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  تماشاگر يا بازيگر؟ 

  

   ايران  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن  خبرنامه ١٣٨٠، اسفند  يك  ، شماره اول  سال  

  هنگامي  پيش  چهار سال 
  براي  فعاليت  ضرورت  كه

  مجدد انجمن  تشكيل
  رساني و اطالع  كتابداري

از   در بعضي  ايران
  شد، برخي  مطرح  جلسات
  و ابهاماتي  موانع  همكاران
تا   نهادند كه  را در ميان

بود، اما   دلسردكننده  حدي
  كتابداران  فوِالعاده  استقبال
  عمجم  در نخستين  محترم
در كمتر   ـ كه  عمومي
نظير آنرا   توان مي  انجمني
  دلگرمي  ـ موجب  يافت
  مجمع  در آن. شد  همگان

  با استفاده  و صميمانه  گرم
  روش  ترين از متداول
  به  مسئوليت  دمكراتيك

شد و   نفر گذاشته ٧  عهده
نيز كار را آغاز   آنان

  كه  يكسالي  طي. كردند
  مديره  هيأت  گذشت
ها و  ، كميته منتخب

متعدد   گروهها در جلسات
ـ   نشست ٤٠بر   ـ افزون
  كردند با تدوين  سعي

راهبردها، راهكارها و 
  دستور كارها بستر مناسبي

روشمند   تداوم  براي
  فراهم  انجمن  فعاليتهاي

مسير با   آورند در اين

و   واكنشها، مشكالت
اند  نيز روبرو بوده  موانعي

  مشكالت  اين  هچنانچ  كه
  سؤاالت  صورت  به

  و جاي  در وقت  پژوهشي
  شوند چه  تحليل  مناسبشان
  در زمينه  جالبي  بسا نتايج
  شناسي و جامعه  فرهنگ
  به  حرفه  اين  صاحبان
  است  بديهي. آيد  دست

نيز   انجمن  اين  موفقيت
  هر نهاد ديگر متضمن  مثل

  آن  اجزاي  بين  ارتباط
  پويايي  كه  اجزايي ، است
.  نيست  ميزان  يك  آنها به
  نيروهاي  آن  پوياي  منابع



و   كتابداري  جامعه  زنده
  و وجوه  رساني اطالع

  ضوابط  آن  نسبتاً ايستاي
و   شده  تعيين

  كه  است  دستوركارهايي
هر نهاد و   تداوم  الزمه

.  هدفمند است  حركت
حاضر   خبرنامة  تهيه

  براي  سازي مينهز  نخستين
  اين  بين  ايجاد ارتباط

  است  و نهاد انجمن  جامعه
هر روز   اميدواريم  كه

را   اش ارتباطي  مهم  نقش
اما . بهتر و كارآتر ايفا كند

  غيردولتي  نهادي  انجمن
و   پديدآورنده  كه  است
  بايد كل  آن  بخش تداوم
و   كتابداري  جامعه
. باشد  ايران  رساني اطالع
  نيست  اي نمايشنامه  انجمن

  اعضاي  نام  به  تعدادي  كه

، بازيگر و  مديره  هيأت
و   كتابداري  جامعه  بقيه

،  ايران  رساني اطالع
  باشند بلكه  تماشاگر آن
  كه  اي فرزانه  بايد با آن

  ما در نمايشنامه«بود   گفته
  وجود، هم  بزرگ

» تماشاگر  و هم  بازيگريم
در   چرا كه  همنوا شويم

  امر خطير بايد همگان  اين
تعهد   به  بندي با پاي
  ، وقت همكاري  ايمان حرفه
،  كرده  و بلندهمتي  گذاري

،  باشيم  بازيگر و عامل  هم
. تماشاگر و ناظر  هم

  عوامل  است  ممكن
  بخش تداوم  مختلفي
باشند، اما مسلماً   انجمن
  اش و سازندگي  پويايي

  عالئق  باميزان  پيوند وثيقي
اعضاء   همه  و مشاركت

.  خواهد داشت  آن  جامعه
دو   در توضيح  بجاست
  و كارآيي  تداوم  ويژگي
  تطبيقي  پژوهش  به  انجمن

  و گاستون  ريچارد كرزيس
هشتاد   در دهه  كه  ليتون

  كتابداري  وضعيت  بر روي
اند  داده  انجام  قاره  در پنج

  .استناد شود

  پژوهش  آن  بر اساس 
  كتابداري  انجمنهاي  تداوم
اعضا   هاي طلبي جاه  به

  و كارآيي  داشته  بستگي
  انجمنها با شدت  اين

فرد فرد   اي حرفه  عالئق
  .دارد  مستقيم  اعضا رابطة

        دكتر فريبرز خسروي 

  

  

  

  

  معرفي 
  هاي انجمن

و مراكز   كتابداري
     رساني اطالع

  

  داريكتاب  انجمن. ٢ 
  آالسكا 

  تركاشوند   فتانه:  مترجم 

  

  

  

  آالسكا، سازماني  كتابداري  انجمن 
كتابدارها،   از كتابدارها، كمك  متشكل
امناء و افراد   ها، هيأت كتابخانه  معاونان
  ترويج  آن  هدف  كه  است  داوطلب
  آزادي  ، تضمين اي كتابخانه  بين  همكاري

  به  رسيدست  و گسترش  روشنفكرانه
  آالسكايي  شهروندان  تمام  براي  اطالعات

  توان مي  انجمن  اهداف  در راستاي.  است
از   و حمايت  كتابداري  از رشد حرفه

در   عضويت. برد  كتابدار نام  گروههاي
  كانالهاي  گسترش  تواند به مي  انجمن
آنها   نام  كند و ثبت  اعضا كمك  ارتباطي

  ها آسان و كنفرانسرا در آموزشگاهها 
در   اطالعات  آخرين  به  دستيابي. سازد
  ، تكنولوژي مواد كتابداري  زمينه

  به  اطالعات  و ارائه  اطالعات
  عضويت  از ديگر مزاياي  كنندگان مراجعه

  . است  در انجمن

  

  در اجنمن  عضويت  نوع 
 : است  قرار ذيل  به

  كه  است  افرادي  مشمول:  شخصي ‐١ 
كار   به  آالسكا مشغول  هاي ر كتابخانهد

  .هستند

،  افراد داوطلب  شامل:  وابسته ‐٢ 
و   امناء، بازنشستگان  ، هيأت آموزان دانش
  در جايي  جدي  شكل  به  كه  افرادي
  .شود باشند، مي كار نمي  به  مشغول



  ها يا شركتهايي كتابخانه:  اي مؤسسه ‐٣ 
  .هستند  كتابخانه  داراي  كه

  يا شركتهايي  وران پيله  شامل:  تجاري ‐٤ 
  .كنند مي  ها را حمايت كتابخانه  كه

و )  دو ماهه  خبري  بولتن(  »  نيواسپوك« 
  كه  آالسكا   كتابخانه  دفتر راهنماي

آالسكا را   هاي كتابخانه  تفصيلي  اطالعات
  اين  انتشارات  گيرد، از مهمترين در بر مي
  .هستند  انجمن

  

   وايز اختصاصيج 

  به  آالسكا كه  افراد ساكن  اخيراً به ‐١ 
   عضويت

  در كتابخانه  التحصيلي فارغ  برنامه 
در   رساني باشند يا عضو اطالع  درآمده
  AKLA   پوشش  تحت  هاي دانشگاه

  .شود اعطاء مي  تحصيلي  باشند، بورس

  

  ساالنه  در كنفرانس  شركت  براي ‐٢ 
  پرداخت(  خاص  ايايتوانند از مز مي

  .مند شوند بهره) سفر  هزينه

  

   :  منبع 

 
http://www.akla.org/membership.htm 

‐  

 )١/١٢/٢٠٠١ (  

 **********  

  

و   كتابداري  الكترونيكي  مجله 
   رساني اطالع

  )ماكا( 

  

  اسالمي  جمهوري  ملي  كتابخانه  سايت 
  است  مدتي  www.nli.ir   با نشاني  ايران
  . است  خود را آغاز كرده  فعاليت  هك

  سايت  اين  پيوسته  دستيابي  در قسمت 
و   كتابداري  الكترونيكي  مجله
.  است  شده  ارائه) ماكا(  رساني اطالع
،  مقاالت  سريع  و اشاعه  ماكا ارائه  هدف

  كتابداري  در حوزه  گزارشها و اطالعات
  . است  رساني و اطالع

خود را   توانند مطالب مي  همكاران  كليه 
   نشاني  يا زرنگار به  word  در فرمت

maka@.nli.ir  حاوي  و يا ديسكت  
  ـ خيابان  تهران  نشاني  را به  اطالعات

  ملي  آناهيتا ـ كتابخانه  افريقا ـ كوي
  و پژوهش  پردازش  ـ مديريت  ايران
  . فرمايند  ارسال

  رايشاز تأييد و وي  پس  رسيده  مطالب 
  .خواهند شد  ارائه

  



  

  

 :مشا  هاي گفته   : 

 

توانيد  خود را مي  و پيشنهادهاي  نظرات 
و يا   انجمن  پستي  آدرس  به  نامه  از طريق
)  ilisa@nli.ir(   انجمن  الكترونيك  پست
  .فرمائيد  ارسال

  

