بر  عالوه  می شود  موجب 
ح شد، بر جنبه اقتدار ملی پافشاری زیادی می شد. از طرفی هر چه دانش  سال های پس از ارسال اسپوتنیک به فضا مطر
شهروندان بیشتر باشد، بهتر می توانند امور زندگی اجتماعی خود را بگذرانند و از شانس باالتری برای دست یابی به شغل 

گره می خورد. مناسب برخوردارند. در اینجا البته منافع برای افراد جامعه با رشد اقتصاد ملی 
با مفاهیم، اهداف،  گسترده عامه مردم  با علم به علت عدم آشنایی  کودرک1 ریشه های مخالفت عامه  از نظر پاول 

1 Paul Couderc
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توانایی ها، قول ها، و تعهدات علم است. به اعتقاد این محقق، "دانش، پادزهر مخالفت با علم است". 
به اعتقاد برخی نویسندگان جدایی شهروندان از علم موجب می شود شکاف میان افراد افزایش یابد و این امر برای 
کردن این شکاف  که برای پر  خیر و صالح جامعه مفید نیست. به اعتقاد آنها وظیفه دانشگاه ها و نهاد های علمی است 
مختص  فعالیتی  را  علم  که  مخالف،  رویکرد  برابر  در  علم  ترویج  مدافعان  می رسد  نظر  به  کلی  حالت  در  کنند.  تالش 

ل های قوی و قابل دفاع دارند )پایا، 1378: 27(. متخصصان می دانند، استدال

راهکارها و راهبردهای ترویج علم
که پس از تدوین و تصویب،  ترویج علم مانند هر فعالیت دامنه دار دیگر نیازمند سیاست بررسی و مطالعه شده ای است 
ح و برنامه هایی را تنظیم و زمینه اجرا و به تحقق رسانیدن آن سیاست ها را فراهم سازد. تدوین و اجرای این  بتواند طر
اینها جز با  گسترده و همکاری و هماهنگی دستگاه ها و سازمان های مختلف نیاز دارد و تأمین  سیاست ها به مشارکت 

حضور دولت میسر نیست.
آمال  کلی و مجریان  که جامعه به طور  انتخاب هدفی روشن و مشخص است. هدفی  این مسیر،  نخستین قدم در 
گونه تعهدی سرانجام بر  کند. جامعه باید هدف را بپذیرد چون بار هر  و نیات جامعه و به طور اخص دولت را متقاعد 
دوش جامعه است و دولت نیز باید هدف را قبول داشته باشد چون مجری و مسئول است. هدف ترویج علم، تعیین 
کوتاه مدت،  ح می شود. این هدف می تواند بلند مدت،  که طر کننده تمام خطوط اصلی سیاست ها و برنامه هایی است 
گر با بحث و بررسی سنجیده در باره  گسترده، محدود، واقع بینانه و عملی یا آرمانی باشد. معمواًل جامعه های متعادل ا
اهداف تصمیم گیری نمایند، به واقع بینی، اعتدال، و دوری از افراط و تفریط روی خواهند آورد. در هر حال، هدف واقع 
از مسیر اصلی  گام های بعدی نیز معمواًل  کرد و  را به راه های رسیدن به هدف منتقل خواهد  بینانه و عملی، روح خود 

ج نخواهد شد.   خار
و  موانع  باید  مرحله،  این  در  که  است   مطلوب  وضعیت  چشم اندازهای  ترسیم  و  موجود  وضعیت  بررسی  دوم،  قدم 
که  مشکالت را شناخت و برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب راه چاره به دست آورد. طبیعی است نتایجی 
کلی را به تدریج  که سیر  کلی است و قدم های بعدی است  در این قدم به دست می آید، مانند قدم اول تا اندازه زیادی 

به مراحل جزیی تر و مشخص تر مبدل می کند.
انتخاب  با  می توان  مرحله  این  در  باشند  روشن  اه��داف  گر  ا است.  مشی  خط  و  راهبرد  تدوین   و  طراحی  سوم،  قدم 
که روح هدف و هر آنچه به آغاز، انجام، اجرا، نتایج، عوارض  کرد. روشن است  مسئوالن، خط مشی ترویج علم را طراحی 

گیرد.  و آثار و سایر جنبه های ترویج علم مربوط می شود، باید در این خط مشی مد نظر قرار 
ح ها و برنامه های متعدد و به تصویب رسانیدن آنهاست. در این مرحله، به ویژه  قدم چهارم، تبدیل خط مشی به طر
گاهانه، اقدامات را به بار خواهد نشاند. در همین راستا،  گاهی دقیق از امکانات موجود بسیار ضروری بوده و شناخت آ آ
کرد  باید راه و روش ها، وسایل و موجبات و نهادها و واحدهای الزم را برای اجرای برنامه ها، تعیین و تدارکات الزم را مهیا 

و باالخره قدم پنجم، اجرای سیاست و برنامه ها، اعمال نظرات دائمی و اصالح و تکمیل و هدایت آنهاست. 
بر  یا  باشد  قانونی  و  اجتماعی، سیاسی  فرهنگی،  به تحول ساختارهای  ترویج علم، می تواند متکی  ملی  راهبرد  یک 
کند. یک راهبرد موفق از طرفی می تواند به صورت هم زمان هر دو حوزه را هدف قرار  کنشگر1 تکیه  نقش ویژه فاعالن 
کنشگر موفق نخواهد  که تحول ساختاری بدون بهره مندی از یک نیروی اجتماعی فعال و  دهد. اما نکته این جاست 
جریانی  شکل دهی  یعنی  باشد.  جدید  متوسط  طبقه  و  روشنفکران  مدیران،  از  شروع  می تواند  عزیمت  نقطه  پس  بود. 
کارشناسی و مشارکت خرد جمعی در نظام تصمیم سازی  که دغدغه اصلی اش ترویج علم و ارتقای منزلت نظام  اجتماعی 

باشد. 
جامعه  در  علمی  روحیه  و  اخالق  تبدیل  فکر،  و  نظریه  تولید  باید  علم  شدن  نهادینه  و  علمی  فرهنگ  تثبیت  برای 

گسترش یابد.
کرد:   از شرایط و راهکارهای دیگر نهادینه شدن علم در جامعه، می توان به موارد ذیل اشاره 

ارتقای سطح فرهنگی؛	 
وجود سازگاری فرهنگی بین عناصر مختلف فرهنگی در جامعه؛	 

1 Agent
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ایجاد نظام ارزشی مناسب؛	 
تعدیل تأثیر عوامل اقتصادی برای دسترسی به علم؛	 
شبکه ارتباطات علمی؛ 	 
برگزاری جشن های علمی و جشنواره های ترویج علم توسط نهادهای فرهنگی؛ 	 
خرد گرایی، برابری در دسترسی به دانش و اطالعات مضبوط؛	 
دموکراسی ، احترام به اشخاص و آزادی دسترسی به اندیشه ها؛	 
سازماندهی دانش؛	 
برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای علمی؛	 
گروه های مباحثه تخصصی- علمی؛	  ایجاد 
کارآموزی علمی؛	  باشگاه های 
آموزش استفاده از رایانه و فناوری های نوین اطالعاتی؛	 
تشکیل حلقه های مطالعاتی برای همه اقشار جامعه و تشویق به خواندن و مطالعه.	 

