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کتابخانه ها و اصول طراحی کتابخانه معماری برانواع سیر تحوالت  

 مرضیه قنبری

 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه معماری،واحد مرودشت،فارس،ایران

Email:Marzieh_ghanbari6707@yahoo.com 

 

 چکیده:

سری از شواهد معتبر به  کتاب چکیده تفکرات یک انسان است. او اندیشیده، تجربه کرده، جستجو کرده و بر اساس یک

.مجموعه ای که در ان تعدادی کتاب نگهداری شود کتبخانه،نام دارد.از گذشته تا کنون نتایج ارزشمندی دست یافته است

کتابخانه ها اشکال مختلف و متفاوتی به خود گرفته اند .از کمدی کوچک تا مجموعه هایی بسیار وسیع که همگی هدفی 

تابخانه عمومی موسسه ای است که روی همه افراد جامعه باز است و بدون تبعیض در توانایی مالی ک واحد را دنبال میکنند.

 .کندشخص، دسترسی یکسانی را برای همه افراد جامعه و افراد با نیازهای خاص فراهم می
ه بررسی انواع کتابخانه ب ها کتابخانه درکتابدار  نقش و جایگاهانواع کتابخانه ها ومقاله حاضر برآن است ضمن روشن کردن  

همچنین  نو تاثیرات آن برافزایش تعداد مراجعه کنندگابرنامه فیزیکی طرح معماری کتابخانه ها بررسی ها و همچنین 

بپردازد این پژوهش ازنوع   روند فناوری اطالعات در کتابخانه ها و مقایسه کتابخانه های سنتی با کتابخانه های دیجیتال،

 .گردآوری و تحلیل داده ها می پردازدبه و با استفاده ازروش کتابخانه ای تحلیلی  -توصیف
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 : مقدمه

 

کتاب چکیده تفکرات یک انسان است. او اندیشیده، تجربه کرده، جستجو کرده و بر اساس یک سری از شواهد  :کتاب1ـ1

معتبربهنتایج ارزشمندی دست یافته است. در پایان با مهارت در انتقال مفاهیم مورد نظرش آنها را بر روی کاغذ آورده و 

 وبه اندازه همان زندگی ارزشمند است. کتاب ثمره یک زندگی استبهبهایی ناچیز در اختیار دیگران گذاشته است. در واقع 

 

با توجه به حجم کارههای روزمره وارتباطات اجتماعی و زندگی در جامعه ای که مشکالت فراوانی متوجه :کتابخانه2ـ1

اختصاص دهند.در  محیط اقتضاء میکندکه مردم ساعاتی از زندگی روزمره خود را به مطالعه در کتابخانه ها،افراد می باشد

عقالنی و همچنین رشد اجتماعی شخص میشود؛انجام این عمل خود نوعی ورزش فکری و  ـواقع مطالعه باعث رشد فکری 

 حتی گاهی اوقات ورزش روحی نیز می باشد.

 .حضرت علی علیه السالم می فرماید:هرآن کس که با کتاب آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی گردد

موجودی کمال گراست و با سکون و سکوت سازگاری ندارد. او همیشه به دنبال راهی است که یک قدم پیش گذارد  انسان

و گره ای از مشکالت خود بگشاید. بنابراین او برای پیشرفت در عرصه های زندگی، احتیاج به شناخت نسبتا کاملی از خود 

 ..ر کندو جامعه دارد و باید با گذشته و آینده ارتباط برقرا
 

 

پایه کتابداری که از دوره های پیشین با پیدایش دانش مدون پدید آمده بود، از نیمه قرن نوزدهم با انقالبی :کتابداری 3ـ1

های نوزایی، روشنگری شگرف روبرو شد. اساس این انقالب در پایان قرون میانه با اختراع چاپ گذاشته شد و با گذشت دوره

ها به آنجا رسید که انفجار دانش روی داد. از یک سو انفجار جمعیت و کیفی و کمی نوشتهو انقالب صنعتی مجموعه 

باال برد و از سوی دیگر  خواندند، به سرعتها بودند و کتاب میوجوگر داناییپیشرفت آموزش، شمار کسانی را که جست

که از ابتدا میان دانش مدون و انسان جویای دانش  رو کرد. کتابدارانفجار دانش بشر را با دریایی درهم از نوشته ها رو به

  .بود، به ناچار در حرفه خویش جنبشی عظیم خلق کرد

ها عقایدی تازه عرضه کردند. ها و استفاده از مجموعهها، نظم فهرستهای بزرگ در مدیریت کتابخانهکتابداران کتابخانه

های رده بندی طرح ، آثاری بنیادی پدید آوردند، سیستمافراد صاحبنظری هم خویش را مصروف این رشته بکر کردند

  .ریختند، قوانین اساسی ساختند، انجمن ها به پا کردند و کتاب ها و مقاله ها منتشر کردند

 

تکنولوژی که خود در انفجار دانش نقشی موثر بازی کرده بود در پدیده دانش شناسی نیز راه یافت و انقالب اطالعات را 

ی علمی شکلی نو به خود گرفت و پاره ای هاها و دانستههای الکترونیک، نگهداری و بازیابی یافتهیاری ماشین دامن زد. به

شناسی را به شکلی تصویر کردند که گرچه افسانه آمیز می نماید اما مراحلی از آن از دانشمندان دوراندیش فردای دانش

  .تاکنون پیموده شده است

 . 
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 ه هاانواع کتابخان 4ـ1

جزئیات خدمات کتابخانه ای موجود در سراسر جهان ،در هر کشور با کشور دیگر ، آن قدر متفاوت است که جز تصویری 

بسیار کلی از این فعالیت ها به سختی می توان طبقه بندی دیگری ارائه کرد.با این حال ، اغلب کتابخانه ها از الگوی بسیار 

 در طول سال ها شکل گرفته و تکامل یافته است.گسترده،ولی مشخصی پیروی می کنند که 

 کتابخانه های ملی 1ـ4ـ1

در بیشتر کشورها یک کتابخانه ی تحت پوشش منابع ملی وجود دارد که معموال مسئولیت انتشار فهرست کتابشناختی 

های هر ملت را گردآوری و ملی و اداره ی مرکز اطالعات کتابشناختی ملی را بر عهده دارد. کتابخانه های ملی عمدتا کتاب 

محافظت می کنند و در همان حال می کوشند در حد امکان در زمینه ی دستیابی به کتاب های معتبر بین المللی نیز 

 فعالیت داشته باشند.

کتابخانه ی ملی پاریس،کتابخانه ی بریتیش در لندن، و کتابخانه کنگره در واشینگتن،از مهم ترین و مشهورترین کتابخانه 

های ملی جهان غرب هستند.در میان دیگر کتابخانه های ملی جهان می توان از کتابخانه ی دولتی روسیه در 

 مسکو،کتابخانه ی ملی چین در پکن،و کتابخانه ی ملی دی یت در توکیو نام برد.

 کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی  2ـ4ـ1

ت های طوالنی را پشت سر می گذاشتند تا سر درس استادان پیش از اختراع دستگاه چاپ،دانشجویان معموال باید مساف

مشهور حاضر شوند.دستگاه چاپ این امکان را فراهم آورد تا نسخه های متعدد درس های این استادان در مکان های 

سیس مختلف پخش شود و از این جا بود که دانشگاه ها شروع به تاسیس کتابخانه های بزرگ کردند. کتابخانه ی بادلی) تا

( در کیمبریج،از نظر اندازه و 1361اولیه در سدهی چهاردهم میالدی( در دانشگاه آکسفورد و کتابخانه ی دانشگاه هاروارد )

کیفیت ، بر بسیاری از کتابخانه های ملی برتری دارند.معموال عالوه بر یک کتابخانه ی بزرگ مرکزی که اغلب قلب دانشگاه 

صی کوچکتری نیز در دانشکده ها و پژوهشگاه های تحت نظر دانشگاه وجود به شمار می آید،مجموعه های تخص

دارد.فرهنگستان های علوم در روسیه و سایر جمهوری های شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی ،دارای پژوهشکده های 

ولی از نظر فعالیت تخصصی مختلفی هستند که اگرچه مانند دانشگاه ها درجات علمی به دانشجویان خود اعطا نمی کنند،

های پژوهشی در همان سطح هستند.برخی از این فرهنگستان ها،مثال در مجارستان و رومانی،نقش کتابخانه ی ملی را 

 بازی می کنند.