  : سهيال مرجاني 

  داشته  فعاليتهايي  چه  تاكنون  انجمن 
  .نيدك  اعالم.  است

  : زهرا جمالزاده 

  هاي برنامه  در بازبيني  انجمن  بهتر است 
  رساني و اطالع  كتابداري  رشته  آموزشي

  .شود  فعال

  : شورجه  فاطمه 

  كنيد در شهرستانها بيشتر فعاليت  سعي 
  .باشيد  داشته

  : داريان  مينا اآبري 

  تحصيالت  داراي  شاغالن  درباره 
  پست  ثراً داراياك  كه  غيركتابداري

  تصميمي  ها هستند چه كتابخانه  مديريت
  ايد؟ گرفته

  : صبري.  م 

  متون  ترجمه  براي  كنيد طرحهايي  سعي 
و   كتابداري  رشته  مورد نياز دانشجويان

  .اجرا كنيد  رساني اطالع

  : اآبر ممقاني 

هنوز فرِ   تجربه  سال ١٥بعد از  
.  ام نفهميده  را با كتابداري  رساني اطالع

  .دهيد  لطفاً توضيح

  



  

  

    اخبار انجمن      

      
  : انجمن  فعاليتهاي

،  خاتمي  آقاي  جناب  به  اي نامه  ـ طي 
روز   امكان  شد در صورت  درخواست

  .شود  اسفند روز كتابدار ناميده  اول

از   مختلف  مؤسسات  ـ درخواست 
  ريكتابدا  كالسهاي  تشكيل  براي  انجمن

  نهايي  شد و رأي  مطرح  مديره  در هيأت
  در آينده  كلي  سياستگذاريهاي  به  منوط
  .شد

  نظر در مورد برگزاري  و تبادل  ـ بحث 
   مراسم

  

  

  

و   كتابداري حوزه  از پيشكسوتان  تجليل 
  . گرفت  انجام  رساني اطالع

  فعاليت  انجمن  معرفي  ـ قرار شد براي 
  .ودش  انجام  بيشتري

  كتابخانه  احياي  طرح  ـ در خصوص 
  ملي  كتابخانه  از سوي  كه  افغانستان  ملي
نظر   و تبادل  بحث  است  شده  مطرح  ايران

در   انجمن  شد كه  گرفته  شد و تصميم
  داشته  شركت  طور فعال  به  طرح  اين
  .باشد

  پيوسته  اعضاي  وضعيت  ـ در خصوص 
و   آنها بحث  رأي  و حق  و وابسته
  .شد  گيري تصميم

 **********  

  

 L%   ١     گزارش      

  

  

و   مركزي  در كتابخانه  تجديد سازمان 
  مركز

  اهواز  شهيد چمران  اسناد دانشگاه 

  

  پهلو  فرج  عبدالحسين 

  

  كه  عميقي  تحوالت  به  با توجه  مدتها بود كه 
  روي  در جامعه  اطالعاتي  هاي در بعد فناوري

و   جديد آموزشي  نيازهاي  ، و همچنين است  داده
در ساختار   ، ايجاد تغيير و تحول پژوهشي
  ، در جهت شهيد چمران  دانشگاه  هاي كتابخانه
و   مديريت  وحدت  نوعي  سوي  به  حركت
  به. شد نياز مي  متمركز احساس  ريزي برنامه

  هيأت  نياز، با هماهنگي  اين  به  منظور پاسخ

  كارشناسي  هاي ، بررسي دانشگاه  محترم  يسةرئ
از . آغاز گرديد  پيش  راستا از دو سال  در اين
موارد زير   به  توان فعاليتها مي  اين  اهم  جملة
  :كرد  اشاره

  رئيسة  ميزگرد با حضور هيأت  تشكيل. ١ 
  كتابداري  و صاحبنظران  و استادان  دانشگاه

   كشور در سال



 ١٣٧٩.  

  و ميزگرد با مسئوالن  بحث  جلسات  كيلتش. ٢ 
  رئيسة  با حضور هيأت  دانشگاه  هاي كتابخانه
  ...و  دانشگاه

  از مسئولين  نظر از تعدادي  كسب. ٣ 
  كشور از طريق  بزرگ  دانشگاهي  هاي كتابخانه
  . پرسشنامه  توزيع

  تمركز  ايدة  تقويت  فوِ به  هاي بررسي  نتيجة 

منجر   دانشگاه  هاي كتابخانه  مدر سيست  مديريت 
زير در   ايجاد دو پست  در اثر آن  شد كه
  رئيسه  هيأت  از تصويب  مركزي  كتابخانه
  : گذشت  دانشگاه

  

مدير امور . ١ 
   :  دانشگاه  هاي آتاخبانه

  كتابخانه  بين  ايجاد هماهنگي  پست  اين  وظيفة 
  يا دانشكده  هاي و كتابخانه  دانشگاه  مركزي

در   اقماري  و ساير واحدهاي  مسقر در پرديس
،  ، شوشتر و بهبهان خرمشهر، دزفول  شهرستانهاي
  هاي كتابخانه  نيازها و مسائل  به  و رسيدگي
پيشنهاد   به  پست  اين  تصدي.  مذكور است

  از سوي  حكمي  ، طي مركزي  كتابخانه  مديريت
ر زاهد دكت  آقاي  به  دانشگاه  پژوهشي  معاونت
و   كتابداري  گروه  علمي  عضو هيأت  بيگدلي
  .  است  واگذار شده  دانشگاه  اين  رساني اطالع

  

مدير سيستمها و . ٢ 
  اي رايانه  خدمات

   :  دانشگاه  هاي آتاخبانه

  بين  ايجاد هماهنگي  پست  اين  وظيفة 
  به  و رسيدگي  دانشگاه  هاي كتابخانه  سيستمهاي
  ايجاد وحدت. باشد آنها مي  ئلنيازها و مسا

و   اي كتابخانه  در ايجاد سيستمهاي  رويه
در   كاريها و ايجاد تشتت  از دوباره  جلوگيري

  عهدة  به  كه  است  سيستمها از امور مهمي  اين
   به. باشد مي  پست  اين

با   پست  اين  ، تصدي مركزي  پيشنهاد كتابخانه 
  پژوهشي  معاونت  از سوي  صدور حكمي

ارشد و   احمد زرگر كارشناس  آقاي  به  دانشگاه
  مركزي  كتابخانه  رساني اطالع  بخش  مسئول

  .واگذار شد

در   ، با ايجاد واحد جديدي بر اين  عالوه 
،  عمومي  روابط»  با نام  دانشگاه  مركزي  كتابخانه
امور   مديريت  براي  ابزار الزم» و آمار  آموزش
و   ريزي شد تا با برنامه  راهمها ف كتابخانه
  دانشگاه  هاي كتابخانه  امور ارتباطي  به  ساماندهي
، و نيز  سازماني  و برون  سازماني  درون  از لحاظ
و   كاركنان  الزم  آموزشهاي  براي  ريزي برنامه
  خدمات  ها، بر كيفيت كتابخانه  كنندگان مراجعه
  . شود  ها افزوده كتابخانه

 **********  

  

  ٢     

  

    ايران  الكترونيكي  بحث  گروه  نخستين 

   رساني و اطالع  كتابداري  در حوزه 

  

    فتاحي... ا دكتر رحمت 

  

 Disussion(   الكترونيكي  بحث  گروههاي 
Groups  (در   اي ويژه  جايگاه  در اينترنت
  يك  اعضاي  ميان  فراگير و سريع  ارتباط  برقراري
  همچون  بحث  ، گروههاي عبارتي  هب. دارند  حرفه

  را  كنند و محيطي مي  عمل  اي حرفه  انجمنهاي



  راحتي  افراد بتوانند به  سازند كه مي  فراهم 
  مباحث  خود را پيرامون  سؤالها و ديدگاههاي

سازند و از   مطرح  همگان  براي  حرفه  گوناگون
  اخبار و اعالم  تبادل. سود برند  آنان  نظرهاي

  جديد نيز در گروههاي  همايشها و انتشارات
.  است  شده  بسيار عادي  الكترونيكي  بحث

و   كتابداري  در حوزه  متعددي  بحث  گروههاي
هر . وجود دارد  مرتبط  هاي و زمينه  رساني اطالع

مورد   يا گروههاي  تواند در گروه مي  كتابداري
  هاي تازه  خود عضو شود و در جريان  عالقه
  نخستين. قرار گيرد  حوزه  آن  اي و حرفه  علمي
  كتابداري  در حوزه  ايران  الكترونيكي  بحث  گروه

  و در دانشگاه ١٣٧٦  در سال  رساني و اطالع
  آقاي  پيشنهاد و با مسؤوليت  مشهد به  فردوسي

  گروه  اين. ايجاد شد  فتاحي... ا دكتر رحمت
  : نشاني  به  ، كه بحث

 Iis @ferdowsi. um. ac.ir  پذير است دسترس  ،
  كه  ايراني  كتابداران  در ميان  زيادي  اعضاي
  براي. هستند دارد  الكترونيكي  پست  داراي

خود را از   تمايل  است  ، كافي در آن  عضويت
  : نشاني  ، به آن  مسؤول  به  پيام  يك  ارسال  طريق

 fattahi@ferdowsi.um.ac.ir پس. نيدك  ، اعالم  
رد و   مانند ساير اعضاء، پيامهاي  از عضويت