جایگاه فناوری های نوین در جهت برقراری تعامل اطالعاتی و ارتباطی
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یکی از مهمترین ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه، زمینه های الزم را برای 
توزیع و مبادله اطالعات فراهم می آورد. دستیابی به یک چارچوب  تولید، پردازش،  از طریق  اداره و مدیریت اطالعات 
تا مبادله  ابزارهای الزم برای طی جریان تولید  که  نیازمند آن است  از اطالعات دقیق تر و به هنگام،  هماهنگ و جامع 
گیرد. به عبارت دیگر، شناخت و استفاده از این فناوری ها، راهکارهای مناسبی را در  کاربران قرار  از اطالعات در اختیار 
که امروزه  گریز از شکاف دیجیتالی1  جهت توسعه همگام جامعه جهانی در اختیار همگان قرار می دهد و بستر الزم برای 

کند.  گرفته، فراهم  کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته را  کثر  گریبان گیر ا
دنبال  به  بشریت  اقتصادی  و  اجتماعی  عرصه های  تمامی  در  را  گسترده ای  تحوالت  شک  بدون  اطالعات،  فناوری 
امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطالعاتی  که جهان  گونه ای است  بر جوامع بشری به  تأثیر آن  داشته و 

که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش، نقش محوری و تعیین کننده دارد.   است. جامعه ای 
ابعاد  در  بهره وری  و  کارآیی  افزایش  منظور  به  گسترده  خدمات  ارائ��ه  اطالعات،  کاربردهای  بخش  در  عمده  هدف 
زیرساخت  و حمایت بخش  به نقش محوری  توجه  با  رابطه  این  در  است.  اطالعاتی  در یک جامعه  اجتماعی  متفاوت 
بخش  در  پویا  و  گسترده  ع،  متنو خدمات  ارائ��ه  امکان  اط��الع��ات،  ف��ن��اوری  بخش  دس��ت��اورده��ای  و  اط��الع��ات  جهانی  

کاربردهای اطالعات فراهم می گردد.
خدمات  عمومی،  مدیریت  دانش،  ک  اشترا خدمات،  ارائه  می گیرد:  قرار  توجه  مورد  زیر  موارد  اطالعات  درکاربردهای 
توسعه  درآم��د،  تولید  و  اقتصادی  فرصت های  آم��وزش،  شامل  که  محتوا  نشر  و  تولید  تجاری،  راه  ح��ل ه��ای  اجتماعی، 
کنترل مسایل زیست محیطی، مدیریت اقتصادی و  روستایی، بهبود سالمت شهروندان نظیر استفاده از درمان، امنیت و 
دولتی،کتابخانه های الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، آموزش الکترونیکی و غیره است )نبوی، 

  .)1386
  

کز اطالع رسانی در اعتالی علمی  کتابخانه  ها و مرا نقش محوری 
که یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( در زمینه برنامه ریزی نظام های ملی اطالعات  سال هاست 
کنفرانس ها اختصاصًا به منظور وضع اصول و ارائه توصیه های  کرده است. این  کنفرانس هایی را برپا  »ناتیس«2 رشته 
کار بستن شیوه های سازمان یافته در راه اجرای این برنامه تشکیل یافته  الزم در زمینه برنامه-ریزی ملی اطالعات و به 
کتابخانه و  کنفرانس های ناتیس، بررسی نیازهای برنامه های اجتماعی، اقتصادی و آموزشی معطوف به  است. در رشته 

گرفته است.  کز مدارک وجهه نظر قرار  کتابخانه ها و مرا کز مدارک بوده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در  مرا
در  ترویج علم  در  توجهی  قابل  تأثیر  اطالعات محسوب می شوند،  و  که مخزن علم  اطالع رسانی  کز  مرا و  کتابخانه ها 
که با افراد مختلف  کارکردهایشان و به دلیل ارتباط بیشتری  کتابخانه ها با توجه به اهداف و  جامعه دارند. در این میان 

1Digital  Divide 
2 NATIS) National Information Systems( 
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کتابخانه ها یکی از ابزارهای اصلی توسعه علمی و فرهنگی در  جامعه دارند، نقش مهمتری در این زمینه ایفا می کنند. 
کتابخانه ها سنگ بنای توسعه علمی، فرهنگی،  کنونی بوده و نقش عمده ای را در رشد و توسعه دانایی دارند.  جوامع 
اجتماعی و سیاسی در هر جامعه ای هستند و سهم عمده ای در ترویج علم و باال بردن سطح دانش اجتماعی و شکوفایی 

استعدادهای افراد یک جامعه دارند. 
آنجا  به  اطالعات  آوردن  به دست  برای  که عامه مردم  کزی هستند  مرا کتابخانه ها نخستین  که  نظر داشت  در  باید 
کردن  ح نکلیس1 بر توانا  کتابخانه ها هستۀ اصلی نظام ملی اطالعات به شمار می آیند، طر که  مراجعه می کنند. از آنجا 

کید بسیار دارد.  گردآوری، نگاهداری و اشاعه اطالعات تأ کز در  هرچه بیشتر این مرا
کتابخانه  کار  نمی توانند  دیگر  باشد،  اطالعات  اشاعه  و  گردآوری  واحد  می تواند  کتابخانه  که  بپذیرند  کتابداران  گر  ا
از  استفاده  پایه  بر  را  فرهنگی  و  اطالعاتی  برنامه ریزی  می توانند  کتابخانه ها  کنند.  محدود  مکتوب  آثار  گ��ردآوری  به  را 
که با  کتابخانه ها هست  کنند. در توان  گروهی و اطالعات غیرمکتوب پی ریزی  ابزارهای دیدار و شنیداری، رسانه های 
گروه های بحث و ترتیب نمایش فیلم در زمینه های بهداشت، تنظیم خانواده و تشکیل جلسات شعرخوانی و  تشکیل 

نمایشگاه های هنری به بعد تاز ه ای از ارتباط اجتماعی دست یابند. 
کز ترویج و اشاعه  کشورهای رشدیافته برای آنکه به مرا کتابخانه های  کشورهای رو به  رشد در قیاس با  کتابخانه های 
کمک و نظارت  کشورها می توانند با  کتابخانه های این  علم و اطالعات تبدیل شوند از موقعیت متمایزتری برخوردارند. 
کارگزاری  گر این راه ها را برگزینند، از حد  کتابخانه ها ا دولت ها به قطب های اصلی انتقال و اشاعه اطالعات تبدیل شوند. 
که در رسانیدن اطالعات به جامعه بیشترین سهم را خواهند داشت.  کزی را پیدا می کنند  فرهنگی فراتر رفته و نقش مرا

)آذرنگ، 1387(.  