 کتابخانه های عمومی 3ـ4ـ1

سترش کتابخانه های عمومی امروزه به صورت بخشی جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی پذیرفته شده اند که وظیفه ی گ

سواد و فرهنگ را بر عهده دارند و دامنه ی وسیعی از کتاب ها را برای تمام سنین و مراکزی را برای خدمات اطالع رسانی 

همگانی ارائه می دهند.اگرچه مسئله ی گشودن درهای کتابخانه به روی همگان از دوره ی باستان رواج داشت ولی تحول 

نوزدهم رخ داد،یعنی زمانی که ایده ی تاسیس و اداره ی کتابخانه های عمومی با مهم در این نوع کتابخانه ها در سده ی 

 بودجه ی عمومی پذیرفته شد و مقامات از نظر قانونی مجاز شدند بودجه ای را به این مسئله اختصاص دهند.

طریق کتابخانه های کتابخانه های عمومی دارای مجموعه های مرجع خوب و خدمات امانت کتاب هستند.برخی از آن ها از 

ناشنوا نیز  نابینا، سیار به نواحی دوردست نیز خدمات رسانی می کنند.ممکن است امکانات خاص مورد نیاز افراد سالخورده،

در آن ها موجود باشد یا در موارد مختلف ، خدماتی به مراکزی مانند مدارس محلی ،بیمارستان ها و زندان ها ارائه 

ی شهرهای عظیم ممکن است دارای مقیاس بسیار بزرگ و امکانات مشابه کتابخانه های پژوهشی کنند.کتابخانه های عموم
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معتبر باشند.برای مثال کتابخانه ی عمومی نیویورک دارای مجموعه های ارزشمندی در بسیاری از حوزه های پژوهشی 

و نخستین کتابخانه ای که بودجه ی  است .کتابخانه ی عمومی بستن ) نخستین کتابخانه عمومی بزرگ در شهرهای آمریکا

آن مستقیما از مالیات های عمومی تامین می شود( نیز از همان ابتدا دارای ماهیت دوگانه ی یک کتابخانه ی پژوهشی و 

مکانی برای مطالعه ی همگانی بود.کتابخانه های عمومی در بسیاری از کشورها تا آن حد اهمیت دارند که اداره و بودجه 

 ها باید به گونه ای انجام شود که همهی مردم بتوانند به صورت رایگان از خدمات آن ها استفاده کنند.بندی آن 

 کتابخانه های تخصصی 4ـ4ـ1

کتابخانه های ملی،دانشگاهی و عمومی،مجموعه ی کتابخانه هایی را تشکیل می دهند که دسترسی به آن ها ،کم و 

ه از این مراکز کتابخانه های فراوانی نیز وجود دارند که به وسیله ی گروه بیش،برای همه ی مردم مقدور است.ولی گذشت

های خاصی از مردمو به منظور رفع نیازهای خود آنان شکل گرفته اند. بسیاری از این کتابخانه ها به دست انجمن های 

ع تخصصی را در اختیار تحصیل کردگان ، به ویژه انجمن های علمی و مهندسی،در سدهی نوزدهم تاسیس شدند تا مناب

اعضای انجمن های خود بگذارند.بدین گونه برخی از کتابخانه های تخصصی به صورت مستقل از کتابخانه های عمومی و 

کتابخانه مرجع ملی  "تخصصی در کتابخانه های ملی پدید آمدند.برای مثال  –پیش از پیدایش زیر مجموعه های علمی 

نام گرفته و بخشی از کتابخانه ی بریتیش شده است،ابتدا در ادارهی  "ابخانه مرجع علمیکت "که امروزه  "دانش و اختراع

ثبت بریتانیا تاسیس شده بود.کتابخانه های تخصصی امروزه اغلب وابسته به نهادهای اداری،مانند ادارات دولتی ،بیمارستان 

های خاص موسسات تجاری و صنعتی به وجود آمده ها،موزه ها و سازمان های مشابه هستند و به منظور برآورده کردن نیاز

 اند.

 

 کتابخانه های مدارس 5ـ4ـ1

در جاهایی که کتابخانه های عمومی و مدارس زیر نظر سازمان واحدی اداره می شوند،مثال در دانمارک و نقاطی از بریتانیا ، 

جهیز کتابخانه های مدارس را بر عهده بخشی از کتابخانه ی عمومی معموال به فعالیت های مدارس اختصاص می یابد و ت

می گیرد. در کشورهای دیگر، مانند آمریکا،این وظیفه معموال به عرضه کنندگان متخصص واگذار می شود.به هر حال،در 

 بیشتر کشورها کتابخانه های عمومی و مدارس همکاری بسیار نزدیکی با هم دارند.

کادر آموزشی مدرسه داشته باشد.کتابخانه مدرسه محلی است برای  کتابدار مدرسه باید شناخت و همکاری نزدیکی با

آزمایش ها و پژوهش های جدی از طریق رسانه های گوناگون،و همچنین باید مواد آموزشی مورد نیاز معلمان را، از قبیل 

یخ،در اختیار آنان مجموعه های عکس،اسالید،فیلم،نوار ویدیو و وسایل کمک آموزشی برای درس هایی مانند ریاضیات و تار

 قرار دهد.

 

 کتابخانه های خصوصی 6ـ4ـ1

کتابخانه های خصوصی، به اندازه ی صاحبان خود دارای تنوع هستند و از این رو نمی توان تعریف و اصولی کلی برای آنان 

ترکیب نامناسبی است،زیرا جنبه ی با اهمیت عمومی آن ها در این  "کتابخانه خصوصی "قائل شد. اصوال لفظ 

ات می توانند درباره ی موضوعی خاص ، کتابخانه ای ترکیب،کمرنگ می شود.مجموعه داران خصوصی بسیاری از اوق

گردآورند که برای نهادهای عمومی هم قابل تصور نباشد.همچنین نمونه های فراوانی وجود دارد که صاحبان کتابخانه های 

خصوصی با واگذار کردن مجموعه های خود به نهادهای عمومی یا تاسیس کتابخانه های عمومی ،منفعت عظیمی به نسل 
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هیا پس از خود رسانده اند.در میان نمونه های موجود در آمریکا می توان به کتابخانه های هنری هانتینگتن،رواج دارد و 

 هسته ی بسیاری از کتابخانه های مهم این قاره را مجموعه های خصوصی افراد شکل داده اند.

 

 کتابخانه دیجیتال  تعریف 7ـ4ـ1

سازمانی است حاوی منابع خاص که نگهداری آنها، دارای ارزش زیادی بوده و لذا در آن  به طور کلی، کتابخانه الکترونیکی،

های کنترل شده، امکان توزیع، حفظ یکپارچگی و اطمینان از راهکارهایی جهت گزینش، سازماندهی، ارائه دسترسی

بع و مقرون به صرفه بودن آن، سهولت دسترسی به منا .استماندگاری مجموعه اطالعات در طول زمان، پیش بینی گردیده

امکان تبادل اطالعات و منابع موجود با دیگر سازمانها، بکارگیری مکانیزمهایی جهت حفظ، گسترش و توسعه، توجه به 

 .باشدمسئله مالکیت معنوی، از مهمترین مالحظات در کتابخانه دیجیتال می

در طول سالها عبارات متنوعی برای این مفهوم به کار  های موجود در مورد این عبارت ناشی از آن است کهسر در گمی

های بدون دیوار( و دقیقا مشخص نبود که معنای واقعی هر های الکترونیکی، مجازی، کتابخانهاست )مانند کتابخانهبرده شده

 .تحقیقاتی استهای مختلف پژوهشی و های دیجیتال مورد توجه حوزهکدام از این مفاهیم چیست؟ از سوی دیگر، کتابخانه

 

 

 ها تاریخچه فناوری اطالعات در کتابخانه 5ـ1

است، لیکن هر چند تا دیروز شکل مرسوم دسترسی محققان به اطالعات پژوهشی به اشکال کاغذی و لوح فشرده بوده

جع و مجالت های اطالعات مرتر برای پایگاهای مناسبهای وب را به عنوان رسانهامروزه عرضه کنندگان اطالعات، شبکه

توانند از طریق وب، اطالعات مورد نیاز تحقیق خود را در طول شبانه روز و در تمام اند. کاربران میپژوهشی تمام متن یافته

اند ویا های مبتنی بر وب، به شکل قوی تری تجهیز شدهروزهای هفته از هر مکانی بازیابی کنند. به عالوه، بسیاری از پایگاه

کنند. تغییرات سریع و همه جانبه، های سنتی کاغذی یا لوح فشرده ارائه مییشتری نسبت به شیوهاینکه اطالعات ب

