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 چکیده: 

بسیاري از  .زيادي در کتاب و کتابخوانی پديدار گشته و اين عرصه دستخوش تغییرات زيادي شده است تغییراتدر دنیاي مدرن امروز    

خوانندگان حفظ کرده و ها و هاي چاپی و غیر الكترونیكی همیشه جايگاه خود را در بین ناشران کتابخانهاهالی ادب معتقدند کتاب

هاي چاپی در بازار نشر کتاب بكاهد ولی هیچ گاه اين تواند از رونق کتابهاي الكترونیكی میکنند. البته روشن است که کتابمی

مقاله حاضر قصد دارد . توانند همديگر را از بازار نشر سنتی و يا مدرن کتاب در کشور و يا جهان به طور کامل حذف کنددو نمی

، مزايا و چالش هاي اين تحوالت را مورد بررسی کتابخانه ديجیتالسیر تحوالت کتاب در عصر ديجیتال به تعريف تعريفی از  منض

  قرار دهد.

، کتابخانه الكترونیكی،ديجیتال يکتابخانه هاکتاب، کتابخانه،  :هاکلیدواژه  
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 مقدمه

راديو، تلويزيون، ويدئو، کامپیوتر و ماهواره، در همه جا ريشه دوانده و شاخه به باور برخی، در روزگاري که پديده هايی همچون     

، دشوار و حتی بیهوده است. اينان بر اين پندارند که با پیدايی هر گسترانده اند، سخن گفتن از کتاب و نقش آن در زندگی بشري

و ماهواره که می آيد، حتی ويدئو و تلويزيون هم کهنه می رسانه نوينی، پديده پیشین رنگ می بازد و عرصه را وا می نهد. کامپیوتر 

شوند و جايی براي خود نمی يابند، و در اين میان از همه عقب تر کتاب است، که حذف آن از اين گردونه پرشتاب موجه تر می 

اب نقش رسانايی خود را نیک هنر انسان تا اين حد پیش نرفته بود، کتنمايد و به صواب نزديكتر. آن روز که انديشه و در نتیجه، 

ايفا می کرد؛ تاريخ نشانه هاي فراوانی از اين ادعا به ياد دارد، اما با شكوفايی خرد آدمی و پیدايش اختراعات نوين، کتاب هر لحظه 

 ويش است.پرتكابو و شتابان، افتان و خیزان در انديشه ادامه حیات خ گامی عقب نشست و واپس ماند، و امروزه از پس اين کاروان

سینما که اختراع شد، جماعتی در برابر جلوه گريهاي فريبنده آن، بر اين باور شدند که ديگر نشانی از تئاتر، اين هنر ديرين     

سالیانی با تئاتر  بشري، به جاي نخواهد ماند، و سینما عرصه را بر تئاتر تنگ کرده، آن را از میدان بدر خواهد برد، اما آنان که

زيسته، و ارج و عظمت آن را به عنوان هنري انسانی يافته بودند، معتقد شدند که با ظهور اين رقیب نوين و تازه نفس در دنیاي 

 هنرهاي نمايشی، تئاتر نه تنها به فراموشی نخواهد پیوست، که خالصتر خواهد شد و جانی ديگر به کالبد آن خواهد دويد.
(Stipcvic, 1993) 

شیوه هاي به کار رفته در ارتباط نوشتاري، در طی زمان، بارها تغییر کرده است. براي نمونه، لوح گلین جاي خود را به پاپیروس    

داد و نسخه دستنويس بر پوست گوساله، به نوبه خود، جايگزين پاپیروس شد. چاپ بر کاغذ نیز جانشین نسخه دستنويس پوست 

وسیله برتر ارتباط رسمی باقی هیچ سابقه و نشانه اي مؤيد اين باور وجود ندارد که چاپ بر کاغذ همواره  گوساله گرديد. بدين سان،