اینترنت و اطالع یابی درآن
امروزه اینترنت پیشرو  بزرگراه های اطالعاتی در سطح جهان است. بسیاری از مشتاقان، اینترنت را نه تنها روشی برای 

کاماًل جدید برای تعامل بین افراد در نظر می گیرند.  اتصال پایگاه های الکترونیکی، بلکه به عنوان روشی 
رشد اینترنت با توانایی اشاعه سریع اطالعات از نویسنده به خواننده و توسعه نرم افزارها، نظام سنتی نشر را به چالش 
که این تعامل بخشی از ارتباطات علمی  کشیده است. تعامل میان مؤلفان و ناشران در حال دگرگونی است و از آنجایی 
که تغییرات سریعی در ارتباطات علمی در حال شکل گیری است. فناوری های دیجیتالی در حال  است، به نظر می رسد 

ایجاد تغییرات سریعی در جامعه هستند. 
نیاز  مورد  اطالعات  به  دیجیتال  دنیای  در  می توان  آنها  طریق  از  که  فناوری هایی اند  اینترنت،  جستجوی  ابزارهای 
کس و در همه  کار نشر بسیار ساده، سریع، ارزان و در عین حال قابل دسترس برای همه  دست یافت. با ظهور اینترنت 
عالوه  اطالعاتی  نوین  فناوری های  آیا  که  پرسید  باید  اینترنت  سوی  به  چاپی  منابع  مهاجرت  با  اما  است.  گردیده   جا 
اطالعاتی  نیازهای  تأمین  منظور  به  را  اطالعاتی  منابع  به  دسترس پذیری  است  توانسته   دسترسی  سرعت  و  سهولت  بر 
استفاده کنندگان فراهم نماید؟ آنچه مسلم است جامعه علمی برای حفظ بقاء و تداوم حیات خود نیازمند ارتباطی علمی 
گرفته و جامعه علمی و تحقیقاتی با چالشی جدید در  است، اما نظام ارتباطات علمی در معرض دگرگونی تکنولوژیکی قرار 

رابطه با تحقیق و پژوهش در محیط جدید مواجه شده است )یورلند، 1381(.  

    
تور جهان گستر2 یا وب

گنجینه اطالعاتی است، از مجموعه بی شماری صفحه مبتنی بر زبان  که عظیم ترین  تور جهان گستر یا به اختصار وب 
که هر  که با پیوندهای متعدد به هم متصل شده اند. ازجمله ویژگی های بارز وب این است  اچ. تی. ام. ال تشکیل شده 
که می خواهد بدون  که فضایی برای انتشار صفحات خود داشته باشد می تواند صفحه وب خود را به هر صفحه ای  کس 
که بخواهد می تواند در صفحه خود  کسب اجازه از صاحب نظران و پدیدآورندگان آن پیوند بزند و از سوی دیگر، هر زمان 
که صفحات  خود  کسانی باشد  کسب اجازه از  کند بدون اینکه نیازی به هماهنگی یا  کرده و یا آن را حذف  تغییر ایجاد 
که صفحات وب برای استفاده انسان نوشته و  را به صفحه یا صفحه های وی پیوند زده اند. ویژگی بارز دیگر این است 
که از عقل سلیم برخوردار بوده و به زبان متن )به طور مثال انگلیسی( مسلط باشد می تواند از  کس  طراحی می شوند و هر 

1 National Commission on Libraries and    Information  Sciences )NCLIS(
2 World Wide Web ) www(
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محتوای وب بهره مند شود. این صفحات توسط ماشین خوانده می شوند اما قابل پردازش یا فهم توسط ماشین نیستند. 
گرافیکی و امکانات چند رسانه ای است.  گرافیکی هستند و محتویات آن شامل متون، تصاویر  صفحات وب صفحات 
که از سایر متون به شکل فرامتنی1 مجزا شده اند.  برخی از متون در این صفحات پیوندهایی به صفحات دیگر هستند 

که باعث شده اند در شبکه جهانی وب به جستجوی اطالعات پرداخته شود عبارتند از: دالیلی 
منحصر به فرد بودن. 1
روزآمد بودن. 2
رایگان بودن. 3
سهولت جستجو و بازیابی. 4
دسترسی به اطالعات چند رسانه ای. 5

کتابخانه های دیجیتال است. همه این مطالب پیش زمینه ای برای توضیح در مورد 

کتابخانه های دیجیتالی 
تا استفاده نشود ارزشی ندارد. ارزش اطالعات در مصرف آن است. فعالیت حرفه ای دانشمندان، فناوران،  اطالعات 
کانال هایی برای توزیع  محققان، دانشگاهیان، مدیران و ... انتقال مؤثر اطالعات را اجتناب ناپذیر می سازد. برای تأمین 
که نه  کتابخانه یکی از این نهادهاست  که به عنوان"نهاد" شناخته شده اند.  اطالعات، جامعه ابزارهایی را تدارک می بیند 
کانالی مورد نیاز برای توزیع اطالعات نیز هست )داورپناه،  تنها محلی برای ذخیره منابع اطالعاتی است، بلکه سازمان یا 
کتابخانه های سنتی به عنوان یک نهاد، از عهده این رسالت به خوبی برنیامده و  گفت  1384(. تا حدودی  می توان 
نیز در حوزه  زمانی و مکانی  از نظر  اشاعه اطالعات  و در  قالب چاپی پرداخته  بیشتر در  تنها به ذخیره منابع اطالعاتی، 
کرده است. پیشرفت فناوری های ارتباطی و انتقال اطالعاتی بخصوص در محیط شبکه های رایانه ای  محدودی عمل 
کتابخانه ای و اطالع رسانی واژه تازه ای به  کتابخانه های سنتی را بر هم زده و با ورود به عرصه  در سال های اخیر، معادله 