طور خودكار  را به  گروه  در اين  شده  بدل
  . خواهيد كرد  دريافت

  

،  گروه  در اين  در مورد عضويت  مهم  نكته*  
با   آه  نظر است  و تبادل  عضو در بحث  فعال  شرآت
خبرها و يا   است  ضروري  گروه  اين  هدف  به  توجه
  زبان  به  و چه  انگليسي  زبان  به  خود را چه  نظرات
  آه  هايي مؤسسه  از برخي  با استفاده(  فارسي
   امكانات

در   رايگان  را به  فارسي  پيام  و دريافت  ارسال 
و   rahnema . comگذارند، مانند   اختيار مي

در   از ضعف. آنيد  ارسال  ديگران  براي)  غيره
  اشتباههاي  و يا احتمال  انگليسي  زبان  و به  نگارش
  در بحثها و  شرآت  مهم. باشيد  نداشته  بيم  اماليي

  . ديدگاهها است  ارائه 

 **********  

  

  ٣     

  

  شهرها و   قديمي  هاي نقشه  نمايشگاه 

    ايران  مناطق 

  

    رويا زينلي 

  

شهرها و   قديمي  هاي نقشه  نمايشگاه  اولين 
 ١٨  لغايت  آذرماه ٨  از روز پنجشنبه  نايرا  مناطق
در   واقع  رضا عباسي  در موزه ١٣٨٠  آذرماه
  ، شماره سيدخندان  پل  به  نرسيده  شريعتي  خيابان
  به  در سالني  نمايشگاه  اين. برگزار شد ٩٧٢

 ٦٢. بود  متر برگزار شده ٢٥٠حدود   مساحت
بر   و بزرگ  كوچك  هاي در قطع  نقشه  قطعه
  وسط  هاي و پارتيشن  سالن  ديوارهاي  روي
  .بودند  شده  نصب  سالن

  هاي نيز در محفظه  نقشه  حاوي  جلد كتاب ٩ 
وجود . قرار داشتند  سالن  در وسط  اي شيشه
  در نمايشگاه  متعدد هم  سنگي  چاپ  هاي نقشه
  . بود  توجه  قابل

  به  توان موجود مي  هاي نقشه  ترين از قديمي 
  كه  تيزابي  از شهر بوشهر، چاپ  نمايي  قشهن

   توسط

  ش.  ه ١١٨٩  جهانگرد در سال  اوژلي  ويليام 
  از ميدان  بود و دورنمايي  شده  رسم)  م ١٨١١(

، جلد  جهان  تاريخ  از كتاب  برگرفته  جهان  نقش
  و نقشه)  م ١٧٧٨(  ش.  ه ١٢٥٧  در سال  چهارم

  در سال  شده  ترسيم)  مهاباد فعلي(  ساوجبالغ
  بعضي  البته. كرد  اشاره)  م ١٨٨٢(  ش.  ه ١٢٦١
و   قدمت  نداشتند و تشخيص  ها تاريخ از نقشه
  از نظر قطع. بود  آنها مشكل  تاريخي  دوره



،  ، مازندران ، تنكابن گيالن  ، نقشه نقشه  بزرگترين
  مهندس»  توسط  متر بود كه ٥  استرآباد با طول

با   مازندران  فرمانرواي  سفارش  به » الدوله
  اين. بود  شده  تهيه ١١٠٥٠٠٠  آن  مقياس

از   كننده  مركز شركت ١٤  با همكاري  نمايشگاه
  كشور، مؤسسه  فرهنگي  ميراث  سازمان  جمله

  ، مؤسسه سحاب  و كارتوگرافي  جغرافيايي
،  گلستان  ، كاخ اسناد ملي  ، سازمان گيتاشناسي

تمركز . بود  برگزار شده... و  ا عباسيرض  موزه
  شهرهاي  نقشه  ها بيشتر بر روي نقشه  موضوعي

  به  اماكن  بود و از بقيه  ، تبريز و رشت تهران
  .خورد مي  چشم  به  اي نقشه  ندرت

 **********  

  

  

    اخبار عمومي      

  
  نخستين  اندازي راه    
    در ايران  صوتي  آتابخانه

در   صوتي  كتابخانه  نخستين  اندازي اهبا ر« 
آثار   معاصر كشور مهمترين  ، شاعران ايران
و   ، بوستان شاهنامه  از جمله  فارسي  ادبيات
  ».كنند مي  را روايت  حافظ  ديوان

  

  به«: افزود  مطلب  اين  با اعالم  ارگاني  مهدي 
  و به  بيشتر شهروندان  هر چه  منظور آشنايي

 ٥٠٠توليد   به  نسبت  اينك  ، هم انانجو  خصوص
  ساعت ٨٠٠و   شده  اقدام  فارسي  متون  ساعت

و )  CD(   فشرده  لوح  در قالب  نوار صوتي
  . » است  شده  بيني پيش  كاست

و   ، حافظ غير از شاهنامه  به  است  گفتني 
  غزليات  همچون  ديگري  ادبي  ؛ كتب بوستان
االسرار،  ، مخزن دمنه و  ، كليله دهلوي  بيدل

،  شرواني  خاقاني  ، ديوان نظامي  خسرو و شيرين
  صائب  ، ديوان عطار نيشابوري  االولياي تذكرة

  حزين  ، ديوان كاشاني  كليم  ، ديوان تبريزي
  همين  به  ساماني  اسرار عمان  و گنجينه  الهيجي
  .خواهد شد  معاصر ارائه  شاعران  با صداي  شيوه

 **********  

  

پروفسور   رساني اطالع  پايگاه     
  .شد  اندازي راه  فالطوري

  ـ قرآني  علمي  مقام  بزرگداشت  مراسم 
  همزمان  انديشمند قرآني»  فالطوري«پروفسور 
  جهاني  در شبكه  محقق  اين  سايت  با افتتاح
و ارشاد   ، با حضور وزير فرهنگ اينترنت
  علوم  و متخصصان  از محققان  و جمعي  اسالمي
  نمايشگاه  در نهمين  و قرآني  اسالمي  و معارف

  .برگزار شد  كريم  قرآن  المللي بين

پروفسور   مرحوم  سايت  نشاني  است  گفتني 
در   توجهي  و مأخذ قابل  منبع  كه  فالطوري
شود  مي  محسوب  و اسالمي  قرآني  علوم  عرصة

  www.falaturi.org:  است  شرح  اين  به

 **********  



  

  اندازي راه  نابينايان  ويژه  آتابخانه     
  .شود مي

در   با هزار جلد كتاب  نابينايان  ويژه  كتابخانه 
دكتر . شود مي  اندازي راه  انديشه  فرهنگسراي

  هفت  منطقه  و هنري  مدير مراكز فرهنگي  خالقي
  عملكرد مراكز فرهنگي  ديروز با تشريح  تهران

  كتابخانه«: كرد  خاطرنشان  همچنين  منطقه  ناي
  كامپيوتري  صورت  به  كه  نابينايان  ويژه
  نابينايان  را براي  امكان  شود اين مي  اندازي راه

خود   مورد عالقه  هاي كتاب  آورد كه مي  فراهم
. »كنند  مطالعه  با رايانه  ارتباط  را از طريق
  دكتر علي  در خيابان  انديشه  فرهنگسراي

  .  است  شده  واقع  سيدخندان  به  نرسيده  شريعتي

 **********  

  

  النكامرر صحاف  استاد فردريش     
   هنرمند درگذشت

  

    رضوي  حافظيان  سيدكاظم 

  

النكامرر   استاد فردريش  خاكي  خورشيد حيات 
آذر   و هشتم  بيست  روز چهارشنبه  در شامگاه

  ميالدي ٢٠٠١دسامبر   زدهمبرابر با نو ١٣٨٠  ماه
  تهران  مدائن  در بيمارستان  مغزي  در اثر سكتة

  . كرد  غروب

متولد   در تهران.  خ ١٣٠١  تيرماه  استاد در دهم 
بود و در   النكامرر آلماني  ژوزف  پدر وي. شد

  پس  فردريش.  تبحر داشت  اروپايي  كار صحافي
و   ييابتدا  تحصيالت  از دوران  از فراغت
  به  خاطر عشق  به  لويي سن  در مدرسه  متوسطه

  از ارامنة  هنر در كنار پدر و مادر خود كه  اين
   بود به  اصفهان  جلفاي

  شصت  حاصل. ورزيد  اشتغال  كار صحافي 
  بزرگ  استاد در دهها كتابخانه  كار صحافي  سال

  .  كشور موجود است

  ثار مكتوببقاء آ  از عوامل  يكي  هنر صحافي 
و   واكسن  مؤسسات  هاي كتابخانه. باشد مي
  ، كتابخانه ، انستيتو پاستور ايران رازي  سازي سرم

  تهران  دانشگاه  مركزي  حقوِ و كتابخانه  دانشكدة
  نجفي مرعشي... ا آيت  حضرت  چون  و بزرگاني

  افشار به  ، محمود و ايرج مينوي  ، مجتبي) ره(
  شده  صحافي  هاي از نسخه  يتعداد زياد  داشتن
  . كنند النكامرر افتخار مي  خاندان  توسط