است که با گذشته نه ها را در آستانه عصر جدیدی قرار دادههای تخصصی و کتابداران متخصص در این کتابخانهکتابخانه

گرفت، ارتباطی مورد استفاده قرار می 1۸ها تا دهه نهای که در کتابخاچندان دور، بسیار متفاوت است. سیستمهای رایانه

نمود، علی رغم توانایی و قابلیتهای عملی و گسترده ها برقرار میپیوسته و مستقیم با عملکردهای سنتی کتابخانه

و سیستمهای محلی متصل بدانها،  (online public access catalog) فهرستهای قابل دسترسی برای عموم

های فیزیکی و محلی هستند که عمدتا از طریق ابزارهای کتابشناختی ناهماهنگ، ا هنوز مدلی سنتی از مجموعههکتابخانه

شود که در حال تغییر بنیاد این مدل است. های قابل توجهی دیده میمی توان بدانها دسترسی یافت. هم اکنون پیشرفت

اند و در مرحله ه منابع به سیستمهای جامع اطالعاتی تغییر دادههای کتابخانه را از راهنماهای سادفناوریهای نو، فهرست

های دنیا و مراکز اطالع رسانی، به میز استفاده کنندگان ایفای تعهد خود در انتقال مستقیم منابع اطالعاتی کتابخانه

روشهای سریع دستیابی به های رقمی و تصاویر الکترونیکی، کم کم جایگزین منابع اطالعاتی فیزیکی شده اند. داده .هستند

 ۰۸1۸است. به گفته کینگ در سالهای جدید پیدا کردهمنابع اطالعاتی به تدریج اهمیت بیشتری از گردآوری مجموعه

المللی در دسترس خواهند بود. این های دور بینها و نشریات به صورت پیوسته و از طریق شبکهدرصد روزنامه 1۸بیش از

های کار کتابخانه را تحت تاثیر خود قرار های تخصصی دارد . فناوری تقریبا تمام جنبهی کتابخانهپیشرفتها پیامدهای عمیق

است: کتابداران شاغل در بخش فراهم آوری اکنون باید به دنبال راهی جهت دسترسی مراجعان به منابع دیجیتال داده

اران مرجع نیز ضمن کمک به مراجعان در داخل باشند، فهرستنویسان باید این منابع را دسترس پذیر سازند و کتابد

 .کتابخانه باید پاسخگوی ارباب رجوع از راه دور باشند

توان به چند دوره نسبتا مشخص تقسیم کرد: در دهه ها و مراکز اطالع رسانی را میتاریخ استفاده ازرایانه در کتابخانه

ای لبه منگنه مورد توجه قرار با استفاده از نظام برگه نخستین روشهای نیمه ماشینی ذخیره و بازیابی اطالعات 1۴۹۸

های پیوسته چه از شاهد گسترش نظام 1۴1۸بود. در دهه  1۴3۸ای دهه های رایانهگرفت. این نظام در واقع پیش آمد نظام
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ها در کشورهای ن نظامافزارهای آماده و تجهیزات چاپ و نمایش اطالعات و چه از نظر نفوذ و کاربرد اینظر تنوع و ایجاد نرم

ها نیز از این پدیده حاصل از فناوریهای جدید آید و کتابخانهدهه رشد اینترنت به حساب می 1۴۴۸در حال رشد بود. دهه 

در کارهای خود به خوبی استفاده کردند. این مسیر روز به روز در حال تحول و پیشرفت است و جهت آن به سوی افزایش 

باشد. استفاده از فناوری اطالعات نیازمند آموزشهای ویژه نه تنها به دست آوردن دقیق اطالعات می های انسان درتوانایی

باشد. باسواد کسی برای کتابداران که مستقیما دست اندرکار اطالع رسانی اند، بلکه برای استفاده کنندگان عادی نیز می

 .ای استفاده کنداز امکانات رایانهای داشته باشد و خود بتواند مستقیما است که سواد رایانه
 

 راههای مختلف گردآوری و تهیه منابع اسکن و دیجیتال کردن منابع انتخاب شده 6ـ1

 ایخریداری و یا تهیه منابع موجود به صورت دیجیتال و چندرسانه 

  مؤلفگردآوری برخی منابع مرتبط با اهداف سازمان از شبکه جهانی وب با رعایت مسائل مربوط به حق 

 گزینش و تبدیل منابع میکروفرمی موجود در سازمان به صورت دیجیتال 

 های داخلی و خارجیتهیه برخی منابع مورد نیاز از طریق مبادله با سایر مراکز و کتابخانه 

 افزارهای مورد نیاز کتابخانه دیجیتال افزارها و نرمسخت

 :افزارسخت

 کمیته کتابخانه دیجیتال به منظور اسکن هر چه بهتر و سریعتر منابع و  اسکنرهای مناسب کار با بررسی کامل از طرف

 اشیای مختلف

 دوربینهای دیجیتال مناسب با کارکرد مورد نظر 

 های دیجیتالافزارهای مبدل میکروفرمها به دادهسخت 

 های کامپیوتری ذخیره اطالعاتسیستم 

 اطالعات موجودهای کامپیوتری برای تهیه نسخه پشتیبان از سیستم 

 :افزارهانرم

 :افزار مناسب انتخاب شده باید دارای شرایط زیر باشدنرم

 المللی فرمت تولید و نشر منابع الکترونیکی و دیجیتال و نیز ذخیره و بازیابی مانند دوبلین کور، تبعیت از استانداردهای بین

Z6۴٫۰۸ و غیره 

 قابلیت دسترسی در محیط وب 

 اربرپسنددارای رابط کاربری ک 

 قابلیت کنترل واژگان 

 امکان انجام جستجوی ساده و پیشرفته در فیلدهای مختلف 

 افزار از مدارک به خط و زبانهای مختلفپشتیبانی نرم 

 ایقابلیت پشتیبانی از منابع چندرسانه 

 خط مشی دسترسی به منابع کتابخانه دیجیتال 

برای عموم آزاد و رایگان خواهد بود. در مراحل بعدی بنا به صالحدید الف ـ در مرحله اول کار، دسترسی به بیشتر منابع 

تواند شامل تعریف نام رؤسای ادارات و با تأئید رئیس سازمان ممکن است محدودیتهایی اِعمال شود. این محدودیتها می

ای خاص از قط برای جامعهکاربر و کلمه عبور، دریافت هزینه برای مرور برخی از بخشها، اجازه دسترسی به برخی منابع ف

 .کنندگان مانند محققان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و غیره باشداستفاده

 :شودب ـ منابع انتخاب شده برای ارائه از طریق کتابخانه دیجیتال به سه شکل زیر عرضه می

 استمنابع دیجیتال که فایل آن در اختیار کتابخانه 

 هاستز یک فایل موجود در سایر کتابخانهای مجاز امنابع دیجیتال که نسخه 
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 های دیگر است نظارت بر امور شود اما فایل آن متعلق به کتابخانهمنابع دیجیتال که تنها به صورت پیوند فرامتنی عرضه می

کمیته موظف اندازی کتابخانه، کتابخانه دیجیتال و ارزیابی آن در تمام مراحل تشکیل کتابخانه دیجیتال و بعد از اتمام و راه

تواند به های کتابخانه خواهد بود. نظارت و ارزیابی میبه نظارت و ارزیابی کلی امور انجام یافته و نیز بررسی مزایا و نارسایی

 .پیشنهاد ادارات و از طریق انجام طرحهای مختلف پژوهشی و نظرسنجی از کاربران انجام پذیرد

  

 ها از سنتی تا مجازی سیر تحول کتابخانه

 :ها از سنتی تا مجازی از چند مرحله گذر کرده استسیر تحول کتابخانه

  استای روی آن انجام نشدهموجودی به صورت چاپی که هیچ کار رایانه :کتابخانه سنتی 

  ای، موجودی بطور های کتابخانه، فهرست نویسی، امانت، فراهم آوری ... رایانهخودکار کردن فعالیت :کتابخانه خودکار

 ه به شکل چاپی با تعدادی محدود منابععمد

  ها کامال خودکار، شبکه دیسک فشرده، منابع به دو شکل الکترونیکی و متعارف استفعالیت :کتابخانه الکترونیکی . 

 کامال خودکار، تمام منابع به شکل دیجیتال در آمده، شبکه محلی فیبرهای نوری با سرعت باال و  :کتابخانه دیجیتال

 های گستردهشبکه دستیابی به

  کتابخانه بدون دیوار با تامین دستیابی به منابع، کتابخانه بدون منابع :کتابخانه مجازی 

 

 :ویژگیهای کتابخانه سنتی

 غالبا موجودیها به صورت چاپی هستند . 