نام "کتابخانه های دیجیتالی" را به وجود آورده است.
کتابخانه های دیجیتال موضوع جدیدی نیست و پیشرفت های موجود حاصل تالش های افراد بسیاری  البته بحث 
طی دوره ه��ای مختلف است. ونیور بوش2 در جوالی 1945 مقاله ای با عنوان »As We May Think« منتشر و در باره 
کتابخانه های  کرد. بوش درباره ضرورت  کشف و بازیابی اطالعات پیشنهادهایی  ظرفیت های بالقوه جمع آوری، ذخیره، 
که روش های انتقال و بررسی نتایج ما از تحقیقات قدیمی شده و پاسخگو ی مقاصد تعیین شده  دیجیتال اعتقاد داشت 
کرده است  گرفته شوند، بحث  کار  نیست، لذا درباره مزایای فناوری و اینکه چطور باید در فواصل زمانی معین در آینده به 

.)Bush,1945(
آرپانت3 در وزارت  با پروژه   کتابخانه های دیجیتال در سال 1969  گرفته، توسعه عملی  با وجود تالش های صورت 
کردند.  کتابخانه های دیجیتال در این زمینه تالش های بسیاری  دفاع آمریکا آغاز شد و در دهه 1970 توسعه دهندگان 
کتابخانه ها از اولین مشتریان آنها بودند. پس از آن همگام با  که  طی این سال ها رایانه های شخصی ای ساخته شدند 
ح در این زمینه،  گرفت. از جمله پروژه های مطر کتابخانه ها صورت  کردن  کوشش هایی برای دیجیتالی  توسعه اینترنت، 
ادامه  نیز  امروز  تا  که  آغاز شد  کتاب های چاپی به متن اسکی5  با هدف تبدیل  که در سال 1971  گوتنبرگ4 بود  پروژه  

.)Barker,1996( دارد
بازیابی اطالعات  و  که سیستم های پیچیده ذخیره  کرد، به طوری  زیادی  در دهه 1980 علم اطالع رسانی پیشرفت 
ک  از سیستم های دیجیتال برای فهرست نویسی و روش های جدید برای اشترا گرفته شدند و استفاده  کار  در عمل به 
گسترش چشم گیری یافت.  کتابخانه های دیجیتالی  کتاب شناختی توسعه یافتند. در آغاز دهه 1990 اصطالح  رکوردهای 
کاربران آشنا با یک سیستم ساده از طریق آنها می توانستند جستجوها  که  در این سال ها تفاهم نامه هایی طراحی شدند 
که در سال 1991 آغاز به  گوفر6 بود  را در سیستم هایی در مناطق مختلف جهان انجام دهند. از جمله این تفاهم نامه ها  

1 Hypertext
2 Vannevar Bush
3 ARPA net
4  Gutenberg Project
5 American Standard Code for Information  Interchange )ASCII (
6 Gopher
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گذاشت )مهدیان، 1379(. گسترده جهانی پا به عرصه وجود  کرد و در سال 1993 وب  کار 
کتابخانه های دیجیتالی برای مردم تا حدی مبهم است. در حالی که انتظار انتقال معنایی، بیش  از طرفی معنای واژه 
کلمه تصاویری از رایانه و تحقیق در علوم اطالع رسانی را به ذهن القا می کند و از آن برای توصیف آنچه  از این داریم. این 
کلمه  برخی آن را از انواع بسیار جدید روش ها و مهارت های مدیریت و استفاده از اطالعات می دانند استفاده می شود. این 

کار می رود. کتابخانه های الکترونیکی و مجازی به  به عنوان جایگزینی برای واژه های جدیدتری مثل 
به  خود  برنامه های  کردن  دنبال  و  توسعه  برای  که  دریافتند  دیجیتالی1  کتابخانه های  فدراسیون  عضو   مؤسسات 
گر به دنبال رسیدن به ائتالف و همبستگی بیشتری  کتابخانه های دیجیتالی نیاز دارند، البته ا درک مشترکی از معنای 
کاماًل بازنگری شود، تعریف زیر را ارائه داده اند. کار مشترک  هستند. بنابراین، با درک اینکه تعریف ممکن است به هنگام 
و  ترکیب  انتخاب،  برای  را  متخصص  کارکنان  قبیل  از  منابعی  که  هستند  سازمان هایی  دیجیتالی  "کتابخانه های 
کردن دستیابی معقول به مجموعه ها، تفسیر، توزیع، حفظ صحت و دوام آنها و تضمین استفاده24 *7  ترتیب، فراهم 
که به سهولت و با هزینه  )تمام وقت: 24 ساعت در 7 روز از هفته( از مجموعه آثار دیجیتالی فراهم می سازد، به طوری 
گیرد" )Waters,1998(. این تعریف از هر نظر  مناسب مورد استفاده یک جامعه تعریف شده یا مجموعه ای از جوامع قرار 
کاربردهای این اصطالح نیز می شود. تعاریف دیگر به یک یا چند مورد  یک تعریف جامع و دقیق است؛ زیرا شامل دیگر 
کتابخانه های دیجیتال توجه دارند در حالی که دیگر وظایف این سازمان را نادیده می گیرند. موجود در تعریف فدراسیون 
هستند  مفاهیمی  دیوار  بدون  چندگانه  کتابخانه  و  غیررسمی  کتابخانه  الکترونیکی،  کتابخانه  دیجیتالی،  کتابخانه 
این گونه تعریف می کند  را  کتابخانه دیجیتالی  آرم��ز2)2000(  روبرو هستند.  با آن  کتابداران همواره و بطور همیشگی  که 
در  دیجیتال  قالب  در  اطالعات  که  محلی  در  آن،  به  مربوط  خدمات  با  همراه  اطالعات  از  تنظیم شده ای  »مجموعه 

شبکه ای قابل دسترسی ذخیره شده باشد«. 
کننده در نقاط مختلف  که تعداد زیادی از افراد استفاده  کتابخانه های الکترونیکی هستند  "کتابخانه های دیجیتالی، 
الکترونیکی شامل  ع های  باشند. موضو به محتوای موضوعات مختلف دسترسی داشته  آنها  از طریق  جهان می توانند 
کتابخانه های دیجیتالی،  کاتالوگ و فهرست های اطالعاتی دولتی، تجاری و علمی است. وظیفه  تصاویر، نقشه، ویدئو، 
توسط  اطالعات  از  مؤثر  استفاده  امکان  ایجاد  و  جهانی  شبکه های  به  آن  انتقال  اطالعاتی،  منابع  مدیریت  و  ایجاد 