  النكامرر كه  استاد فردريش  شخصي  مجموعة 
از   ايشان  و گردآوري  تالش  سال  پنجاه  حاصل
  به  خود ايشان  بود و توسط  و اسالم  ايران  منابع

  ايراني  صحافي  تلفيقي  روش  و بهترين  زيباترين
  اي در تاالر ويژه  اكنون  شده  صحافي  روپاييـ ا

  نگهداري  امور خارجه  تخصصي  در كتابخانه
  . شود مي

  دكتر محمد مصد، مجتبي  همچون  بزرگاني 
، دكتر  مشكوة  ، دكتر محمود افشار، عالمه مينوي
اكثر . اند حشر و نشر داشته  با ايشان... و  مهدوي
  به  بعضاً آسياييو   اروپايي  كشورهاي  سفراي
  استاد فردريش  از هنر صحافي  آثاري  داشتن

  . كردند النكامرر افتخار مي

،  ، آلماني ، فرانسه فارسي  زبانهاي  استاد به 
  مكالمه  روسي  و كمي  ، تركي ، ارمني انگليسي

  . داشت  خاص  ارادتي  حافظ  كرد و به مي

   ياتنشر  اخيراً با استاد توسط  هايي مصاحبه 

  بزودي  كه  است  شده  كشور انجام  فرهنگي 
  گرامي  شاد و يادش  روحش. منتشر خواهند شد

  . باد

 **********  

  

»  شيباني... عبدا«دآتر   آتابخانه     
  .اهدا شد  ملي  آتابخانه  به



  وصيت  ، براساس شيباني... دكتر عبدا  كتابخانه 
  كتابخانه  به  اش خانواده  ، از سوي شادروان  آن
هزار جلد  ١١  شامل  كتابخانه  اين. اهدا شد  ملي
  در سال  شيباني... دكتر عبدا.  است  نفيس  كتاب
  . دنيا آمد  به ١٢٨٢

  و متوسطه  ابتدايي  تحصيالت  از گذراندن  پس 
از اخذ دو   و پس  رفت  فرانسه  به ١٣٠٨  در سال
  يدكترا  درجه  و دريافت  ليسانس  دانشنامه
.  كشور بازگشت  به  سوربن  از دانشگاه  دولتي
  به ١٣١٤  در سال  از فرانسه  از بازگشت  پس  وي

  عالي  در دانشسراي  شناسي زيست  تدريس
  خود را تا رياست  آموزشي  و فعاليت  پرداخت
  آثار علمي  از جمله. داد  ادامه  تهران  دانشگاه

  اصول«، » سلولي  فيزيولوژي»  استاد، كتابهاي  اين
و »  و شيمي  فيزيك  اصول«، » عمومي  فيزيولوژي

در   دكتر شيباني.  است»  غذايي  بهداشت«
فرو   از جهان  چشم ١٣٧٩  سال  ماه  ارديبهشت

  . بست

 **********  

  

  ادواري  احياء و انتشار نشريات      
   ملي  در آتابخانه

  عليه  دولت  از تجديد انتشار روزنامه  دهه  يك 
  پيش  سال  ده. گذرد مي  ملي  در كتابخانه  ايران

خود   از اهداف  يكي  اجراي  در جهت  كتابخانه
و   ، سازماندهي ، حفاظت گردآوري«بر   مبني
   اشاعه

  و غيرمكتوب  آثار مكتوب  به  مربوط  اطالعات 
، احياء »از كشور  خارج  به  و يا متعلق  در ايران
  نشريات  گردآوري  جمله  از آنو   مكتوب  ميراث
  تاريخ  اول  دوره  و ناياب  و نفيس  قديم

  هاي و نهايتاً تجديد انتشار دوره  ايران  مطبوعات
. آنها را در دستور كار خود قرار داد  كامل

  تالش  ، حاصل جلد روزنامه  و يك  انتشار بيست
احياء و انتشار   در بخش  ملي  كتابخانه  ساله  ده
  آنها از اين  فهرست  كه  است  ادواري  رياتنش

  :قرارند

  روزنامه  همراه  به  ايران  عليه  دولت  ـ روزنامة 
  ؛)جلد ٢(  دولتي

  ؛)جلد ٤(  اتفاقيه  وقايع  ـ روزنامه 

  ؛)جلد ٥(  ايران  ـ روزنامه 

  ؛)جلد ٢(تبريز   انجمن  ـ روزنامه 

  ؛)جلد ٣(  ـ تربيت 

  ؛)جلد ١(  دانش  ضميمه  به  ـ شكوفه 

؛  منتشر شده  جلد آن ٣  تاكنون  اختر كه  روزنامه 
  ايران  روزنامه.  و ايران  سلطاني  ايران  روزنامه
  ايران  جمشيد كيانفر و روزنامة  با مقدمة  سلطاني

  تازگي  به  تومان ٧٠٠٠  قيمت  به  صفحه ٧٦٠در 
  . است  شده  بازار نشر ارائه  به

 **********  

  

  » در مشهد  پژوهش  هفته«     

  

    فتاحي... ا رحمت 

  

   دوشنبه  در تاريخ  پژوهش  هفته  مناسبت  به 

  تربيتي  علوم  در دانشكده  ، همايشي١٩/٩/١٣٨٠ 
مشهد برگزار   فردوسي  دانشگاه  و روانشناسي

  زير ارائه  شرح  به  سخنراني  سه  در آن  شد كه
  :شد

  فناوري  ساختيزير  موانع  بررسي'' .  ١ 
، دكتر ``   ايران  هاي در كتابخانه  اطالعات

  ، محمدرضا داورپناه



و   كتابداري  گروه  علمي  عضو هيأت 
  . رساني اطالع

  در جريان  و تأثير آن  شدن  فرآيند جهاني'' .  ٢ 
،  قاسمي  حسين  علي  ، آقاي``   اطالعات
و   كتابداري  دكتراي  دوره  دانشجوي

   دانشگاه  سانير اطالع

  .مشهد  فردوسي 

  بر جريان  فرار مغزها و تأثير آن  جغرافياي'' .  ٣ 
، عضو  نوكاريزي  محسن  ، آقاي``   اطالعات
بيرجند و   دانشگاه  كتابداري  گروه  علمي  هيأت

و   كتابداري  دكتراي  دوره  دانشجوي
  .مشهد  فردوسي  دانشگاه  رساني اطالع

 **********  

  

  »  در اصفهان  پژوهش  هفته«     

  

    دكتر احمد شعباني 

  

،  پژوهش  هفته  دوره  چهارمين  مناسبت  به 
، در تاالر ٢٦/٩/١٣٨٠  مورخ  اصفهان  دانشگاه
و كاركرد   نقش«:  عنوان  تحت  ، سخنراني فارابي
در   ايران  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  نوين
  كتابداري  مشاركتيو   مشورتي  فعاليتهاي  توسعه
  كتابداري  و دانشجويان  كتابداران  براي» كشور

برگزار نمود و   اصفهان  استان  رساني و اطالع
  انجمن  بازرس  دكتر احمد شعباني  آقاي  جناب

را ايراد   سخنراني  اين  رساني و اطالع  كتابداري
  .نمود

 **********  

  

  » در اهواز  پژوهش  هفته«     

  

  پهلو  فرج  لحسينعبدا  

  

  منظور بزرگداشت  به  ساله  همه  روال  طبق 
  علمي  هيأت  اعضاي  و علمي  پژوهشي  فعاليتهاي

و ساير   شهيد چمران  دانشگاه  و دانشجويان
 ٢٤  از تاريخ  پژوهش  هفته  ، مراسم محققين
و با حضور   فراوان  با شكوه  آذر ماه ٢٩  لغايت
  مردم  اهواز، و نماينده  جمعه  ، امام استان  مقامات
  كثيري  و جمع  رهبري  خبرگان  در مجلس  استان

در   و ساير اقشار مردم  از اساتيد، دانشجويان
  .برگزار شد  دانشگاه  اين

زير   را فعاليتهاي  مراسم  اين  عمده  بخشهاي 
  :داد مي  تشكيل

  نمايشگاه  بخش  در سه  نمايشگاهي  فعاليتهاي. ١ 
  نوين  و فناوريهاي  پژوهشي  تاوردهايدس

  پژوهشي  دستاوردهاي  ، نمايشگاه اي رايانه
  و نمايشگاه  خوزستان  استان  سازمانهاي

  . اي و رايانه  اطالع  فناوري  دستاوردهاي

  اين  كه  قدرداني  و مراسم  علمي  فعاليتهاي. ٢ 
  :گرديد  انجام  نيز در دو بخش  مراسم

    از محققين  انيقدرد.     الف 

  ها و كتابداران از كتابخانه  قدرداني.      ب  
  به  آذرماه ٢٩  در تاريخ  مراسم  در اين  كه  نمونه

و   و و اقيانوسي  دريايي  علوم  دو كتابخانه
  كردن  ماشيني  بيشتر براي  خاطر تالش  به  الهيات
   خدمات

  لوح،  برجسته  از كتابداران  خود، و نيز تعدادي 
  .اهدا شد  تقدير و جوايزي

 **********  



  

و   اطالعاتي  جامعه«سمينار      
  » آن  نيازهاي

  