 های ی فعالیتای روشود، و هیچ کار رایانهای و ارائه خدمات اطالعاتی بصورت دستی انجام میکلیه عملیات کتابخانه

 استها انجام نشدهکتابخانه

 ها معموالً دستی استفرایند سازمانی و مدیریت در این کتابخانه . 

 پذیردها که ماهیتا دستی هستند صورت میها، کارت برگهفرایند بازیابی اطالعات بر مبنای استفاده از نمایه . 

  همزمان آن سند توسط استفاده کننده دیگر بدلیل محدودیت همیشه در دسترس نبودن مواد اطالعاتی به دلیل استفاده

 . ها معموالً محدود استها، زمان استفاده از این کتابخانهساعات کار اغلب کتابخانه

 

 :های دیجیتالویژگیهای کتابخانه

 مواد الکترونیکی  های دیجیتال و سنتی یعنیهای سنتی هستند که مجموعههای دیجیتال . وجه دیجیتال کتابخانهکتابخانه

 .گیردو کاغذی را در بر می

 های دیجیتال هم به مهارت کتابداران احتیاج داردو هم مهارت دانشمندان کارآمد رایانهکتابخانه. 

 رسدهای دیجیتال فاصله میان جویندگان و پدید آورندگان تقریبا به صفر میدر کتابخانه. 

 دهد که در آورد و به آنها امکان میرک را از سراسر کشور کنار هم میکتابخانه دیجیتال عالقمندان به موضوعات مشت

شود فاصله میان نخبگان کشور از هرجای ایران و حتی جهان در موضوعات مورد عالقه شان به بحث بنشیند و این باعث می

 .بین برود و آنها بتوانند مسائل خودشان را با دانشمندان و نخبگان جهان مطرح نمایند

 های دیجیتال . امکان استفاده همزمان از یک منبع خاص برای استفاده کنندگان فراهم است .* .برخالف تابخانهدر ک

های مجازی دو مقوله زمان و مکان . کلمات بی مفهومی هستند. از این نظر که خدمات های فیزیکی برای کتابخانهکتابخانه

ها در تمامی روزهای هفته و در زند و اطالعات موجود در این کتابخانهساای را به زمان و مکان خاص محدود نمیکتابخانه

 .باشندتمامی ساعات شبانه روز قابل دستیابی می
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 (e-book) کتاب الکترونیکی 7ـ1

e-book رود تا نظام آموزش و اطالع رسانی کشورمان را با است و میای کامال تازهیا کتاب الکترونیکی، پدیده

های دیجیتال کتابهای مکتوب نیستند، بلکه این های الکترونیکی، صرفا نسخهکتاب .اساسی مواجه سازدهایی دگرگونی

توانند در قالب گردند. بعالوه میهای اطالعاتی طیف وسیعی اعم از انواع مختلف متون، تصاویر، اصوات را شامل میمجموعه

و فایلهای اجرایی در   text, word, PDF, HTML د قالبهایتوانند توسط یک رایانه اجرا شوند، ماننفایلهایی که می

آیند. سادگی اجرا، سادگی جستجو در متن، داشتن قالب زیباتر، م بودن مطالب، امکان عرضه یا فروش ساده ترو سریع تر، 

ه عنوان یک رسانه رو هایی هستند که کتاب الکترونیکی را بداشتن قابلیت افزودن امکانات مالتی مدیا و...... از جمله ویژگی

 .گرداندهایی از این دست متمایز میبه رشد، از سایر رسانه

 

 های دیجیتال علل گرایش به کتابخانه 8ـ1

 فنآوری اطالعات 1ـ8ـ1

شود که امکانات الزم برای جمع آوری، انباشت پردازش و توزیع اطالعات هایی اطالق میبه فناوری IT فناوری اطالعات یا

ها اساسا کارپردازش و انباشت اطالعات را انجام کند. محور این فن آوری، رایانه و ارتباطات راه دور است . رایانهفراهم می

سازد. فناوری یکی از -دهند و ارتباطات راه دور، امکان پخش و توزیع این اطالعات را در سطحی بسیار وسیع فراهم میمی

ای از زندگی انسانها را است. هیچ جنبهتمدن بشری نقش مهمی داشتهدستاوردهای آدمی است که در ایجاد فرهنگ و 

 .های تخصصی از این قاعده کلی مستثنی نیستندها ازجمله کتابخانهکتابخانه .بینیم که از فناوری تاثیر نپذیرفته باشدنمی

یش داد، این افزایش بر همه ای افزاها را به سرعت بی سابقهخود فناوری ساخت کاغذ و چاپ متحرک، مجموعه کتابخانه

ای بود. این مسیر روز به روز در حال تحول و های کتابداری تاثیر نهاد و عامل مهمی در بوجود آمدن کتابداری حرفهجنبه

ای باشد. . فناوری رایانهپیشرفت است و جهت آن به سوی افزایش تواناییهای انسان در به دست آوردن دقیق اطالعات می

ها راه یافت و مورد ین که از توانایی انباشت وآماده سازی حجم بزرگی از اطالعات برخوردار بود به کتابخانهباتوجه به ا

استفاده قرار گرفت. جستجوی پیوسته در بانکها و پایگاههای اطالعاتی تحوالتی را بوجود آورد که به متخصصان رایانه یا 

ها را به خدمت گرفت. توسعه این اهدف تسهیل ارتباطات بشری، رایانهمتخصصان شبکه کتابخانه منجر شد. شبکه اینترنت ب

 .های الکترونیک یا مجازی انجامیدشبکه به ایده دهکده جهانی و به دنبال آن مفاهیمی مانند کتابخانه

حافظه،  ها و مراکز اطالع رسانی از فن آوری نوین استفاده کنند عبارتست از: سرعت،است که کتابخانهآنچه موجب شده

دقت بسیار زیاد در فراهم آوری، انباشت و بازیابی اطالعات به مدد رایانه و صرفه جویی در نیروی انسانی، ایجاد ارزش 

افزوده، انعطاف پذیری در برابر نیازهای گوناگون، دسترسی یکپارچه به اطالعات، امکان استفاده ارزان از اطالعات سایر 

ا، امکان روزآمد کردن و اصالح اطالعات به شکلی ساده و سریع و اشتراک منابع . فنآوری هها و پایگاهها دادهکتابخانه

توان به دو گروه کلی دسته بندی کرد: فعالیتهای ها کارکردهای مختلفی دارد. این کارکردها را میاطالعات در کتابخانه

رل نشریات ادواری دیگری خدمات اطالع رسانی :مجموعه سازی، فهرستنویسی، امانت و کنت اساسی و داخلی کتابخانه نظیر

 ...مانند: آگاهی رسانی جاری، اشاعه گزینشی اطالعات، خدمات مرجع، خدمات پیوسته، تحویل مدرک و

 
 

 ها و مراکز اطالع رسانی تخصص آیندهفراهم آوری مواد اطالعاتی در کتابخانه 9ـ1

و فراهم کردن منابع دانش بشری از نخستین کارکردهای  کارکردهای جدیدگزینش و فراهم آوری منابع جدید گزینش

اند که مبتنی برچند قرن تجربه و دانش شود و کتابداران برای انجام آن اصولی را تدوین کردهای کتابداری تلقی میحرفه

کنون که در است. بدون تردید، این وظیفه در حیطه مستقیم کارکردهای کتابداران متخصص بوده و متولی دیگری ندارد. ا
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است، حرفه ای افزایش یافتهعصر اینترنت حجم منابع اطالعاتی و تنوع در اشکال فیزیکی آنها نیز بطور قابل مالحظه

تواند با تکیه بر اصول مترقی گزینش و مجموعه سازی، همچنان خدمات سودمند خود را به جامعه در کتابداری می

این امر با توجه به شرایط کنونی و با توجه به آشفتگی محیط اطالعاتی و  های کیفی تداوم بخشد کهدسترسی به مجموعه

استفاده از فناوریهای جدید بویژه پست  .عدم آشنایی جامعه نسبت به چگونگی شناسایی منابع مناسب بسیار ارزشمند است

است. مجموعه مواد اطالعاتی الکترونیکی و وب سایت برای برقراری تعامل با کاربران و شناسایی نیازهای آنان الزامی 

های گوناگون این است. جلوههای تخصصی دهه گذشته بسیار تفاوت کردههای تخصصی امروزی حتی با کتابخانهکتابخانه

توان در فراهم آوری انواع مواد جدید مشاهده کرد. اکنون بخش مهمی از منابع اطالعاتی به ویژه منابع مرجع، تفاوت را می