.)Borgman,2000( گسترده است استفاده کنندگان به طور 

کتابخانه های دیجیتالی اهداف 
که دور نمای فعالیت های آن سازمان را تبیین می کند و تمام فعالیت های  در ایجاد هر سازمانی اهدافی مدنظر است 
را  خود  خدمات  که  می شود  ایجاد  کزی  مرا در  دیجیتالی  کتابخانه  شوند.  پایه ریزی  اهداف  آن  راستای  در  بایستی  آن 
کتابداران  سال ها،  طول  در  دارن��د.  را  اطالعات  جمع آوری کنندگان  نقش  کتابداران  و  می دهند  ارائه  خودکار  صورت  به 
نامیده می شود. همچنین  که اختصارًا اپک3  کرده اند  را به صورت پیوسته معرفی  کاتالوگ های عمومی قابل دسترسی 
کلیه این موارد باعث  آنهاست.  اینترنت جزء برنامه  از طریق  ارائه اطالعات به صورت لوح فشرده و اخیرًا نیز دستیابی 
کتابخانه های دیجیتالی، امکاناتی از قبیل  کتابخانه مجازی و قابل دسترس برای همه ایجاد شود.  که محیط  می شود 
دستیابی مساوی برای همه افراد، حذف فاصله مکانی و زمانی و عرضه منابع و محتوای اطالعاتی را برای همه افراد در 
کتابداران در  کتابخانه دیجیتالی فقط مجموعه دیجیتالی الزم نیست بلکه همکاری  اختیار قرار می-دهد. برای ایجاد 
کتابخانه های  جهت ایجاد منابع آزاد و قابل دسترس و توزیع اطالعاتی نیز مورد نیاز است. البته در طراحی و استفاده از 
کتابداری و اطالع رسانی، نقش متخصصان علوم رایانه را نیز  دیجیتال و ترویج علم از طریق آنها عالوه بر متخصصان 
کتورهای طراحی نرم افزاری در  کتابخانه ها در محیط مجازی از نظر فا ع  گرفت. زیرا طراحی و ایجاد این نو نباید نادیده 

.)Barker,1996( گروه است حوزه تخصصی این 
کتابخانه های دیجیتالی عبارتند از: با این اوصاف اهداف 

شکل 	  به  دان��ش  و  اطالعات  سازماندهی  و  ذخیره،  مجموعه سازی،  ب��رای  ابزارهایی  نظام مند  توسعه  در  تسریع 

1 Digital Library Federation ) DLF (
2 Arms
3 OPAC
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دیجیتال؛
کردن اطالعات برای همه اقشار جامعه؛	  کارآمد  توسعه اقتصادی و 
شبکه های 	  تحقیقاتی،  منابع  در  توجهی  قابل  سرمایه گذاری  که  اهرمی  عنوان  به  مشترک  تالش های  تشویق 

رایانه ای و ارتباطی دارند؛
تقویت ارتباطات و مشارکت میان آنها، از جمله در تحقیق، تجارت و آموزش؛	 
ایفای نقش رهبری بین المللی به طور عام و ترویج دانش در بخش های مهم و راهبردی؛	 
 	.)Borgman, 2000( ...ارائه فرصت های دائم آموزشی برای اقشار مختلف جامعه و

کتابخانه های دیجیتالی  گی های  ویژ
کتابخانه دیجیتالی، مجموعه ای از اطالعات سازماندهی شده در قالب رقومی است.	  یک 
گردآوری یا تولید شده باشد.	  اطالعات رقومی باید مبتنی بر اصول مجموعه سازی 
توسط 	  کتابخانه ها  در  اط��الع��ات��ی  منابع  دی��گ��ر  نظیر  مناسبی  و  منسجم  ص���ورت  ب��ه  ب��ای��د  رق��وم��ی  اط��الع��ات 

استفاده کنندگان قابل دسترس و بازیابی باشند.
اطالعات رقومی باید در مدت زمان طوالنی به مثابه منابع اطالعاتی پایدار قابل دسترس باشند.	 
کاربر وجود ندارد.	  کتابدار و  کتابخانه های دیجیتال، ارتباط مستقیم و رو در رو میان  در 
کاربر در آن واحد می توانند از یک منبع خاص استفاده نمایند.	  کتابخانه ها چندین  در این 
دسترسی به منابع خاص مانند نسخ خطی، پایان نامه، مقاالت و غیره میسر می گردد و... )غفاری و علی پور 	 

.)1387،

کتابخانه های دیجیتالی محتوای 
دستیابی به پایگاه های اطالعاتی؛	 
کتابخانه های الکترونیکی؛	  دستیابی به فهرست 
دستیابی به منابع تمام متن؛	 
دستیابی به مجالت الکترونیکی؛	 
 	.)Cleveland, 2005(  کتابخانه های دیجیتالی مرتبط دیگر دستیابی به وب سایت ها و 

کتابخانه های سنتی و دیجیتالی  تفاوت های 
      الف. محلی بودن در برابر جهانی بودن 

از ویژگی های اینترنت، از میان بردن محدودیت های جغرافیایی است. با ظهور ارتباطات شبکه ای و امکان بازیابی 
کتابخانه هم از نظر مجموعه و هم از نظر خدمات، جهانی شده است. منابع در آن، دامنه فعالیت 

گرایش درست به موقع1  گرایش عنداللزوم در برابر        ب. . 
کتابخانه، منابع  گر  ا کتابخانه است.  کتابخانه ها، معمواًل فرآیندی مستمر برای رسیدن به اهداف  توسعه مجموعه 
گرایش توسعه مجموعه  کاربر پاسخ دهد. به عبارت دیگر،  الزم را نداشته باشد قادر نخواهد بود فورًا به درخواست های 
اینترنت  در  منابع  بازیابی  امکان  طریق  از  اما  دارد،  تمایل  ب��ودن"  "عنداللزوم  به  غیرالکترونیکی  کتابخانه-های  در 
کیدش بر پاسخ فوری و رضایتمندانه به  گرایش تأ گرایش آینده مجموعه به "درست به موقع بودن" متمایل است. این 
کاربران است. چه "عنداللزوم بودن" و "درست به موقع بودن" هر دو به طور مساوی مهم هستند، ولی  درخواست های 

کند. کاربران، میان آنها توازن برقرار  کتابخانه باید تصمیم بگیرد برای توسعه بهتر مجموعه برای 