  كتابداري  علوم  بخش  دانشجويان  علمي  انجمن 
  به  شيراز تصميم  دانشگاه  رساني و اطالع
  جامعه»  با عنوان  اي سمينار يكروزه  برگزاري
خرداد   لدر روز او»  آن  و نيازهاي  اطالعاتي
عالقمند   لذا از دانشجويان. را دارد ١٣٨١
 ١٣٨٠اسفند  ٢٠حداكثر تا   است  شده  خواسته
  خود اقدام  مطالب  چكيده  ارسال  به  نسبت
  قرار ذيل  به  همايش  اين  موضوعات. نمايند
  : است

    و آموزش  اطالعاتي  جامعه. ١ 

    در عصر ديجيتال  اطالعات  به  دستيابي. ٢ 

    اطالعاتي  در جامعه  مؤلف  حق. ٣ 

    اطالعاتي  سواد و مهارتها در جامعه. ٤ 

  جامعه  به  دستيابي  و اولويتهاي  شرايط. ٥ 
    اطالعاتي

   اطالعاتي  در جامعه  اطالعات  توليدكنندگان. ٦ 

  : همايش  دبيرخانه  نشاني 

و   ادبيات  ـ دانشكده  ارم  ميدان: شيراز  دانشگاه 
  علوم  بخش. ٣  شماره  ـ ساختمان  انساني  معلو

  علمي  ـ انجمن  رساني و اطالع  كتابداري
ـ كد   رساني و اطالع  كتابداري  دانشجويان

  .٦٢٦٩٢٢٥: دورنما. ٧١٩٤٤: پستي

 **********  

  

  

  

از   خاتمي  آقاي  بازديد جناب     
    ملي  آتابخانه  ساختمان

  

  شنبه روز سه جمهور  ، رئيس سيدمحمد خاتمي 
  جديد و دردست  از ساختمان ١٨/١٠/١٣٨٠

  بازديد به  در تهران  ايران  ملي  كتابخانه  ساخت
  .آورد  عمل

از   جمهور كه  خبرنگار ايرنا، رئيس  گزارش  به 
و   ، فرهنگ و شهرسازي  مسكن  وزيران  سوي

چند   و تني  و پرورش  و آموزش  ارشاد اسالمي
  همراهي  ملي  كتابخانه  مسئوالنامنا و   از هيأت

جديد   ساختمان  مختلف  شدند، از بخشهاي مي
 ٦٢  وسعت  به  در زميني  كه  ايران  ملي  كتابخانه

در   آباد واقع عباس  در اراضي  هزار مترمربع
و   است  احداث  دردست  همت  بزرگراه  شمال

  از پيروزي  پس  ايران  عمومي  بناي  مهمترين
  . آيد، بازديد نمودند شمار مي  به  اسالمي  انقالب

 ٩٧حدود   داراي  ايران  ملي  كتابخانه  ساختمان 
  در شرايط  زيربنا خواهد بود كه  هزار متر مربع

جلد و در   تواند تا حدود چهار ميليون مي  عادي
  استفاده  فشرده  بندي قفسه  از سيستم  كه  صورتي

را در   و نشريه  بجلد كتا  ميليون  شود تا هفت
  .دهد  خود جاي

  بتوني  اسكلت  ، اجراي گزارش  اين  بر اساس 
آغاز شد و  ١٣٧٤  سال  از اسفندماه  پروژه  اين

  اكنون رسيد و هم  پايان  به ١٣٧٨  سال  در اواسط
  . اجراست  در حال  طرح  اين  دوم  مرحله

رد ميليا ١٤٠  تاكنون  طرح  ، اين مسئوالن  گفته  به 
درصد  ٦٧و نيز حدود   در بر داشته  هزينه  ريال

شود  مي  بيني پيش.  است  داشته  فيزيكي  پيشرفت
  و  با تالش  ايران  ملي  كتابخانه  ساختمان  فاز اول



  به ١٣٨١  سال  ، خرداد ماه كار فشرده 
  .برسد  برداري بهره

 **********  

  

  آتابهاي  آتابخانه  نخستين  افتتاح     
    ويژه  هاي و مجموعه  يابنا

  نخستين)  ع(رضا   امام  با والدت  همزمان 
با   ويژه  هاي و مجموعه  ناياب  كتابهاي  كتابخانة

بنياد   رئيس  حبيبي  حضور دكتر حسن
در  ١٣٨٠  ماه  بهمن ٦  روز شنبه  شناسي ايران

   دانشگاه  مركزي  كتابخانه

  . يافت  گشايش  تهران 

  كتابخانه  شناسي در تاالر ايران  كه  هكتابخان  اين 
 ٢٠، حدود  است  واقع  تهران  دانشگاه  مركزي

و   نفيس  هاي و مجموعه  ناياب  هزار جلد كتاب
از اساتيد و مشاهير   برخي  از سوي  را كه  ويژه
اهدا   كتابخانه  اين  به  و پژوهش  ادب  عرصه
  اين  لهاز جم.  است  داده  اند؛ در خود جاي نموده

، سعيد  جمالزاده  محمدعلي  به  توان مشاهير مي
  .كرد  اشاره... ، دكتر مصد و نفيسي

 **********  

  

  و هنر   رساني اطالع  همايش     

  ، هنر و ارتباطات فرهنگ  پژوهشي  مؤسسه 
  سال  در اسفندماه  با عيد سعيد غدير خم  همزمان
  با عنوانرا   رساني اطالع  همايش  دومين  جاري

  . نمايد برگزار مي» و هنر  رساني اطالع«

،  نظران  صاحب  منظور از عموم  همين  به 
  ، مديران ، پژوهشگران ، هنرمندان استادان
و ساير   و هنري  رساني ها و مراكز اطالع كتابخانه

  در عرصة  نوين  فناوري  مباحث  به  عالقمندان

در   مقاله  لارسا  به  و هنر دعوت  رساني اطالع
   زير به  از محورهاي  يكي

  . است  نموده  همايش  دبيرخانه 

  : همايش  اين  پيشنهادي  محورهاي 

  

و هنر در   رساني اطالع) ١ 
   ايران

  رساني اطالع  آوري فن  و موانع  توسعه. ١ 
    در ايران  هنري

و   هنر ايراني  هنر و اشاعه  رساني اطالع. ٢ 
   اسالمي

بر   و تأثير آن  اطالعات  المللي بين  نجريا. ٣ 
   و ديني  هنر ملي  هويت

   در آن  هنر ايراني  و سهم  شدن  جهاني. ٤ 

    هنري  واژگان  سازي  معادل  چالشهاي. ٥ 

  هنر  رساني اطالع  مراكز، پايگاهها و بانكهاي. ٦ 

و   نوين  رساني اطالع) ٢ 
   هنري  مديريت

    هنري  ر مديريتد  رساني اطالع  نقش. ١ 

  در بخش  و سياستگذاري  مديريت. ٢ 
    و جهان  هنر ايران  رساني اطالع

    حقوقي  و مسايل  هنري  رساني اطالع. ٣ 

   شناسي و مخاطب  هنري  رساني اطالع. ٤ 



در   رساني اطالع  گسترش  راهكارهاي. ٥ 
    هنري  مديريت

و   هنري  رساني اطالع) ٣ 
،  ابعاد فرهنگي

،  ، اقتصادي جتماعيا
  آن  سياسي

  و مصرف  ، توليد، توزيع رساني اطالع. ١ 
    هنري  كاالهاي

   و گردشگري  هنري  رساني اطالع. ٢ 

  تجاري  و تبليغات  هنري  رساني اطالع. ٣ 
  ) ، دولتي خصوصي(

    هنري  و توليدات  الكترونيكي  تجارت. ٤ 

  مدارس(  هنري  هاي و آموزش  رساني اطالع. ٥ 
ـ دانشگاهها ـ كارگاهها و   مجازي

   آن  و چالشهاي)  مجازي  هنري  نمايشگاههاي

  

  بر فرهنگ  و تأثير آن  هنري  رساني اطالع. ٦ 
    عمومي

جديد   تكنولوژيهاي) ٤ 
 و هنر   رساني اطالع

    هنري  رساني ها و اطالع اي چندرسانه. ١ 

    ر مليبر هن  جديد و تأثير آن  هاي فناوري. ٢ 

    هنري  هاي عرصه  هاي فناوري. ٣ 

  و نقش  مجعي  هاي رسانه) ٥ 
  ـ رساني در اطالع  آن

   هنري

    جمعي  هاي و رسانه  هنري  رساني اطالع. ١ 

   و راديو و تلويزيون  هنري  رساني اطالع. ٢ 

    مكتوب  هاي و رسانه  هنري  رساني اطالع. ٣ 

  تا تاريخ  تاس  تقاضا شده  از عالقمندان 
  ، خالصه ذكر شده  هاي در موضوع ٢٠/١١/١٣٨٠

  ارسال  همايش  دبيرخانه  خود را به  مقاالت
  : همايش  دبيرخانه  نشاني. نمايند

  وليعصر ـ خيابان  تر از ميدان پائين:  تهران 
  ـ طبقه ١١  ـ شماره  دمشق  وليعصر ـ خيابان

  .٦/١٣١٨٥  صندوِ پستي  چهارم

 ‐  ٨٩٠٢٢١٥:  تماس  هاي لفنت  شماره 
٨٨٩١٥٣٧.  