خواهد ماند. در حقیقت، کامالً امكان دارد که عمر چاپ بر کاغذ در اصل از دوره هايی که صورتهاي پیشین سلطه داشت کوتاهتر 

ال حاضر، جامعه خود را در سر آغاز مراحل نخستین تطوري طبیعی در امر باشد، يعنی با مقیاس صدها سال سنجیده شود. در ح

کاغذ کمابیش بطور کامل ه سرانجام چاپ بر ارتباطات، يعنی از ارتباط با چاپ بر کاغذ به ارتباط الكترونیكی، می بیند. خواه ناخوا

 (Lancaster, 1982) به شیوه هاي الكترونیكی خواهد داد. جاي خود را

بی آن که بخواهیم حضور ارزشمند رسانه هاي نوپیدا را انكار کنیم و چشم خود را بر نشانه هاي شگرفی که يكايک اين پديده ما     

دگرگونی و انديشه و فكر ديگر  هاي حیرت برانگیز در مطاوي زندگانی انسان داشته اند فرو بنديم، و سلوک و رفتار دستخوش

ر رقابت با پديده هاي نوين خالصتر و ناب تر شده است؛ بنابراين بازکاوي اين نقش در گستره ناديده بگیريم، بر اين باوريم که د

 (Stipcvic, 1993) تاريخ اهمیت خود را دارا است.

گرچه در طول دهه هاي گذشته جامعه کتابداري با تحوالت جامعه جهانی همراه بوده و کوشیده است تا با پیشرفت هاي     

شد اما بروز دو انقالب اطالعاتی عظیم در کمتر از چند دهه، روند اين تغییرات را تشديد نموده است که در فناورانه همگام با

بسیاري از موارد بازنگري، تغییر و حتی دگرانديشی در بسیاري از فرآيندها و استانداردها را ضرورتی عاجل و ناگزير بخشیده است. 
(Zhang, 1965) 

 چالش تغییر
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اگر تكنولوژي ديجیتال اين چنین بی نظیر است چه چیز مانع از ديجیتال شدن کامل کتابخانه ها می شود؟ قسمتی از جواب    

اين است که تكنولوژي کتابخانه هاي ديجیتالی هنوز نارس است اما تالش براي آن از خود تكنولوژي بسیار گسترده تر است. 

و مؤسسات به يافتن راههايی براي استفاده مؤثر از تكنولوژي، جذب تغییرات و ايجاد  تالشی با ابعادي مشابه توانايی افراد

چارچوبهاي اجتماعی مورد نیاز می باشد. جهان اطالعات، شرکت کنندگان بسیاري دارد که هر يک در ارائه تجربه و تخصص و 

ماعی، اقتصادي و قانونی بین اين شرکت کنندگان منابع سهیم هستند. براي ايجاد تغییرات اساسی در سیستم بايد در روابط اجت

 تغییراتی ايجاد شود.

کتابخانه هاي ديجیتال بستگی به مردم دارد و نمی توان آنها را زودتر از آنچه که مردم قابلیت پذيرش دارند معرفی کرد. اين قاعده 

.روابط میان اين گروهها در حال تغییر است. براي سازندگان اطالعات، کاربرن و متخصصین پشتیبان به صورت يكسانی صادق است

با کتابخانه هاي ديجیتالی کاربران اغلب بطور مستقیم به اطالعات دسترسی پیدا می کنند و به ساختمان  کتابخانه و اشخاص 

متخصص بصورت رابط مراجعه نمی کنند. نويسندگان ممكن است در آماده سازي يک نوشته اقدامات بیشتري انجام دهند. 

متخصصین نیاز به فنون و آموزشهاي جديد براي پشتیبانی اين روابط جديد دارند. مدارس و مؤسسات آموزشی کتابداري خود را با 

اين تغییرات وفق می دهند اما براي اعمال تغییرات در سیستم سالها وقت الزم است. سنت هاي چند صد ساله بسیار عمیق 

 هستند.