      ج. مالکیت در برابر دستیابی 
گرایش به موقع گرایش در صورت ضرورت در برابر   1
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کتابخانه های سنتی، منابع را به صورت فیزیکی و مادی نگهداری می کردند، اما امروزه اطالعات، الکترونیکی هستند 
که می توانند در خدمت گرهای شبکه ای ذخیره شده و از هر مکانی و در  و به محموله هایی الکترونیکی تبدیل شده اند 
کاربران، دستیابی بسیار مهمتر  که در برآوردن فوری نیازهای  هر زمانی بازیابی شوند. ممکن است این طور به نظر برسد 
کثر  کتابخانه صرفًا به حدا گر  از مالکیت است، اما در واقع این طور نیست، مالکیت و دستیابی هر دو مکمل یکدیگرند. ا
کتابخانه صرفًا در حد یک شبکه صرف باقی خواهد ماند. بدین ترتیب  کند، آن  کند و مالکیت را فراموش  دستیابی توجه 
کتابخانه به یک ساختمان "مرده و شبح" با یک سری منابع قدیمی تبدیل  منابع به انحصار ناشران در می آید و سرانجام 
کیفیت و احساس مطالعه منابع چاپی و بخصوص در زمینه  الکترونیکی فاقد آن  خواهد شد. همچنین مطالعه منابع 
کتابخانه ها تمایل دارند مجموعه آنها دو سویه باشد. یعنی در یک زمان  ادبیات و تاریخ هستند. به همین لحاظ بیشتر 
کاربران می توانند به هر دو شیوه از خدمات  هم منابع چاپی و فیزیکی را داشته باشند و هم منابع دیجیتالی را، بنابراین 

کتابخانه بهره مند شوند.

      د. جدایی در برابر هماهنگی 
بیشتر  کتابخانه  ندارند.  فیزیکی  حضور  به  نیازی  اطالعات،  آوردن  دست  به  برای  دیجیتالی  کتابخانه های  کاربران 
سازماندهی  با  همچنین  کتابخانه  داده ه��ا،  گ��ردآوری  بر  عالوه  منابع.  دادن  امانت  صرفًا  تا  می پردازد  اطالعات  ارایه  به 
گذشته، همه منابع  کاربر قرار می دهد. از این  منابع شبکه ای، مجموعه اش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دسترس 
دسترسی  قابل  مکانی  هر  از  و  شده  ذخیره  و  تبدیل  دیجیتالی  شکل  به  سنتی،  کتابخانه  خالف  بر  دیجیتالی  کتابخانه 
وسیله  به  مجازی،  صورت  به  منابع،  این  سازماندهی  و  آوری  فراهم  به  مجبور  قطعًا  کتابخانه ها  گفت  می توان  است. 
از  بیشتر  م��درک،  ارای��ه  خدمات  و  فهرست نویسی  مثال،  عنوان  به  که  معناست  بدان  این  هستند.  شبکه ای  ارتباطات 
کاهش  خواننده  خدمات  و  فنی  خدمات  بخش های  میان  فاصله  بنابراین،  است.  نزدیکتر  مجموعه  توسعه  به  گذشته 

می یابد و در نهایت ممکن است با همدیگر ادغام شوند.

گردش اطالعات        هـ . تسریع 
کمترین زمان ممکن در سراسر جهان منتشر  که نویسنده هست، ناشر هم هست. اطالعات در  در شبکه ها ، هرکس 
گردش باالی اطالعات، چالش های  از سابق شده است. همین سرعت  گردش اطالعات خیلی سریع تر  می شود. تولید و 
به  باید  اینترنت،  در  خود  مجموعه  توسعه  برای  آنها  که  گونه ای  به  است،  آورده  وجود  به  کتابخانه ها  برای  را  زیادی 
کتابخانه دیجیتالی نسبت به سنتی اشاره می کنیم:  طراحی راهبردهایی جدید بپردازند. در اینجا به برخی از برتری های 

کاربر می آید 	  کتابخانه نزد  نیاز به مراجعه حضوری استفاده کننده نمی باشد و در واقع 
استفاده از رایانه برای جستجوی اطالعات؛	 
ک اطالعات؛	  اشترا
امکان روزآمدسازی اطالعات؛	 
کتابخانه همیشه باز است؛	  اطالعات در هر زمانی قابل دسترسی است و به عبارت بهتر درهای 
کم بودن هزینه آن؛ 	 
ارزان بودن ذخیره سازی اطالعات.	 

کشور  کتابخانه های دیجیتالی داخل  نگاهی به برخی از 
کاربران می پردازند اشاره  می شود:   که به ارائه خدمات دیجیتال به  کتابخانه های دیجیتال  در ذیل به نمونه هایی از 

کتابخانه دیجیتالی بانی تک؛1. 1
کتابخانه دیجیتالی تبیان؛2. 2

1  http:// www.banitak.com/library/index.jsp 
2 http:// www.tebyan. net
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کتابخانه دیجیتالی دید؛1. 3
کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت.2. 4

که  جستجویی  مختلف  گزینه های  با  کاربر  وب،  مجازی  محیط های  طریق  از  کتابخانه ها  این گونه  به  دسترسی  با 
کتاب ها، مقاالت،  کتابخانه ای )پایگاه ها،  امکانات  از  اینترنتی( وجود دارد، می تواند  کاربری )صفحات  در محیط های 
که به فرمت های مالتی مدیا، اچ. تی. ام. ال، پی. دی. اف و ...  کتابخانه ها  اسناد، جزوه ها، نرم افزارها و...( این گونه 

ذخیره شده اند، استفاده نماید.
کتابخانه دیجیتالی آل البیت در سه بخش موضوعی، مقاالت و مجالت تنظیم شده است. از جمله  به عنوان نمونه 
این موضوعات قرآن، علوم قرآنی، اهل بیت)ع(، حدیث و علوم حدیثی و غیره است. همچنین امکان جستجو از طریق 
کتاب و نام مؤلف نیز وجود دارد. در بخش مجالت، عناوین مجالت در دو ستون فهرست شده و دارای پیوند هستند.  نام 

در هر سه بخش، متون به صورت تایپ شده آماده شده ا ند

کتابخانه های دیجیتالی در ترویج علم   مزایای بهره گیری از 
تسریع  پژوهشی،  و  آموزشی  مؤسسات  و  اطالعاتی  کز  مرا در  آنها  تسری  سریع  روند  و  دیجیتال  کتابخانه های  تکامل 
نیز در  ایستادگی هایی  را به همراه داشته است و در عین حال چالش ها و  آنها  گردش اطالعات و ترویج علم موجود در 
کز دنیای مجازی  کتابخانه های دیجیتال و پذیرفتن این مرا گرفته است اما در نهایت چیرگی انقالب  برابر آنها صورت 
گشوده است. حرکت های  به عنوان ابزار نیرومندی برای ترویج علم، دری تازه به دنیای همگانی ساختن دانش جهانی 
کتابخانه های دیجیتال و رهایی از مرزهای موجود می تواند  گرفته برای ترویج علم با استفاده از دنیای  بنیادین صورت 