ها، اطلسهای جغرافیایی و جز آن و پایگاهها اطالعاتی مانند چکیده نامه کتابداری و ها، انواع واژه نامهلمعارفمانند دایره ا

ها های الکترونیکی و پایگاههایی که متن کامل مقالهشوند. وجود مجلهبه شکل الکترونیکی منتشر می LISA اطالع رسانی

تحوالت زیادی را در امر  (online) های اطالع رسانی پیوستهوجود شبکهرا به صورت الکترونیکی در بردارند و همچنین 

های محلی، ملی و ها و مراکز اطالع رسانی اکنون با استفاده از انواع شبکهاست. کتابخانهفراهم آوری مواد موجب شده

از منابع بی نیاز گردند، امری  جهانی قادرند اطالعات مورد نیاز مراجعان خود را فراهم آورند و از سفارش و خرید بسیاری

 .که تا چند سال پیش میسرنبود

های تخصصی آینده را بر عهده خواهند داشت، باید بتوانند کتابدارانی که وظیفه مجموعه سازی و فراهم آوری در کتابخانه

کنند. باید ابخانه همکاری میاز امکانات پست الکترونیکی ارتباط خود را با کسانی برقرار کنند که در کار انتخاب مواد با کت

، BIP امکان دسترسی پیوسته و همیشگی انتخاب کنندگان را با فهرستهای ناشران و منابع کتابشناختی تجاری مانند

 . فراهم کرد

 

 های تخصصی خدمات مرجع در کتابخانه 11ـ1

همگان متفق القول و براین باورند که ترین اصطالحات رایج در حرفه کتابداری است. اصطالح مرجع الکترونیک از تاره

افزار گپ زنی و یا ویدئوکنفرانس، که به مرجع زنده مرجع الکترونیکی، خدمات مرجع را از طریق پست الکترونیکی یا نرم

های مجازی هم عنوان با مرجع دیجیتال به کار های الکترونیک و مرجعآورد. اصطالح مرجعنیز معروف است، فراهم می

 .باشدهای مجازی تنها به مرجعی اشاره دارد که بواسطه مسافت و فضای فیزیکی نامحدود میاگرچه مرجعرود می

داند که با استفاده از امکانات و ابزارهای الکترونیکی و همچنین هورن خدمات مرجع الکترونیکی را خدمات مرجعی می

 .شودای به مراجعه کنندگان ارائه میهای رایانهشبکه

 
 

 کتابداران در عصر الکترونیک 11ـ1

 :شمرند که عبارتند ازکارشناسان خصوصیاتی را برای کتابداران عصر الکترونیک بر می

 کنند و بهترین منابع را برای گشایش گروهها و برآوردن نیازهای اطالعاتی مردم نشان همانند مشاوران اطالعاتی عمل می

 .دهندمی

 دهندرا به مردم آموزش می کاربرد منابع اطالعاتی الکترونیکی. 

 دهندمنابعی را که استفاده کنندگان خاصی به آنها آشنایی دارند، موجب جست و جو قرار می . 

 آورند و های منابع متعدد به عمل میدهند، یعنی تالیف و ترکیبی از نتایج پژوهشوظیفه بازکاوی اطالعات را انجام می

 .متقاضی عرضه کنند و در صورت امکان مستقیما به رایانه او ارسال کنندبرآیندگزیده و ارزیابی شده را به 

  با ایجاد بایگانیهای مختلف و ارتباط با پایگاههای اطالعاتی، مراجعه کننده را در دریافت اطالعات مورد عالقه خودش یاری

 .نمایندمی
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 های ترونیکی، مهارتهای سودمندی را از طریق شبکهای و ابزارهای الکافزارهای رایانهکتابدارن الزم است طرز کار با نرم

 .افزاری در اشاعه اطالعات الکترونیکی بیاموزندنرم

 

 

 مباحث کیفی طراحی  1ـ1

مباحث کیفی یعنی تعیین نقش کتابخانه و گسترش طرحی که امکان رسیدن کتابخانه به اهداف خود را فراهم 

در خود  جای می دهند، ولی عمدتا مکانی برای حضور مردم هستند. مسائل کند.کتابخانه ها مواد تحقیقاتی و تجهیزات را 

انسانی بزرگترین نقش را در موقعیت کتابخانه ایفا می کند. کتابخانه با چالش ویژه ای در طراحی مواجه است، زیرا باید 

زامات خاص خود را دارد و هر دو برای دو گروه متفاوت از مردم طراحی شود : کارکنان و کاربران . هر گروه ویژگی ها و ال

این نیازها ضمن اینکه از هم جدا هستند باید در تعامل با یکدیگر باشند. موفقیت در تامین نیازهایی که گاه با هم در تضاد 

 هستند یکی از اهداف عمده ی طراحی کتابخانه است.

 

 مباحث کمی طراحی 2ـ1

ک روند پیچیده و عمیق است،بسیار پیچیده تر از طراحی فضایی در یک برنامه ریزی فضایی و طراحی داخلی کتابخانه ها ی

شرکت.کتابخانه ها مکان های ویژه ای با نیازهای خاص خود هستند و هیچ دو کتابخانه ای به یکدیگر شباهت ندارند. در 

است. عالوه بر این اغلب اوقات فضایی که به یک کتابخانه تخصیص داده می شود از آنچه واقعا مورد نیاز است کم تر 

کتابخانه ها به طور فزاینده ای تجهیزات مدار هستند و نیازهای کتابخانه به طور مداوم در حال تغییر است.طراحی چنین 

فضایی یک چالش واقعی برای طراح داخلی و معمار است. مباحث کمی طراحی کتابخانه ها عبارتند از : محل فضاهای 

تجهیزات، انواع روشنایی و سایر سیستم های برقی و مکانیکی پشتیبان که کتابخانه نیاز کاربردی،نوع و مقدار فضا،محل 

 دارد.خودکارسازی ، رشد مجموعه، و نورپردازی در حال حاضر مهم ترین مباحث کمی در طراحی کتابخانه هستند.
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 1تصویر شماره 

 طراحی و جانمایی و رابطه ی میان بخش ها 3ـ1

ایی باید با خدمات مرکزی و کلیدی شروع کرد.مراجعان کتابخانه ) در شرایط دسترسی بسته( پس از برای بررسی روابط فض

ورود به چند گروه تقسیم می شوند.گروه اول با داشتن اطالعاتی درباره ی کتاب درخواستی برای امانت گرفتن کتاب یا 

گروه دوم پیش از مراجعه به میز امانت با داشتن  برگرداندن کتاب های امانتی مستقیما به میز امانت مراجعت می کنند.

اطالعاتی چون نویسنده، موضوع، یا عنوان کتاب،به سراغ فهرست عمومی کتابخانه ) برگه دان ها ( می روند.گروه سوم با 

 مراجعه  به مجموعه ی کتابشناسی و کسب اطالعات الزم درباره ی کتاب درخواستی،به سراغ فهرست عمومی کتابخانه )

برای بدست آوردن شماره ی رده بندی( و سپس به میز امانت می روند.کسانی که به دنبال مقاله ای در نشریات ادواری 

هستند از بخش نشریات و فهرست های مربوط به آن شروع می کنند.میز توزیع،میز مرجع، مجموعه های مرجع و 

خدمات مرکزی کتابخانه ها هستند که باید به آسانی در  کتابشناسی ، نمایه  های نشریات ادواری ، و فهرست عمومی از

دسترس باشندو خواننده باید بتواند بدون جست و جوی زیاد، با سرت و راحتی از یکی وارد دیگری شود،بی آنکه ناچار شود 

ر محل از یک طبقه به طبقه ی دیگر برود یا حتی مسافت زیادی را در یک طبقه بپیماید.در صورت وجود فضای کافی د

خدمات مرکزی ،خوب است در همان جا فضایی نیز به مجموعه ی کتب ذخیره،محلی برای مطالعه ی کتب شخصی ،ناحیه 

ی عمومی مطالعه، و بخش نشریات ادواری اختصاص یابد. اگر مخزن اصلی کتابخانه نیز در نزدیکی ورودی واقع 

 شود،پیروزی بزرگی نصیب خواننده شده است.

 ی حل مسائل مربوط به روابط فضایی باید به پرسش های زیر پاسخ گفت: در حالت کلی برا
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.کدام خدمات عمومی باید در نزدیکی سرسرای ورودی قرار گیرد؟ دست کم میزهای کنترل ، امانت ، مرجع ، و ذخیره ، 1

ای عمومی . در فهرست عمومی ، فهرست مرجع ، کتابشناسی ، نشریات ادواری جاری ف و نیز راه پله ها و آسانسوره

صورت فقدان فضای کافی مجموعه ی ذخیره و نشریات ادواری جاری نخستین گزینه ها برای انتقال به طبقات دیگر 

 هستند.