ند مورد ويژه در بقیه موارد کتابخانه هاي سنتی و ديجیتال در کنار يكديگر حضور خواهند داشت و به نظر می رسد که به غیر از چ

ناشران قادر به حفظ بازار براي آثار سنتی خود خواهند بود. اما کاهش عظیم هزينه نگهداري سیستم هاي کامپیوتري و افزايش 

سال جايگزين  01شود.پردازش گرهاي کامپیوتري در عرض کمتر از چشمگیر توانايی ها بعضی اوقات منجر به جايگزينی کامل می 

فقط تعداد معدودي کتابخانه  0891ماشین هاي تحرير شدند. فهرست هاي کارتی کتابخانه ها نیز به همین صورت هستند. در سال

کارتی اکنون در حال پیوستن سال اين فهرستهاي پیوسته  01توانايی مالی داشتن فهرستهاي پیوسته کامپیوتري را داشتند. پس از

به تاريخ در کتابخانه هاي آمريكا هستند. در بعضی موضوعات خاص کتابخانه هاي ديجیتالی ممكن است بطور کامل جايگزين منابع 

 کتابخانه هاي سنتی شوند.

فنی، اجتماعی، اقتصادي و  در دراز مدت هیچ مانعی در سر راه کتابخانه هاي ديجیتالی و نشر الترونیكی ديده نمی شود. تالش هاي

قانونی وجود دارند اما به آرامی بر اين مشكالت غلبه می شود. ما هنوز مطمئن نیستیم که کتابخانه هاي ديجیتالی دقیقاً چه شكلی 

 (Arms, 2003)خواهند داشت اما واضح است که آنها براي باقی ماندن آمده اند. 

 کتابخانه دیجیتالی چیست؟

يک محیط کنترل شده که از طريق چارچوب هاي قانونی و تجاري مناسب و »تالی را می توان چنین توصیف کرد: کتابخانه ديجی   

فارغ از محل نگهداري، شكل اطالعات و حوزه تصديق گري، دسترسی يكپارچه به حجم وسیعی از خدمات اطالعاتی را فراهم می 

ان هايی به حساب آورده اند که منابع از جمله کارکنان متخصص را براي و در تعريف ديگر کتابخانه هاي ديجیتالی را سازم« آورد

انتخاب، سازماندهی، دسترسی، تفسیر، توزيع نگهداري و تضمین دوام مجموعه آثار ديجیتالی فراهم می سازد به طوري که اين 

اي از گروه ها قابل دسترسی باشد. در منابع به طور آماده و از نظر اقتصادي براي استفاده به وسیله يک فرد مشخص يا مجموعه 

واقع می توان گفت کتابخانه ديجیتالی )الكترونیكی(، کتابخانه اي است که در آن اسناد به جاي کاغذ يا ساير رسانه هاي محلی به 

كی است. به شكل الكترونیكی ذخیره شده اند. اساس اين کتابخانه ها ذخیرۀ مدارک به شكل الكترونیكی و نیز استفادۀ الكترونی
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و يک خط تلفن بتواند به تمامی   اينصورت که هر فردي در هر نقطه از ايران و حتی جهان با استفاده از يک کامپیوتر معمولی

اطالعات يک کتابخانه عظیم دسترسی پیدا کند. از اين رو کافی است اين کتاب ها را جمع آوري کرده و در واحدهاي حافظه در 

 (0890)شريف آبادي، اين نوع کتابخانه ها قرار دهیم. 