آغازگر حرکتی نوین برای ایجاد موج تحولی عظیم در دنیای ترویج علم باشد. 
را در سطحی  امکان مبادله اطالعات  آنها  که  این است  کتابخانه های دیجیتالی  ایجاد  برای  از جمله دالیل اساسی 
کتابخانه های سنتی هنوز به عنوان پایه های فرهنگی جامعه محسوب می شوند،  گذشته فراهم می آورند. با اینکه  بهتر از 
کتابخانه های مجازی مانند مارپیچی تو در تو، عجیب و ناشناخته علم درون  اما پاسخ گوی نیازهای موجود نیستند. 
علم  ترویج  یعنی  است،  آن  از  دور  فرسنگ ها  شاید  که  می گذارد  کاربرانی  اختیار  در  را  مجازی اش  محیط  ورای  حتی  و 
رویارویی  و  نیاز به حضور فیزیکی  الکترونیکی و بدون  ارتباطات  از طریق  کتابخانه های دیجیتال  و  در دنیای مجازی 
کویر را به  که همه  که تولید شده است در دنیای مجازی انحصاری نیست و همانند باران  متقابل صورت می گیرد. علمی 

ج از دیوارها و مرزها نیاز اطالعاتی همه متقاضیان را برطرف می سازد.  طور یکسان سیراب  می سازد خار
کتابخانه های دیجیتالی در فراهم سازی بسترهای الزم برای     در اینجا می توان به برخی از ویژگی های منحصر به فرد 

کرد:  ترویج و توسعه آموزه های علمی اشاره 

کتابخانه های دیجیتالی به راحتی در دسترس مردم قرار می گیرند.. 1
که این امر ممکن است  کتابخانه مراجعه می کرد. هرچند  کتابخانه سنتی فرد بایستی به محل  برای استفاده از یک 
ندارند.  اختیار  در  امکانی  چنین  مردم  کثر  ا اما  نباشد  وقت گیر  خیلی  می کند  تحصیل  دانشگاه  در  که  دانشجویی  برای 
با  چون  می شود.  بدتر  چندان  دو  وضعیت  که  نباشد  مجهز  هم  اینترنتی  رایانه ای  جستجوی  سیستم  به  کتابخانه  گر  ا
کتابخانه اصاًل منبع مد نظر را نداشته باشد و در  کتابخانه، ممکن است  وجود صرف هزینه و وقت برای مراجعه کننده به 
کتابخانه  که مستلزم مراجعه دوباره به  صورت وجود چنین سیستمی نیز ممکن است منبع مدنظر به امانت رفته باشد 
کار استفاده کننده منتقل می کنند. بدین ترتیب مهم نیست  کتابخانه های دیجیتالی در واقع اطالعات را به محل  است. 
کتابخانه چقدر است؟ آیا در تعطیالت هستم یا در  کتابخانه چه زمانی است؟ فاصله زمانی و مکانی ما با  کار  که ساعات 

کننده. که ما به آن مراجعه می کنیم در مرخصی به سر می برد یا نه؟ و سایر موارد محدود  کتابداری  غیر تعطیالت؟ آیا 

از امکانات رایانه ای برای جستجو و دریافت اطالعات استفاده می شود.. 2

1 http://www.did.tisri.org
2 http://www. .al-shia.com
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اطالعات  یافتن  اما  هستند  راحت تر  مطالعه  برای  الکترونیکی  کتاب های  به  نسبت  کاغذی  اسناد  که  این  وجود  با 
می توان  بازیابی  نوین  ابزارهای  از  استفاده  با  می باشد.  مشکل تر  الکترونیکی  کتاب های  به  نسبت  آنها  در  ما  مدنظر 

عناوین، موضوعات و سایر موارد مورد نظر خود را در منابع الکترونیکی به راحتی جستجو و بازیابی نمود.

استفاده همزمان از یک منبع توسط افراد بی شمار.. 3
منجر  امر  همین  و  نماید  استفاده  لحظه  همان  در  نمی تواند  نفر  یک  از  بیش  منبع  یک  از  سنتی،  کتابخانه های  در 
کردن حجم قفسه های  که عالوه بر در پی داشتن هزینه مادی و پر  به خرید نسخه های بیشتری از یک منبع می گردد 
گون مشمول وجین می شود و این یعنی صرف هزینه و وقت و نیروی انسانی  گونا کتابخانه، پس از مدتی نیز به دالیل 
منبع،  یک  از  نسخه  یک  تنها  تهیه  با  و  ن��دارد  وجود  مشکلی  چنین  دیجیتالی  کتابخانه های  در  حالی-که  در  بیهوده. 

میلیون ها فرد به صورت همزمان می توانند از آن استفاده نمایند.

سهولت روزآمد نگه داشتن اطالعات.. 4
کار برای نسخه- اطالعات نیازمند روزآمد شدن هستند و این امر در خصوص منابع علمی سریع تر اتفاق می افتد. این 
نهایی متون به صورت دیجیتالی موجود  آنکه وقتی ویرایش  بوده است. حال  با مشکالتی همراه  های چاپی همیشه 
راهنماها،  از  ویرایش هایی  بسیاری  کتابخانه های  داش��ت.  نخواهد  زی��ادی  کار  به  نیاز  آنها  نگه داشتن  روزآم��د  باشد، 
ویرایش های  دریافت  از  بعد  و  می کنند  نگهداری  رایانه  روی  بر  پیوسته  طور  به  را  مرجع  منابع  سایر  و  دایرةالمعارف ها 
که  کنگره سایتی به نام توماس دارد  کتابخانه  ع مواد از ناشران، بر روی رایانه قرار می دهند. به طور مثال  جدید این نو

ح می شوند، وجود دارد. کنگره مطر که به طور مستمر در  در آن پیش نویس تمام قوانینی 

ارائه اشکال جدید اطالعات ممکن می شود.. 5
چاپ، همیشه شیوه مناسبی برای ثبت و اشاعه اطالعات نیست. یک پایگاه اطالعاتی ممکن است بهترین محل برای 
در دنیای دیجیتال  گیرد.  قرار  رایانه، مورد تجزیه تحلیل  به وسیله  اینکه می تواند  برای  باشد.  آماری  اطالعات  ذخیره 

کاغذ یا سایر رسانه ها باشد. که مشابه مواد طراحی شده بر روی  کرد  می توان موادی را ایجاد 

کاهش است.. 6 کتابخانه های دیجیتالی هر روزه در حال  هزینه   .6
کتب قدیمی در آنها هر ساله رو به افزایش است،  در حالی که هزینه های تأسیس بناهای جدید و نگهداری 
آینده  دهه های  در  می یابد.  کاهش  درصد   03 ساله  هر  دیجیتالی  کتابخانه های  نگهداری  و  ایجاد  هزینه های 
که مسئله قیمت دیگر عامل  گران قیمت ذخیره سازی الکترونیکی امروزی به قدری ارزان خواهد شد  ابزارهای 

مهمی در تصمیم گیری به شمار نخواهد آمد )غفاری و علی پور، 7831(.  