.آیا محل کار کارکنان خدمات فنی باید در همان طبقه ی خدمات مرکزی باشد؟ با استفاده از فناوری جدید و سیستم ۰

کارکنان به شبکه ی محلی کتابخانه در سرتاسر کتابخانه در صورت کمبود فضا،  های رایانه ای و دسترسی مراجعان و

 الزامی به مجاورت این کارکنان در کنار خدمات مرکزی نیست.

.رابطه ی میان اتاق دریافت و ارسال و سفارش چگونه باید باشد؟ اگر در طبقات مختلف باشند باید درست روی هم واقع 6

 ریافت کتاب از طریق باالبر ممکن باشد.شوند تا امکان ارسال و د

.آیا دفاتر کار و مدیریت باید در همان طبقهی خدمات مرکزی باشد؟ توافق کلی در این مورد وجود ندارد.برخی از ۹

کتابداران نزدیکی به خدمات فنی را ترجیح می دهند و گروهی نیز برای حل مسائل اداری و فنی ،دوری از این نواحی را 

 کنند. انتخاب می

.آیا نمایشگاه یا  اتاق کتب کمیاب باید در نزدیکی ورودی باشد تا مراجعان را بهتر به سوی خود بکشد؟ یا برای کنترل 1

 بیشتر باید در زیرزمین باشد؟

.تخصیص فضایی بزرگ ، به سالن مطالعه در طبقه یورودی تا چه اندازه اهمیت دارد؟ این مسئله باید با در نظر گرفتن 3

 ت و تسهیالت آمد و شد و گروه بندی خوانندگان و مجموعه حل شود.مشکال

 
 ۰تصویر شماره 

وقتی کتابخانه در چند طبقه بنا می شود کتابدار نه تنها باید به معمار بگوید که کدام ناحیه ها باید در مجاورت یکدیگر 

اولویت فهرست کند.توجه اولیه به طبقه ی اصلی باشند، بلکه کدام یک باید در یک طبقه قرار گیرند، و آن ها را بر حسب 

یا همکف معطوف می شود،زیرا ناحیه هایی که خوانندگان بیشتر از آن ها استفاده می کنند باید در نزدیکترین محل به 

وجود  ورودی باشند.البته باید همه ی خوانندگان برای استفاده از طبقات باالتر اکراه ندارند و بسیاری مایلند که در صورت

راه پله و آسانسور مناسب از طبقات آرامتر استفاده کنند . در نمونه ی زیر که یک کتابخانه ی عمومی است،بخش ها بر 

 حسب قرار گرفتن در طبقات مختلف و اولویت در هر طبقه فهرست شده اند:

.اتاق 3.رختکن 1نه ی کودکان .کتابخا۹.امانت بزرگساالن 6.بخش کنترل ۰.نمایشگاه 1طبقه ی همکف ) ورودی اصلی ( : 

 نشریات ادواری

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

12 

 

.ناحیه ی ثبت ) در همان طبقه ،مگر آنکه باالبر مناسب یا ۰.ناحیه ی باز کردن بسته های رسیده 1طبقه ی ورود بار : 

 ( ۰.صحافی ) در همان طبقه با شرایط مورد 6سکوی شیبدار دو سطحه وجود داشته باشد( 

 .کتابخانه ی کودکان6.بخش مخزن ۰کارکنان .بخش 1طبقه ی امانت بزرگساالن: 

.مخزن بسته ) اگر در ۹.بخش کارکنان 6.کتابخانه ی فنی ۰.کتابخانه ی تاریخ محلی 1طبقه ی کتابخانه ی مرجع عمومی: 

 همان طبقه نباشد باید باالبر کتاب داشته باشد(.

 

 طبقات)اندازه و تعداد( 4ـ1

ساختمان کتابخانه ها وجود ندارند.تا سال های اخیر، ابعاد و شکل کتابخانه تا فرمول مشخصی برای اندازه و تعداد طبقات 

متر یا کم  ۰1حد زیادی به امکانات و محدودیت های روشنایی و تهویه بستگی داشت.اغلب حد نهایی در عمق ساختمان 

رش سیستم های نور مصنوعی و متر از پنجره فاصله نداشت . البته در سال های اخیر گست 1۰تر بود و هیچ بخشی بیش از 

تهویه، اندازه ی پنجره ها را به حداقل رسانده است و می توان عمق ساختمان را افزایش داد. به طور کلی هر چه مرکز 

ساختمان نزدیکتر باشد و تعداد طبقات کم تر ، هزینه های دیوارها کم تر می شود. طبقات بیشتر هزینه ی بام را پایین می 

 آورد.

 بخانه از نظر مسائل کاربردی و هزینه باید چند طبقه داشته باشد ؟ چهار عامل را در نظر بگیرید:یک کتا

.هر چه سطح بنای هر طبقه بیشتر باشد درصد کم تری از سطح برای راه پله و آسانسور و آسانسور کتاب مورد نیاز است 1

 و نسبت دیوارهای خارجی به کل سطح نیز کم تر می شود. 

هر بخش از ساختمان که مرتبا توسط خوانندگام استفاده می شود،بیش از دو رشته پله در باال و پایین ورودی  .اگر در۰

نباشد،می توان خدمات آسانسور را ،جز برای افرادی که ناراحتی قلبی و مشکالت حرکتی دارند،کاهش داد و هزینه ها را 

 صرف موارد دیگر کرد.

رت را در هر طبقه ارائه دهد ، تعداد طبقات باید در حداقل نگه داشته شود تا تعداد .اگر معمار بخواهد خدمات و نظا6

 ایستگاه های کارکنان کاهش یابد.

.مهم است که طبقه اصلی )همکف یا اول( به اندازه ی کافی بزرگ باشد تا بتواند خدمات مرکزی کتابخانه را در خود جای ۹

 ست(.دهد ) خدمات مرکزی پیشتر شرح داده شده ا

 

 فضاهای عملیاتی و فضاهای توازن یا تخصیص نیافتنی 1ـ1

یک تعریف بسیار ساده از فضای تخصیص نیافتنی برای کتابخانه،اختالف بین ناخالص ) کل ناحیه در یک ساختار( و خالص 

 ) بخشی از کل ناحیه ای که می توان برای مقاصد خاص کتابخانه ای اختصاص داد( است.

نی اصطالحی است که به اصطالح معمول فضای معماری ترجیح داده می شود. این فضا در حال حاضر فضای تخصیص نیافت

درصد کم تری از مترمربع و حتی درصد کم تری از محتوای حجمی )مترمکعب( ساختمان را نسبت به گذشته اشغال می 

له های مجلل و البی و راهرو کم تر شده سانتی متر ضخامت ندارند.تعداد پ 1۸کند.دیوارهای خارجی در حال حاضر بیش از 

است. ارتفاع سقف تا حد زیادی به علت روشنایی مصنوعی و استفاده از تهویه ی مطبوع کاهش داده شده است.البته هنوز 

فضای تخصیص نیافتنی درصد باالیی از مترمربع و مترمکعب ساختمان را مصرف می کند. این مقدار بستگی به تعریف 

نوع ساختمان ، و برنامه ریزی و طراحی دارد. فضای تخصیص نیافتنی معموال شامل این موارد است:دیوارها،  دقیق اصطالح،

ستون ها ، ورودی ها ، دهلیزها ، سرسراها ، راهروها، راه پله ها و سایر فضاها که برای ارتباطات عمودی و حمل و نقل به 

اده ی زیر بام های شیبدار و در نهایت فضاهای مکانیکی و فضاهای کار می رود.تسهیالت بهداشتی ، فضای غیر قابل استف

مخصوص عبور آسانسور و کانال های هوا و فضایی که با ستون ها و دودکش و نظایر آن اشغال می شود نیز در این دسته 

منظوره باشند جای  قرار می گیریند.البته در مورد فضاهایی مانند راهرو ها و سرسراها و سایر فضاها که می توانند چند
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درصد کاهش یافته است. برای  6۸درصد در سال های گذشته به حدود  1۸بحث وجود دارد.فضای تخصیص نیافتنی از 

درصد کل فضای  1۸تا  6۸محاسبه ی کل فضای ساختمان ابتدا فضاهای تخصیص یافتنی را برآورد می کنند و با افزودن 

 ناخالص را به دست می آورند.