ند ، بلكه بیشتر يک بخش الحاقی آنها محسوب می شوند. کتابخانه هاي ديجیتالی به معناي جايگزين کتابخانه هاي سنتی نیست   

سه دلیل وجود دارد که چرا کتابخانه هاي ديجیتالی نسبت به کتابخانه هاي سنتی از مزاياي بیشتري برخوردارند : اول اينكه با 

ه براي فراهم کردن داده هاي وجود انواع روشهاي جديد براي ذخیره سازي اطالعات وداده ها،کتابها ونشريات به تنهايی به هیچ وج

يک کتابخانه امروزي کافی نمی باشند.دوم اينكه يكی از وظايف اصلی کتابخانه ها و آرشیو ها در سراسر جهان تضمین حفظ و 

سوم اينكه باخلق کتابخانه هاي ديجیتالی که در اينترنت وجود دارند ، اطالعات از هرسوي  ..نگهداري اسناد ومطالب تاريخی است 

 (0880)نعیمی،  .هان براي هرکسی که به اينترنت دسترسی داشته باشد فراهم استج

 کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الكترونیكی کتابخانه اي است که شامل مواد و خدمات الكترونیكی است .مواد الكترونیكی می تواند تمام مواد ديجیتالی    

الكترونیكی و...(همچنین اشكال مختلف آنالوگ ها را که جهت استفاده از آنها نیاز به را شامل شود ) مثل مجله الكترونیكی ، کتاب 

الكتريسیته می باشد نیز شامل می شوند .. عبارت کتابخانه الكترونیكی به طور ضمنی بدان مفهوم است که فرايندهاي اصلی 

م ترين شیوه تحقق اين امر ، استفاده گسترده از رايانه کتابخانه، به طوراساسی بايد داراي ماهیت الكترونیكی شوند بديهی است مه

براي دسترس پذيرکردن خدماتی چون نمايه درون خطی ، امكانات کاوش و بازيابی متن کامل ، بايگانی خودکار سوابق و تصمیم 

از رسانه هاي  گیري مبتنی بر رايانه است. يک شاخص مهم کتابخانه الكترونیكی، حرکت آگاهانه به سوي استفاده گسترده

الكترونیكی براي ذخیره ، بازيابی و ارائه اطالعات است و به معناي آن است که کتابخانه هاي الكترونیكی اطالعات بیشتري را به 

شكل الكترونیكی يعنی در قالب لوح هاي فشرده يا دستیابی از طريق اينترنت فراهم آورند . استفاده شبكه اي از پايگاه هاي لوح 

ز ويژگی هاي اصلی کتابخانه هاي الكترونیكی است . اگر چه در اين کتابخانه ها از رسانه هاي الكترونیكی استفاده گسترده فشرده ا

اي می شود ، اما کتاب هاي متعارف نیز در کنار انتشارات الكترونیكی حضورخواهد داشت . به همین ترتیب کتابداران کتابخانه هاي 

حظه اي در خصوص موضوعات کتابخانه اي می کنند، در عین حال برخی از درخواست هاي روزمره الكترونیكی نیز کمک قابل مال

تحول به سوي کتابخانه . اي که کتابداران به آن ها رسیدگی می گنند خودکار می شود و به وسیله رايانه پاسخ داده می شود

 :ازالكترونیكی نیاز به توسعه ويژگی هاي و تغییراتی دارد که عبارتند 

استاندارد کردن داده ها ، دسترسی به فايلها از راه دور ، ايجاد ارتباط و ترکیب فايلها ، دسترسی به فايلهاي مختلف و متعدد از يک 

پايانه ، استفاده تعاونی روزافزون از فايلهاي مشترک ، عدم تداوم فايلهاي کم و بیش تكراري محلی و متعدد، توانايی بیشتر در 

 . يل هاي رايانه اي و کار با فايلها ، افزايش آسیب پذيري در برابر شكست هاي فن آورانهاستفاده ازفا

جهت گسترش کتابخانه اي با اسناد الكترونیكی نیاز به اصولی در کتابداري که با اصول موجود متفاوت باشد نیست ، بلكه مانند    

مهم است . اسناد الكترونیكی بايد به شكل استاندار باشند و براي  کاغذ و میكرو فیلم ها ، پیروي از استانداردها براي پیشرفت