کتابخانه های دیجیتالی محدودیت های 
نظام ها دارای محدودیت های خاص خود هستند و این فناوری های نوین با توجه به نیازهای موجود سعی دارند تا 
کم  گاهی در این پیشرفت ها جنبه هایی مورد بی توجهی و یا  این محدودیت ها و مشکالت را به حداقل برسانند. هرچند 

کتابخانه های دیجیتالی نیز نمی توانند از این مباحث جدا باشند: که  توجهی قرار می گیرند 
عدم وضوح قوانین مربوط به حقوق مؤلف در مورد منابع الکترونیکی؛. 1
کتابخانه های دیجیتالی؛. 2 نبود حالت عاطفی در 
کمتر توسعه یافته و درحال پیشرفت و... )غفاری و علی پور، . 3 کشورهای  استاندارد نبودن نظام های ارتباطی در 

.)1387
گزینش  گزینش معتبر از میان انبوه اطالعات، نیاز به انتخاب و  گردآوری اطالعات و  با وجود محدویت های موجود، 
برای پاسخ گویی به نیازهای اطالعاتی مراجعه کنندگان را بر مروجان علم به صورت دیجیتال واجب می سازد تا با تلفیق 
مهارت های  ک��اوش  ابزارهای  ان��واع  از  گاهی  آ ضمن  و  کنند  تهیه  مناسبی  علمی  مجموعه  نوین  و  سنتی  مهارت های 
الزم برای جستجو و بازیابی اطالعات و توانایی انتخاب بهترین ها را داشته باشند. دسترسی صرف به اطالعات علم از 
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طریق شبکه های دیجیتالی به معنای ارزش و اعتبار آنها نیست. داشتن تفکر انتقاد آمیز برای ارزیابی و تحلیل محتوای 
کتابخانه های دیجیتال می بایست  کاربران  اطالعات پایه و اساس ترویج علم در محیط دیجیتال محسوب می شود و 

قدرت تشخیص و ارزیابی اطالعات را داشته و آن را مد نظر قرار دهند.    

گیری  نتیجه 
گسترش پیدا می کند. تکامل  با جهان  ارتباط  از طریق  بر اطالعات دارای محتوایی است و این محتوا  هر نظام مبتنی 
دنیای  با  تعامل  به  خویش  اطالعاتی  دارایی  ترویج  و  انتقال  برای  بتواند  نظام  که  است  تصور  قابل  هنگامی  نظم  هر 
اجرایی  آموزشی،  مختلف  نهادهای  مشارکت  با  یافته  نظام  فعالیت  یک  عمومی  حیطه  در  علم  ترویج  بپردازد.  اطراف 
دیگر  دامنه دار  فعالیت  هر  مانند  علم  ترویج  نمی گذرد.  دهه  چند  آن  عمر  از  که  است  ظهور  نو  تحولی  مدنی،  جامعه  و 
کرده  ح و برنامه هایی را تنظیم  از تدوین و تصویب، بتواند طر که پس  نیازمند سیاست بررسی و مطالعه شده ای است 
مشارکت  به  راهبردها  و  مشی ها  خط  این  اجرای  و  تدوین  شود.  آنها  رسانیدن  تحقق  به  و  فعالیت ها  سایر  موجبات  و 
گسترده و همکاری و هماهنگی دستگاه ها و سازمان های مختلف نیاز دارد و تأمین اینها جز با حضور دولت میسر نیست 
داشته  دنبال  به  بشریت   عرصه های  تمامی  در  را  گسترده ای  تحوالت  ارتباطاتی  و  اطالعاتی  فناور ی های  شک  بدون 
گشوده شده به طوری که تعامالت موجود در این دنیای  است. با پیدایش اینترنت، فصل نوینی از شبکه روابط انسانی 
مجازی به ظهور و بروز مسائل و تنش های جدیدی در حوزه ملی و بین المللی انجامیده و به حوزه فردی و خصوصی 
کتابخانه ها نیز به عنوان یک نهاد ارزشمند علمی در جامعه نقش مهمی در از بین  کشیده شده است. از طرفی  افراد نیز 
بردن شکاف علمی میان افراد و طبقات مختلف جامعه ایفا می کنند و از سوی دیگر در جهت ارائه هر چه بهتر رسالت 
خود سعی دارند از پیشرفت های حاصله نهایت استفاده را به عمل آورند. به همین دلیل در مراحل مختلف سیر تحول 
کتابخانه ها همواره در این راه پیش قدم بوده و سعی داشته اند متناسب با پیشرفت های موجود آنها را به کار  فناوری، 
کتابخانه-های دیجیتالی از آنها یاد  که تحت عنوان  کتابخانه هایی مواجه هستیم  گیرند. امروزه در این سیر تحول با 
کتابخانه های  کتابخانه ها از لحاظ اهداف و وظایف تفاوت چندانی با  که این گونه  گفت  می شود. شاید به جرأت بتوان 
عصر آنالوگ ندارند بلکه سعی دارند با بهره گیری از فناوری های نوین هر چه بهتر به وظایف خود در عرصه خدمات و 

کنند. عمومی سازی اطالعات عمل 

که سعی در توسعه  کتابخانه با مدیریت منابع اطالعاتی رو به رو هستیم  کتابخانه های دیجیتالی به جای مدیریت  در 
که برای  نظامند ابزارهایی برای مجموعه سازی، ذخیره سازی، و سازماندهی اطالعات و دانش به شکل دیجیتال دارند 
ک اطالعات، در دسترس بودن اطالعات،  که از جمله آنها می توان به اشترا کار خود مزایایی را نیز در نظر می گیرند  این 
حافظی،  علی پور  )نوروزی،  کرد  اشاره  اطالعات  جدید  اشکال  ارائه  و  مکانی،  و  زمانی  محدودیت های  از  بودن  دور  به 
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گذار برای حرکت علم در جامعه را می طلبد. توجه به تمامی مؤلفه های اثر 
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