 

 

 ی های عناصر ساختمانویژگ 6ـ1

 پنجره  1ـ6ـ1

اندازه ، سبک و جای دهی و حتی مواد سازنده ی پنجره برای ساختمان از بسیاری جهات حیاتی است و معمار باید زمان 

زیادی را برای بدست آوردن ایده ی اولیه و حل مسئله صرف کند. نیاز به نور طبیعی برای ساختمان در تمام جهان 

است.کتابخانه های کمی وجود دارند که در آن از نور طبیعی استفاده نشود ، اما با این حال نتیجه گیری پذیرفته شده 

قطعی در این مورد چندان آسان نیست.حتی اگر وجود پنجره الزم نباشد،در صورت امکان باید به خواننده فرصت نگاه 

ه پس از مسئله ی بحران انرژی مطرح شد ، نسبت پنجره ها کردن به بیرون از اتاق داده شود. مقررات ساختمانی بریتانیا ک

 درصد محدود کرده است. 61را به دیوارهای خارجی به حداکثر 

مهم ترین مضرات پنجره بندی عبارتند از:نیاز به تسهیالت گرمایش ، هزینه ی بیشتر کنترل گرمایش و سرمایش ، کنترل 

ه داری ، ورود گرد و خاک به داخل فضاهای کتابخانه ، کمبود جا و عدم بیشتر نور مستقیم خورشید، هزینه ی نظافت و نگ

 انعطاف در رف بندی و محل نشستن خوانندگان.

 

 دیوار 2ـ6ـ1

نوع ساخت دیوار، روش استفاده برای پشتیبانی از رفها، قفسه های کتاب یا سایر گویه های متعلق به دیوار را مشخص می 

کند. اتصال گویه ها به دیوارهای سنگی یا آجری به سخت افزارهای ویژه و نوک مته احتیاج دارد. اگر کتابخانه ای با یک یا 

ز سنگ های تزئینی و تختخه های سرو ساخته شود، این موارد را باید در طراحی چند دیوار داخلی طراحی شده باشد یا ا

کف ) با ابعاد آن ( لحاظ کرد، زیرا هیچ چیز را نمی توان به این دیوارها تکیه داد. مصرف انرژی تحت تاثیر ارتفاع و ضخامت 

متری خواهد داشت. شدت  2/1سقف  متری هزینه ی بیشتری برای گرما و سرما نسبت به 3دیوارهاست. اتاقی با سقف 

صدا در اتاق های با سقف بلند به علت تاثیر برگشت صدا بیشتر خواهد بود.این ها بعضی از مواردی است که عالوه بر نقش 

 سازه ای و باربری دیوارها باید به آن ها توجه کرد.

 کف  3ـ6ـ1

باید در ارزیابیای طرح ساختمان مورد توجه قرار داد. شرایط عمومی کف ها ، ترکیب ، ظرفیت حمل بار و پوشش آن ها را 

همچنین این ارزیابیها باید شامل اطالعاتی درباره ی طرح تاسیساتی ساختمان و نیز حایل های کف باشند.در مورد پوشش 

ایت حرارت ، کف عواملی که معمار باید در نظر بگیردعبارتند از: هزینه ، دوام ، نگه داری ، جذب سر و صدا ، ایمنی ، هد

انعکاس ، ظاهر ، کیفیت مواد و نواحی خاص با عملکردهای ویژه. برای پوشش کتابخانه ها می توان از مواد مختلفی چون 

فرش، وینیل، لینولئوم، الستیک،پشم ، چوب، کاشی و آجر استفاده کرد. کف های لیز و براق در کتابخانه ها خطرناک است 

ها باید در سرتاسر یک طبقه هم سطح باشند،وجود پله مانعی بر سر راه حمل و نقل کتاب و و باید از آن ها پرهیز کرد.کف 

 رفت و آمد آسان و بدون خطر افراد است.

 

 ستون 4ـ6ـ1

انتخاب ستون ها برای کتابخانه های بدون دیوارهای حمال می تواند عاملی حیاتی باشد. در کتابخانه باید به موقعیت و ابعاد 

تون ها توجه شود. قرار گرفتن ستون ها در فواصلی که برای عملکرد اقتصادی کتابخانه نامناسب است ) رف و اندازه ی س
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بندی ، محل نشستن کارکنان و خوانندگان ( می تواند فاجعه بار باشد. فاصله ی بین ستون ها نیز باید متناسب با جای 

یز امکان تامین پهنای استاندارد راه رو ها را فراهم دهی میزها و صندلی ها ، ترکیب رف بندی و مبلمان باشد و ن

میلی متر یا  6900*6900سازد.اندازه ی مطلوب برای یک شبکه ی چهار خانه ای در کتابخانه های بزرگ 

میلی متر است.البته هرچقدر فضای بین ستون ها بیشتر باشد برای کتابخانه بهتر است.شبکه ی چهارخانه  8400*8400

می توان در سرتاسر کتابخانه های چند طبقه و در مکانهایی چون راهروی ورودی و اتاقها سخنرانی که ت ای را به ندر

احتیاج به آرایش ویژه ای دارند اعمال کرد. در چنین ناحیه هایی اولویت با حذف ستونها است. استفاده از ستونهای کوچک 

عمومی باید با رنگ روشن مشخص شوند. البته مقررات آتش مربعی بهتر است، ولی چنین ستونهایی مخصوصاً در ناحیه ی 

 نشانی استفاده از ستونهای کوچک را ممنوع کرده است. 

 

 درها و ورودیها 1ـ6ـ1

از درها برای ورود و خروج و ایجاد مانع یا ارتباط در فضای داخلی ساختمان و گاه برای مسائل آکوستیکی و جلوگیری از 

گسترش آتش استفاده می شود. تمام این عملکردها، هزینه ها، اثرات روان شناختی، و تأثیر آنها در هماهنگی و زیبایی 

ن است به باال یا کنار لوال شوند. می توان آنها را به طور عمودی یا افقی غلتاند ساختمان باید در نظر گرفته شود. در ها ممک

یا به صورت چرخان درآورد. اگر لوالها طوری نصب شوند که درها در دو جهت باز شوند، به سختی می توان آنها را به طور 

ه الگو و جهت آمد و شد در کتابخانه ها کامل بست و از نفوذ صدا جلوگیری کرد. بسیار مهم است که درها را با توجه ب

 نصب کرد. نصب غلط درها استفاده از نواحی مختلف کتابخانه را با مشکل روبه رو می کند. 

در مورد ورودیها نیز باید به این نکته توجه کرد که هر کدام از ورودیهای عمومی هزینه بر هستند و احتیاج به نگهبانی و 

تن یک ورودی و خروجی اصلی می تواند به ساده کردن الگوی ترافیک کتابخانه بینجامد، اما در بازبینی دارند. اگر چه داش

کتابخانهای بزرگ که فاصله ها زیاد است و طبقات متعددی دارد و ترافیک نیز سنگین است وجود ورودی و خروجی کنترل 

فلهای قابل شکستن و سیستم اعالم خطر را شده ی دوم الزامی است. مقررات آتش نشانی نیز وجود خروجی اضطراری با ق

الزم می داند. برخی از کتابخانه ها که محصوالت زیادی را دریافت یا ارسال می کنند به وروید جداگانه ای برای محموله 

های پستی نیاز دارند که ممکن است از آن به عنوان ورودی کارکنان نیز استفاده شود.               

 
 6تصویر شماره 

دسترسی به ورودیهای کتابخانه )دست کم یکی از آنها(، باید بدون استفاده از پله و از طریق سطوح شیبدار باشد. شیب این 

(. حداقل در یک طرف سطوح شیبدار و ترجیحاً %1سانتی متر باشد )تقریباً 6۸متر طول نباید بیش از  3۸/6سطوح برای 
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سانتی  6۸سانتی متر نصب شود. این نرده ها در باال و پایین سطوح باید تا  1۸ در هر دو طرف آن باید نرده هایی با ارتفاع

 متر امتداد داشته باشد. قبل از رسیدن به در نیز باید سکویی مسطح پیش بینی شود. 