فهرستنويسی آنها نیز استانداردهايی مورد نیاز است و براي انتقال اسناد الكترونیكی به قالب هاي ارتباطی نیاز داريم . بنابراين 

تی ، ذخیره سازي داده ها و ارتباطات راه دور مفهوم يک کتابخانه الكترونیكی به زير ساختی پرهزينه و اساسی از ظرفیت محاسبا

 (0880)نعیمی،  .نیازمنداست که به نوبه خود استفاه موفقیت آمیز آن به تخصص و خبرگی احتیاج دارد
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اگرچه کتابخانه هاي ديجتالی مزاياي زيادي دارند ولی خالی از اشكال نیز نیستند. آنها دربرگیرندۀ مجموعه هاي ديجیــتالی    

هستند که عمــدتاً به شكل ديجیتال يا الكترونیــكی می باشند. نشريات الكترونیكی در مقايسه با مدارک چاپی، مسائل مديريتی 

ل شامل زير ساخت، قابلیت پذيرش، محدوديت هاي دسترسی، خوانايی استانداردسازي، تأيید، خاص خود را دارند. اين مسائ

   (0898 )گوپال،حفاظت، حق مؤلف، محیط رابط کاربر و غیره می باشند. مهمتر از همه اين ها مسئله ديجیتال سازي است. 

چنین کتابخانه هايی می باشد.اما به عقیده او با  ، بیان می کند که معايب کتابخانه ها ي مجازي بیش از مزاياي(0110ريسو)

پیشرفت فن آوري اين مشكالت از بین خواهند رفت . او می گويد در حال حاضر معايب کتابخانه هاي مجازي شامل موارد زير می 

 :باشد

 .کاربران براي محصوالت مختلف بايد رمز عبور هاي متفاوتی را به خاطر بیاورند

 .رس بودن آرشیو ها، اغلب محدود می باشدحوزه پوشش و در دست

 .اغلب موارد انتقال و چاپ مطالب با مشكل رو به رومی باشد

 ..زمانی که محصوالت هم به صورت مجازي و هم به صورت چاپی نگهداري می شوند، در هزينه ها صرفه جويی نمی کردد

 .همه منابع به شكل ديجیتالی در دسترس نیستند

 .چگونگی استفاده از محصوالت از کارگزار ي به کارگزار ديگر وجود داردمحدوديت هايی براي 

 .کتابخانه هاي مجازي جهت قابل دسترس بودن ، به شبكه هاي کامپیوتري نیاز دارند

 براي کاربران امكان اينكه منابع را درمقابلشان بگسترانند و از آنها به طور اتفاقی استفاده کنند و جود ندارد

 .استفاده از کتاب ها راحت تر هستندکاربران در 

 ها آینده کتابخانه: پیش بینی

بسیاري از آنها را بازنگري  (0891  )لنكستر و ديگران،از آغاز اين سده، پیش بینیهاي بی شماري در باب آينده کتابخانه به عمل آمده است.

 و بررسی کرده اند. 

ه تمام و کمال از بخصوص که پیش بینی هاي مربوط به کتابخانه را نمی توان بکار مقوله بندي بررسیهاي پیشین امري ساده نیست، 

 جنبه هاي گسترده تر ارتباطات انسانی مجزا کرد. اين پیش بینی ها در محدوده زير جاي می گیرند.

آنها به مدد تكنولوژي،  کارکردهاي درونی .کتابخانه ها اغلب همان خدماتی را که امروزه ارائه می دهند، عرضه خواهند کرد. هرچند،

ار خواهند چون انباشت مواد بر ريز ورقه ها)میكروفرمها( و کاربرد کامپیوترها، تا حد زيادي بهبود می يابد و با انواع فزاينده مواد سر و ک

 داشت.
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کارايی خدمات  ود کارايی و هزينه/. بطور کلی، فعالیتهاي شبكه اي که کامپیوترها و ارتباطات از راه دور کار آنها را آسان می کند، به بهب

 کتابخانه اي می انجامد و هر کتابخانه اي را مكان دستیابی کارآمد به منابع ملی در سطحی گسترده می سازد.