 **********  

  

  آوري و فن  آتاب»  گردهمايي      
  نمايشگاه  ، در نهمين» اطالعات

    و فرهنگ  رساني اطالع  المللي بين

  

  در توسعة  رساني اطالع  نقش»  گردهمايي  دومين 
»  اطالعات  آوري و فن  كتاب»  با عنوان»  فرهنگ
  .برگزار شد  جاري  ماه  بهمن

  نمايشگاه  ستاد نهمين  توسط  گردهمايي  اين 
برگزار   ملي  و فرهنگ  رساني اطالع  المللي بين

خود از   ستاد در اطالعيه  اين.  است  گرديده
   عموم

  ، مديران نظران ، اساتيد، صاحب محققان 
و   فرهنگي  رساني ها و مراكز اطالع كتابخانه
  مقاله  بود، خالصه  كرده  درخواست  مندان عالقه

  به  ذيل  پيشنهادي  از محورهاي  خود را در يكي
  :دارند  ، ارسال گردهمايي  دبيرخانه



در فرآيند   دولت  حمايتي  سياستهاي  نقش. ١ 
  ؛ توليد كتاب

  ؛ كتاب  در توليد و توزيع  دولت  جايگاه. ٢ 

  ؛ كتاب  و توزيع  بازاريابي. ٣ 

  در  ايران  حضور كتاب و  توسعه  چگونگي. ٤ 

  ؛) كتاب  صادرات(  المللي بين  هاي عرصه 

توليد،   در توسعة  كتاب  نمايشگاههاي  نقش. ٥ 
  ؛ از كتاب  و استفاده  توزيع

، با  در جامعه  مطالعه  ميزان  افزايش  چگونگي. ٦ 
  به  و جوانان  نوجوانان  تأكيد بر گرايش

  ؛ كتابخواني

  اقتصاد ناشر؛. ٧ 

  خانوار؛  در سبد مصرف  كتاب  جايگاه .٨ 

  ؛ نشر كتاب  زيرساختهاي. ٩ 

  و كيفي  كمي  در توسعه  آموزش  نقش. ١٠ 
  ؛ كتاب

  بر  و نشر الكترونيك  آوري تأثير فن. ١١ 

  و  آموزشي  در نظامهاي  سواد اطالعاتي  توسعة 

  گير در كشور؛  بهره  جامعة 

  ؛ در ايران  نشر الكترونيك. ١٢ 

توليد و   فرآيندهاي  به  نوين  آوري تأثير فن. ١٣ 
    كتاب  توزيع

توليد و انتشار   فرصتها و محدوديتهاي. ١٤ 
  ؛ مرجع  منابع

  ، ثبت نشر كتاب  به  مربوط  و ضوابط  قوانين. ١٥ 
  اي رايانه  افزارهاي ، نرم و مصنف  مؤلف  اثر، حق
  ؛ و انتشار كتاب  بر چاپ  و نظارت

  توليد، توزيع  با موضوع  موارد مرتبطساير . ١٦ 
  و

  . از كتاب  استفاده 

،  نمايشگاه  اين  با برپايي  ، همزمان در ضمن 
با   ـ كاربردي  آموزشي  هاي كارگاه  دوره  دومين
  و مسؤالن  مديران  شغلي  ارتقاء دانش  هدف

  رساني و مراكز اطالع  ها، كاركنان كتابخانه
برگزار   ا و دانشجويانها و دانشگاهه سازمان

  :ها عبارتند از كارگاه  عناوين. شد

  ؛)٢٤/١١/١٣٨٠(  اينترنت  منابع  فهرستنويسي. ١ 

  ؛)٢٤/١١/١٣٨٠(  نويسي و چكيده  سازي نمايه. ٢ 

در   اطالعاتي  منابع  و استناد به  ارزيابي. ٣ 
  ؛)٢٥/١١/١٣٨٠(  اينترنت

و   كتابداري  عملكرد خدمات  سنجش. ٤ 
  ؛)٢٥/١١/١٣٨٠(  رساني عاطال

  هاي از فهرست  استفاده  آموزشي  كارگاه. ٥ 
  بندي و رده  نويسي در فهرست  پيوسته

  ؛)٢٥/١١/١٣٨٠(

  رساني يا مراكز اطالع  كتابخانه  براي  چگونه. ٦ 
  ؟ ايجاد كنيم  الكترونيكي  راهنمايي  خود يك

  

  ؛)٢٦/١١/١٣٨٠( 



  و جلب  كننده با مراجعه  رفتاري  هاي شيوه. ٧ 
و  ٢٦(  عمومي  در كتابخانه  وي  رضايت

  ؛)٢٧/١١/١٣٨٠

  جستجو در اينترنت  از ابزارهاي  استفاده. ٨ 
  ؛)٢٧/١١/١٣٨٠(

  كتابداران  براي  وب  صفحات  طراحي. ٩ 
  ؛)٢٨/١١/١٣٨٠(

و   علمي  اطالعاتي  هاي جستجو در پايگاه. ١٠ 
  اينترنت  در شبكه  رايگان  تخصصي

  ؛)٢٨/١١/١٣٨٠(

، با تأكيد  اينترنت  از طريق  مرجع  خدمات. ١١ 
  وب  جهاني  در شبكه  رايگان  مرجع  بر منابع

  ؛)٢٩/١١/١٣٨٠(

  و معرفي  كتاب  ساختار اجزاي  شناخت. ١٢ 
  ).٢٩/١١/١٣٨٠(موجود   استانداردهاي

 **********  

  

   آتاب  معرفي   & 

  

     اميري  يوسف  

  

  تصنيف  يف  املوسوعة''   
اعداد محمد /    العشري

 ٢٠٠٠،  االكاديميه  مكتبة: ـ مصر. العايدي عوض
  . `` جلد  ٤؛  م

  بندي رده  و گسترش  حاضر، ترجمه  كتاب 
  ـ مشابه  كه  است  عربي  زبان  به  ديويي  دهدهي
،  شده  و تدوين  جلد تهيه ٤ـ در   اصلي  با متن
  ، طرح مقدمه  شامل  جلد اول  كه  صورت  بدين
  شامل  ؛ جلد دوم و جداول)  schedules(   اوليه
  طبيعي  تا علوم(...)   از كليات  بندي رده  متن

از   بندي رده  نيز شامل  ؛ جلد سوم)٥٩٩(
؛ )٩٩٩(  تا جغرافيا و تاريخ) ٦٠٠(  تكنولوژي
.  است  نسبي  و نمايه  مقدمه  شامل  جلد چهارم

  به  و حرف  كامل  ترجمه صرفاً  كتاب  اين  البته
  ابتكار  ؛ بلكه نيست  ديويي  بندي رده  حرف

  و تعديل  تكميل  براي  است  و مفيدي  جالب 
  هاي نياز كتابخانه  بر اساس  اصلي  متن

در   آنچه  ، مشابه و اسالمي  عربي  كشورهاي
  در ايران... و  و تاريخ  اسالم  هاي رده  گسترش
  .  است  شده  انجام

در   فارسي  هاي با گسترش  ترجمه  اين  تفاوت 
  و بدون  طور جداگانه  آنها به  كه  است  اين

اند، اما  شده  و تدوين  تهيه  اصلي  متن  ترجمه
  شدة  ترجمه  متن  در البالي  عربي  هاي گسترش

  ترتيب  ؛ بدين است  شده  گنجانده  بندي رده

سو   يك از»  العشري  تصنيف  في  الموسوعة«
  است  اصلي  متن  حرف  به  و حرف  كامل  ترجمه

  با(ديگر   و از سوي

  

اثر   نوعي)  متني درون  هاي گسترش  به  عنايت 
  ها و كتابداران با نياز كتابخانه  و متناسب  مستقل

  تواند به مي  كه  است  و اسالمي  عربي  كشورهاي
  مورد استفاده  مرجع  دستورالعمل  يك  عنوان
  متن  محدوديتها و نارسائيهاي  ـ بدون  كاربران
كشورها و   گونه  اين  براي  بندي رده  اصلي

كار   كه  است  گفتني. ها ـ قرار گيرد كتابخانه
  اصلي  متن  ويرايش  آخرين  كامل  ترجمه
  نيز، توسط  فارسي  زبان  به  ديويي  بندي رده

  سانو كارشنا  علمي  هيأت  از اعضاي  گروهي
  . است  اقدام  در دست  ملي  ارشد كتابخانه

 **********  

  

    نشريه  معرفي   ٤ 

  



  و مهارتهاي  رساني اطالع  هاي تازه''  
  ``    يابي اطالع

  

     هراتيان  فاطمه  

  

  جديدي  و محيط  ها با شرايط كتابخانه  امروزه 
  و تنوع  روز بر حجم  روز به. اند روبرو شده

  بويژه  الكترونيكي  منابع  بويژه  العاتياط  منابع
. شود مي  افزوده  موجود در اينترنت  اطالعات

موتور   شود كه  اشاره  نكته  اين  به  است  كافي
دو ميليارد و صد   به  نزديك google   جستجوي
و   كرده  سازي را نمايه  اينترنتي  صفحه  ميليون
گر، دي  از سوي.  است  جستجو نموده  قابل