 

 پله ها  6ـ6ـ1

ی برقی، و آسانسور در در بحث حمل و نقل عمودی کتابخانه ها پله ها، سطوح شیبدار، باالبر کتاب، تسمه های نقاله، پله ها

نظر گرفته می شود. محل راه پله ی اصلی و فرعی از عوامل تعیین کننده ی طرح آرایشی کف است. پله ها باید به راحتی 

قابل تشخیص باشند و استفاده از آنها به راحتی صورت پذیرد. راه پله را اغلب در یکی از نواحی مرکزی ساختمان، همراه 

بهداشتی، و سایر خدمات ثابت قرار می دهند تا بقیه ی ساختمان تا حد امکان انعطاف پذیر باقی آسانسورها، تسهیالت 

بماند. این طرح حتی حدود دیوارهای داخلی را کاهش می دهد. اما یکی از معایب آن نیاز به محافظهایی در اطراف آن برای 

ار دادن راه پله ها در کنار ورودی اصلی و نزدیک به کاهش یا حذف اختالالت سمعی برای خوانندگان است. امکان دیگر قر

یک دیوار خارجی است. برخی از معمارها راه پله ی دوم را که طبق مقررات آتش نشانی الزم است در خارج از ساختمان 

 قرار می دهند. 

 

 حیاطهای داخلی یا باز  7ـ6ـ1

باشد، نور طبیعی در ناحیه های نشستن خوانندگان بسیار  پیش از اینکه روشنایی مصنوعی به اندازه ی امروز کارایی داشته

اساسی بود. در یک ساختمان خیلی بزرگ معمار ناچار بود از حفره های نوری داخلی برای تأمین نور استفاده کند تا تمام 

د. نور از باال می اتاقها از نور طبیعی برخوردار باشند. در کتابخانه های کوچک حیاط داخلی عملکردی مشابه آن ایفا می کن

آید و به تمام طبقات می رسد. باید مراقب بود که نور به صورت غیر مستقیم باشد. در طبقه ی همکف، در شرایط مناسب 

آب و هوایی، می توان از حیاط برای  مطالعه در بیرون از ساختمان استفاده کرد. در کتابخانه های بزرگ )بیشتر در 

عداد بیشتری حیاط در بین تأسیسات ساخته می شد) مانند اولین ساختمان کتابخانه ی گذشته(، اغلب یک دو، سه یا ت

کنگره و کتابخانه ی فعلی آستان قدس رضوی در مشهد(. تأمین نور طبیعی و استفاده از تهویه ی مناسب از دلیلهای این 

یش خواهد یافت. در ساختمان های شیوه ی طراحی است. البته در این روش هزینه ی ساختمان سازی و زمین بسیار افزا

جدید به دلیل استفاده از نور مصنوعی و تهویه ی مطبوع دیگر نیازی به این تمهیدات احساس نمی شود. البته دالیل 

زیبایی شناسی و لزوم راحتی و تغییر محیط ممکن است وجود آنها را توجیه کند. بنابراین در صورت وجود چنین محوطه 

 افزودن به فضای موجود و سایر کاربریها استفاده می شود.  هایی از آنها برای

 

 زیر زمین  8ـ6ـ1

اگر ساختمان کتابخانه در یک زمین مسطح احداث شود، می توان برای کتابخانه زیرزمین نیز پیش بینی کرد. در این حالت 

شیبدار به ندرت می توان از این تعبیه ی پنجره برای نورگیری زیرزمین و تهویه ی آن مناسب خواهد بود. در زمینهای 

ویژگی استفاده کرد. اگر از زیرزمین کتابخانه برای جای دهی مجموعه استفاده شود، دستگاه های قوی تهویه برای کنترل 

رطوبت جابه جایی هوا و تصفیه ی آن مورد نیاز است. وجود زیرزمین می تواند مزایای زیادی داشته باشد. کتابداران با 

ه ی کافی از فضای کاربردی درون ساختمان بیشترین استفاده را از این فضا خواهند کرد، به ویژه آن بخش از داشتن تجرب

کتابخانه که از طبقه ی ورودی به آسانی قابل دسترس است، ارزش بیشتری دارد. زیر زمین در عین حال می تواند دردسرزا 

ریانهای زیرزمینی( و در برخی از شهرها وجود فاضالب و لوله های و پر هزینه هم باشد. تأثیر فشار زمین، وجود آب)حتی ج

 زیرزمینی از مشکالت احداث زیرزمین است. 
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 جمع بندی:

 ارایه ت فناوری در زمینه تولید وکتابخانه ها به دلیل کارکردی که دارند دارای معماری خاص بوده که به علت پیشرف

.بناها در حال تغییر استاطالعات شکل ظاهری و محتوایی این نوع  . 

ن کتابخانه ها دارای یک مخزن برای نگهداری کتاب های ارزشمند و یک سالن برای مطالعه بوده که معموال از کمتری 

.امکانات رفاهی مانند گرمایش و سرمایش مناسب مورد نیاز برخوردارند . 

ننده ها نه مناسب نیست به همین دلیل مراجعه کامروزه در شهرهای مختلف از فضایی استفاده می شود که برای کتابخا 

 .ترجیح می دهند کتاب را به امانت گرفته و در محل دیگری مطالعه کنند

ست معماران این نکته حائز اهمیت است که د معماران باید در طراحی کتابخانه ها تکنولوژی روز را در نظر بگیرند بنابراین

محدودیتشان برای طراحی کتابخانه مساحت زمین است.برای طراحی حجم و پالنباز است و تنها   

زیبا  ورود معماران در طراحی کتابخانه ها حداقل دستاوردی که می تواند داشته باشد ایجاد فضای مناسب،روان شناختی و

اطب مخ با ایجاد معماری و طرح مطلوب تاثیر ان را در جذبنظر بگیرند و شناسی بوده، معماران باید فضای آرامش را در 

 .اثر خود مشاهده کنند.

فرم  در حال حاضر اصالت فرم کتابخانه بدون محتوا بوده و آن چیزی که بالی معماری امروزه کتابخانه ها شده زیبایی 

د در طراحی کتابخانه باید عالوه بر معمار، جامعه شناس، روان شناس و مهندس فنی حضور داشته باشند و بای است

گونه ای باشد که نسبت به آن فضا تعلق خاطر پیدا کنیممعماری کتابخانه به  . 

ند و به فضای کتابخانه مانند فضای موزه ها در حال دگرگون شدن است و مردم عالقه بیشتری برای مطالعه پیدا کرده ا 

.طوریکه در کتابخانه مردم با قشرهای مختلف ارتباط برقرار می کنند . 

ود و فقط فضا برای خواندن کتاب وجود داشتدر گذشته محیط کتابخانه ها بسته ب   

امروزه کتابخانه ها به محل برای برقراری ارتباطات اجتماعی تبدیل شده اند   

راها اضر داخل فرهنگسساختمان و معماری کتابخانه باید خوانندگان را برای مطالعه کتاب تشویق کند که در حال ح

.جود می آوردکتابخانه طراحی می شود و این ترکیب فرهنگسرا با کتابخانه به نوبه خود فضای جاذبی را برای مطالعه به و  
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 منابع و ماخذ

 .۰، دوره۰تحوالت فناوری کتابخانه ها، مجله الکترونیکی مرکزاطالعات و مدارک علمی، شماره (1616زوارقی، رسول )

 . ، کتابداران در قرن بیست و یکم، فصلنامه کتاب(16۱۱اکبرزاده، هیالن، )علی 

آشنایی با فناوری اطالعات و کاربردهای آن در کتابخانه، سخنرانی در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ( 16۱1فتاحی، رحمت اله )

 .دانشگاه فردوسی مشهد

ها و کتابداران، فصلنامه کتابداری و اطالع رسانی، وری نوین بر کارکتابخانههای تاثیر فن آبرخی از زمینه( 16۱۱فتاحی، رحمت اله )

 . ۹سال اول، شماره 

تحلیل و بازآفرینی نقش کتابداران واطالع رسانان در عصر تحول، ارائه شده در مجموعه مقاالت ( 161۰فتاحی، رحمت اله )

 .هفتمین همایش کتابداران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

ها در محیط وب، مرکز اطالع : بررسی امکانات فهرست پیوسته کتابخانه فهرست همگانی و شبکه جهانی وب( 16۱۴کوشا، کیوان)

 رسانی و خدمات علمی جهاد کشاورزی

 ها وکتابداران در عصر الکترونیک، ترجمه اسداله آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی.کتابخانه( 1633لنکستر)

:چگونگی حیات در قرن بیست و یکم، ترجمه جواد بشیری، پیام کتابخانه، سال  های تخصصیکتابخانه( 1616ویتور، روالند )

 دوازدهم، شماره سوم و چهارم

 استیویچ، الکساندر، کتاب در پویه تاریخ، ترجمه حمید رضا آژیر

 نویفرت،ارنست و پیتر،نویفرت)اطالعات معماری(.ترجمه حسین مظفری ترشیزی.

 احی کتابخانهمبانی طر
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