ا منابع ماشین کناري می نهند و بطور عمده ب. کتابخانه ها از وابستگی خود به مواد چاپی بر کاغذ می کاهند يا حتی اين وابستگی را به 

 خوان کار می کنند.

استه می . از آنجا که تكنولوژي تحول مستقیم مواد و ارائه خدمات به اداره ها و خانه ها را میسر می سازد، از نیاز به رفتن به کتابخانه ک

 شود.

ه شكل را بطالعات . شالوده اهمیت کتابخانه هاي محلی سست می شود، افراد می توانند خود بايگانی اطالعاتی شخصی بسازند و ا

 الكترونیكی ذخیره کنند.

. افراد عضو جوامع فكري پیوسته می شوند. تمايز میان ارتباط رسمی و غیر رسمی بتدريج از میان می رود، زيرا شبكه اي پیوسته، 

اشكال ديگر را دستیابی به افراد)پست الكترونیكی، تبادل نظر کامپیوتري( و گستره عظیمی از منابع اطالع رسانی به شكل متن يا 

 ( Lancaster, 1982) فراهم می سازد.

 وب به عنوان یک کتابخانه دیجیتال 

کامل ديجیتال است. يک دلیل براي اين بعضی از مردم از وب بگونه اي صحبت می کنند که گويی توقفی تا ايجاد کتابخانه هاي 

اين حقیقت مشكل دارند که کارهاي عمده کتابخانه هاي تفكر اين است که افرادي که متعلق به حرفه هاي ديگرند در پذيرفتن 

ديجیتال توسط فیزيكدانان يک آزمايشگاه در سوئیس انجام شده نه بوسیله کتابداران يا متخصصین معروف کامپیوتر. اما وب راهی 

 فرعی جهت بوجود آمدن کتابخانه هاي واقعی ديجیتال نیست بلكه هسته اصلی توسعه اين کتابخانه هاست.

عالوه بر اين عده اي که با مجموعه ديجیتالی آشنايی ندارند. نظراتی در مورد اطالعات وب را بیان می کنند. دو شكايت عمده 

است. اين دو انتقاد تا حدودي معتبر است اما از حقیقت فاصله زيادي دارد. در وب حجم کیفیت پائین و عدم دستیابی به آنها 

بسیاري از آن فاقد ارزش است. اما سرويسگرهاي بسیاري نیز داراي اطالعات با کیفیت باال  عظیمی از اطالعات وجود دارد که

هستند. يافتن اطالعات در وب مشكل است اماامكانات و خدماتی وجود دارد که کاربر با کمترين هوش و ذکاوت بتواند آنها را پیدا 

ه سیستم هاي عامل تبديل شد، وب نیز می تواند اساس نسل هاي کنند. همانطور که يک نرم افزار ساده در کامپیوترهاي شخصی ب

 (Arms, 2003) جديد کتابخانه هاي ديجیتال باشد.

  نتیجه گیـری

مهمترين مزيت کتابخانه ديجیتالی نسبت به کتابخانه هاي سنتی اين است که کتابخانه هاي ديجیتالی در ارائه اطالعات بدون    

باشند و مسئوالن بايد بدانند که سوق دادن کتابخانه هاي سنتی به سوي کتابخانه هاي ديجیتالی محدوديت زمان و مكان می 

به امید روزي که ما نیز در ايران به ايجاد کتابخانه هاي ديجیتال بپردازيم تا بتوانیم دسترسی محققان را به  امري بسیار مهم است.

است که ايجاد کتابخانه ديجیتالی به عنوان يک طرح ملی مطرح شود. به امید  منابع اطالعاتی با سرعت بیشتري فراهم سازيم. الزم

 آن روز.
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