در   چه  اطالعاتي  و پايگاههاي  بازيابي  نظامهاي
در   سرعت  به  ايران  در سطح  و چه  جهان  سطح
  پيچيدگي  حال  و در عين  و تنوع  گسترش  حال
مفيد و   منابع  ، شناسايي شرايط  در اين.  است
  مهارتهاي  كسب  مستلزم  موفق  بازيابيهاي  انجام
نياز   ويژه  آموزشهاي  خود به  كه  است  خاصي
ها  كتابخانه  آموزشي  ، نقش ترتيب  اين  به. دارد
  آموزش.  است  تر شده با اهميت  گذشته  به  نسبت

در   كه  است  اي مقوله  يابي اطالع  مهارتهاي
ها و  كتابخانه  وجودي  حاضر بر اهميت  شرايط
  كتابداران  راهبردي  بر نقش  آنها و همچنين  بقاي
  . است  افزوده  اطالعات  فناوري  مديريتدر 

  رسالت  و انجام  تحوالت  اين  به  با توجه 
  فردوسي  دانشگاه  مركزي  ، كتابخانه راهبردي

   به  مشهد اقدام

  رساني اطالع  هاي تازه»  با عنوان  اي انتشار نشريه 
  اين  هدف.  است  نموده»  يابي اطالع  و مهارتهاي

،  علمي  هيأت  اعضاي  آگاهيهاي  افزايش  نشريه
  و ساير خوانندگان  و نيز كتابداران  دانشجويان

  فناوري  حوزه  تحوالت  ترين تازه  به  نسبت
،  اطالعاتي  ، پايگاههاي اينترنت  ، شبكه اطالعات
و   چاپي(  مرجع  و منابع  اي رايانه  نظامهاي

  ماهاز تير  نشريه  انتشار اين.  است)  الكترونيكي
و   انتشار دو ماهانه  و با فاصله ١٣٧٩  سال

  پوشش.  است  آغاز شده  نسخه ١٠٠٠  شمارگان
،  علوم  هاي زمينه  همه  نشريه  موضوعي
و   انساني ، علوم ، مهندسي ، كشاورزي تكنولوژي

  . گيرد مانند آنها را در بر مي

و   رساني اطالع  هاي تازه"  نشريه  هاي مقاله 
تا دو   در حد يك(  كوتاه"  يابي اطالع  مهارتهاي
  عيني  با تصويرهاي  و همراه  ، كاربردي) صفحه
  صورتي  ها به مقاله  ديگر، اين  عبارت  به.  است

  رساني اطالع  به  ساده  با زبان  كه  يافته  نگارش

  شناخت  شامل  يابي اطالع  بپردازد و مهارتهاي
از   جو و استفادهجست  و چگونگي  اطالعاتي  منابع

  كتابداران  ها توسط مقاله. دهد  آنها را آموزش
  تهيه  فردوسي  دانشگاه  هاي در كتابخانه  شاغل
  . شود مي

و   پريرخ  دكتر مهري  خانم  نشريه  مدير مسؤول 
  فتاحي... ا دكتر رحمت  آقاي  سردبير آن

  . باشند مي

،  هنشري  از انتشار اين  سال  يك  از گذشت  پس 
  مركزي  كتابخانه  توسط  شده  انجام  ارزيابي
  نشريه  اين  دهد كه مي  نشان  فردوسي  دانشگاه

،  است  قرار گرفته  فراوان  و استفاده  مورد استقبال
  به  نسخه ٢٠٠از   آن  شمارگان  كه  اي گونه  به

١٠٠٠  

  

  .  است  يافته  افزايش  نسخه 

"   يابي و اطالع  نيرسا اطالع  هاي تازه"   نشريه 
و   كتابداري  آموزشي  گروههاي  براي
دانشگاهها و   مركزي  ، كتابخانه رساني اطالع
. شود مي  ديگر نيز ارسال  هاي كتابخانه  برخي

  توانند درخواست مي  آن  دريافت  به  عالقمندان
  : نشاني  خود را به

، صندوِ  فردوسي  دانشگاه  مركزي  كتابخانه 
و   الكترونيكي  پست  و يا به ٩١٧٣٥‐٣٣١  پستي

  Info@ferdowsi.ac.irيا 

 sdarvish@wali. um. ac.ir  نمايند  ارسال .  

  درخواست  نشريه  كنندگان دريافت  از عموم 
  و اصالحي  انتقادي  ديدگاههاي  گردد كه مي

  است  بديهي. نمايند  خود را با سردبير مطرح
  نقش  ارتقاي  اند بهتو مي  نشريه  ارتقاء كيفيت

و   رساني اطالع  خدمات  ها در ارائه كتابخانه
  . كند  كمك  يابي اطالع  مهارتهاي  آموزش



 **********  
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    استانداردسازي 

  

    طاهري  طاهره 

  

،  نمونـه   معنـاي   بـه   ، از نظر لغـوي »استاندارد« 
ــده ــزان قاع ــاس  ، مي ــت  و مقي ــر .  اس و از نظ

  خـاص   كوششي  هر استاندارد نتيجه  اصطالحي
  اسـت   معين  زمينة  در يك  استاندارد كردن  براي
. باشـد   رسـيده   صـالحي   مقـام   تصـويب   به  كه

  اســتاندارد كــردن  عمــل  در تعريــف  ينهمچنــ
  و اعمـال   تنظـيم   از روال  است  عبارت: اند گفته
  در زمينـه   منظور ايجاد نظم  به  و قواعدي  اصول

  كـه   آنهـايي   به  سودرساني  براي  معين  كوششي
منظـور پيشـبرد     انـد و بـه   عالقـه  يـا ذي   ذينفع

 بهتــر و  عمــومي  نفــع  از لحــاظ  كــه  اقتصــادي
و   علمـي   شرايط  تر باشد، با در نظر گرفتن جامع

  بر اصـول   مبتني  روال  اين.  ايمني  هاي نيازمندي

  تنها پايه  و نه  است  ، و تجربه ، فنون استوار علوم
را نيـز    آينـده   تحول  مبناي  بلكه  كنوني  گسترش
  همگـام   زمـان   كند و بايد با پيشـرفت  مي  تعيين
،  ملـي   و نشر استانداردهاي  وين، تد تعيين. باشد
اسـتانداردها،    منظور تـدوين   به  تحقيقات  انجام

  بـه   ، كمـك  داخلـي   كاالهـاي   كيفيت  باال بردن
  صـنايع   كارايي  توليد و افزايش  هاي بهبود روش
ــت ــايي  در جهـ ــرويج   خودكفـ ــور، تـ   كشـ

ــتانداردهاي ــي  اس ــارت مل ــراي   ، نظ ــر اج   ب
  كاالهـاي   كيفـي   ، كنتـرل  اجباري  استانداردهاي

  و جلوگيري  استاندارد اجباري  مشمول  صادراتي
  منظـور فـراهم    بـه   نامرغوب  از صدور كاالهاي

   با كاالهاي  رقابت  امكانات  نمودن



،  المللـي  بـين   بازارهـاي   و حفظ  خارجي  مشابه 
استاندارد   مشمول  وارداتي  كاالهاي  كيفي  كنترل
و   كننـدگان  از مصرف  ر حمايتمنظو  به  اجباري

از ورود   و جلـوگيري   داخلـي   توليد كننـدگان 
و   ملـي   ، راهنمـايي  خارجي  نامرغوب  كاالهاي
ــي ــدگان   فن ــد كنن ــع تولي ــدگان ، توزي و   كنن

ــدگان مصــرف ــه كنن ــق  ، مطالع ــارة  و تحقي   درب
  و ترابري  بندي ، بسته توليد، نگهداري  هاي روش

و   متريــك  سيســتم  ويج، تــر مختلــف  كاالهــاي
  و تطبيـق   ، آزمـايش  سنجش  وسايل  كاليبراسيون

  ، اعـالم  مربـوط   كاالها بـا اسـتانداردهاي    نمونة
و صــدور   اي و اظهــارنظر مقايســه  مشخصــات
  مؤسسه  و اهداف  از وظايف  الزم  هاي گواهينامه

  .  استاندارد است

  

 استاندارد   روز جهاني 

 ٢٥‐٢٧از   كــه  ايــزو   شــوراي  در اجالســيه 
  رياسـت . شـد   در ژنو تشـكيل   م ١٩٦٩سپتامبر 
  از كشـور تركيـه    فـاروِ سـونتر،   (ايـزو    وقت

   پيشنهاد داد كه

  

  

اســتاندارد   روز جهــاني  عنــوان  بــه  روزي 
ــد و در سراســر جهــان  اختصــاص روز   آن  ياب

شورا   ايزو در جلسه  دبير كل. شود  داشته  گرامي
  پيشـنهاد رئـيس    ايـن   براساس  كه  داشت  اعالم

  استاندارد از طريق  روز جهاني  شورا بايد درباره
  در سـطح   وسـيعي   تبليغـات   گروهي  هاي رسانه
. آيـد   عمل  امر استاندارد به  پيشرفت  براي  جهان

 ١٤اسـتاندارد در    روز جهـاني   مراسـم   نخستين
  انجـام  ١٩٧٠  سـال   مهـر مـاه   ٢٢اكتبر برابر بـا  

  ايـزو تصـميم    شـوراي  ١٩٧٨  از سـال .  گرفت
استاندارد رسماً   روز جهاني  برگزاري  كه  گرفت
  . شود  انجام  ساله  همه

  

   استانداردسازي  تارخيچه 

  زنـدگي   استاندارد از ديرباز در امور گوناگون 
  بشري  دست  مصنوعات.  است  بشر وجود داشته
،  ، رنـگ  لاز نظـر شـك    و زمان  نيز در هر دوره

ــرح ــيات  ط ــاير خصوص ــم  داراي  ، و س و   نظ
  طبعاً بـا پيشـرفت    اند كه بوده  استاندارد خاصي

  بـه .  است  داشته  هماهنگي  انسان  و تجربة  دانش
از   قـديم   شـهر رم   كشـي  در لولـه   نمونه  عنوان
ها نيز  فينيقي. اند كرده مي  استفاده  معيني  هاي لوله

  ثـابتي   و انـدازة   شـكل   خـود را بـه    هاي كشتي
آنها ميسر و   لوازم  ساختند تا تعمير و تعويض مي
طـور    مصـر بـه    اهرام  بناهاي  سنگ. باشد  سهل

  كه  طوري  به  بوده  استاندارد شده  انگيزي شگفت
انـد و   شده  جفت  با هم  تمام  ها با دقت قطعه  اين
. شود نمي  در آنها ديده  و درزي  شكاف  گونه هيچ
  مـدون   صـنعتي   با استانداردهاي  حتي  دقت  اين

را   حالـت   همـين .  است  تحسين  قابل  هم  كنوني
  يونـان   جمشيد و آثار تـاريخي  تخت  در بناهاي

  . كرد  مشاهده  توان مي  قديم

  

اسـتاندارد    هـاي  وزنـه   اول  دستور داريوش  به 
بعـد از  . بـود   شده  ساخته  با مقدار ثابت  اي شده
هـا   و مقياس  اوزان  ، كنترل در ايران  اسالم  تسلط
ــه ــدة  ب ــوان  عه ــاب  دي ــوان احتس ــا   ، دي قض

  شـرطه   عهـدة   بـه   گـاهي   ، و حتي) دادگستري(
  .  است  بوده)  شهرباني(

،  عصر ماشين  و پيدايش  صنعتي  از انقالب  پس 
  تبع  درآمد به  اي و زنجيره  انبوه  صورت  توليد به

  داخلـي   كـاال در بازارهـاي    انـدازه  بي  تنوع  آن
  مشـكالت   شده  صنعتي  تازه  مختلف  كشورهاي
  آنهـا عبـارت    تـرين  مهم  پديد آورد كه  بسياري
  علـت   توليـد بـه    هزينـه   بـاال رفـتن  : بودند از
هـا،   هـا و قالـب   دستگاه  انواع  ساخت  هاي هزينه
در اعتماد   ، عدم و انبارداري  و نقل  حمل  سختي

مورد نياز، كمبـود    كاالي  موقع  به  مورد تحويل
  بيشـتري   مشـتري   كـه   از كاالهايي  برخي  نسبي
. كاال  كيفيت  بودن  نامناسب  ، و در نهايت داشت

  شـده   عرضه  كاالهاي  موارد نامرغوبي  در برخي
را   كنندگان  مصرف  اعتراض  بازار و در نتيجه  به
  ، دخالـت  معضل  اين  حل  براي.  داشت  دنبال  به

  تعيـين   بـراي   طـرف  بـي   هـاي  يا سازمان  دولت
ناچـار    و بـه   يافـت   استاندارد كـاال ضـرورت  

  .گذاشتند  عرصه  پا به  صنعتي  استانداردهاي

  از دو قـرن   در حقيقت  صنعتي  استانداردسازي 
  . آغاز شد  پيش



 و  مخترع  ـ كه»    ويتني  الي»  م ١٧٩٣   در سال 
  بـار سـاختن    نخسـتين   بود ـ بـراي    توليدكننده

  شـكل   را بـه   تعـويض   قابـل   هاي قسمت  تفنگ
  اين  مبدأ پيدايش. كرد  گذاري را پايه  توليد انبوه

  شـناخته    م ١٨٤١   سـال   استاندارد در انگلستان
ــده ــت  ش ــال.  اس ــان   م ١٨٧٣   در س   در آلم

  و  آهن  هاي استاندارد ورقه

  

پطـر كبيـر     دوران  در همـين . نتشر شـد م  سيم 
  از فلـزات   اسـتاندارد برخـي    امپراطور روسـيه 

    تئودور ويـل . كرد  را در كشور معمول  غيرآهني
و   تلفـن   دسـتگاه   بيستم  در آغاز قرن  آمريكايي

. اسـتاندارد درآورد   صورت  را به  اجزاء آن  همه
  صـورت   بـه   كـه   پـولي   نـوزدهم   تا اواخر قرن
از   هـايي   شـد در قسـمت   مي  ضرب  خصوصي
در كانـادا تـا     پول  اين. بود  رايج  متحده  اياالت
  كشورهاي  تدريج  به.  داشت  رواج  م ١٩٣٥  سال

غيرــ    رايج  هاي پول  همة  شدن  صنعتي  در حال
  آن  جـاي   راندند و به  بيرون  را از صحنه  دولتي

  .كردند  يناستاندارد را جايگز  پول  تنها يك

ــال  ــتوارت  م ١٨٢٥  در سـ ــكبار   اسـ در خشـ
ــي ــه اش فروش ــتريانش  ، هم ــا و مش ــا   رقب را ب
  اين. هر كاال متحير كرد  براي  ثابت  گذاري قيمت

  استانداردسـازي   همـان   كه  ثابت  قيمت  سياست
خود   دوران  را از تجار برجسته  وي  هاست قيمت
  همة  د سازياستاندار  اصل  ترتيب  بدين.  ساخت
  .  را در بر گرفت  زندگي  هاي جنبه

  

ــاهي  ــه   نگـ ــذرا بـ   گـ
  در حوزه  استانداردسازي

  آتابداري

  در اروپـا و آمريكـا تـالش     م ١٩٦٠   از دهة 
امـا  . وجود آمد  به  اطالعات  تبادل  براي  بسياري
  از هـر چيـز نيـاز بـه      امر قبـل   اين  تحقق  براي

  .بود  كتابشناختي  ايه توصيف  استاندارد شدن

  مشوِ بسياري  م ١٩٦١  در سال  پاريس  كنفرانس 
  قواعـد فهرستنويسـي    تـدوين   از كشورها براي

و   تـدوين . شـد   »  پاريس  بر اصول»  ، مبتني ملي
ــار  ــين " انتش ــتاندارد ب ــي اس ــيف  الملل   توص

ايفال،   توسط  " ها  نگاشت  تك  براي  كتابشناختي
   فهرستنويسي

  آن  دنبال  را استاندارد كرد و به  كتاب  يفيتوص 
مـواد    انـواع   بـراي " هـا  دي.  بي.  اس.  آي"ساير 

خود را در   راه  زودي  منتشر شد و به  اي كتابخانه
  از طرفـي . بـاز كـرد    و جهـان   غرب  كشورهاي
  را بـه  ٢٧٠٩استاندارد، ايز و   المللي بين  سازمان
  اطالعـات   تبـادل   المللـي  اسـتاندارد بـين    منزلة

منتشر   مغناطيسي  نوارهاي  وسيلة  به  كتابشناختي
ــا انتشــار ايــن. كــرد ــة  اســتاندارد، راه  ب   مبادل

بـا    خواندن  قابل  ركوردهاي  از طريق  اطالعات
  . هموار شد  ماشين

را   ايـزو اسـتانداردي    شوراي  اجالسيه  همچنين 
  رياتو ساير نشـ   كتاب  عطف  روي  عنوان  براي
  المللـي  اسـتاندارد بـين    ايـن . رساند  تصويب  به

  از عنـوان   و اسـتفاده   چيـدمان   را براي  قوانيني
  كتابها، نشريات  روي  كه  همانندي  و متون  عطف
  هـا، و ديگـر اشـكال    ، پيايندها، گزارش ادواري
  مشابه  ها، و اقالم ها، كاست نظير پرونده  مدارك
و   قرار گيـرد را تـدوين    هبايد در قفس  ديگر كه
  .كند مي  تصويب

  تعيـين   براي  قواعدي  شامل  همچنين  قوانين  اين 
  توانـد بـه   مي  كه  است  عطف  روي  عنوان  محل

  نيـز اسـتفاده    در كتابخانه  شناسايي  منظور نشانه
  در حاشـيه   عنوان  استفاده  براي  شود و قواعدي

  . باشد

قـرار    در قفسـه   كـه   ابهمشـ   كتابها و انتشارات 
  تـر بازيـابي   گيرند، اگر استاندارد باشد ساده مي
استاندارد   اين  براي  متفاوتي  هاي روش. شوند مي

در .  است  وجود آمده  به  گوناگون  در كشورهاي
  را  چند زبانه  هاي مجموعه  هايي كتابخانه

  و آسـان   سـريع   شناسـايي . كننـد  مي  نگهداري 
  .  است  مشكل  در قفسه  شده  يدهچ  انتشارات

  كـه   اسـت   اين  المللي استاندارد بين  اين  هدف 
، و ديگـر   فني  ، پيايندها، گزارشات كتب  ناشران

ــارات ــابه  انتش ــوانين  مش ــان  از ق ــراي  يكس   ب
  مشـابه   يا هـر شناسـه    عطف  عنوان  حروفچيني

  كننـدگان   اسـتفاده   كنند تا بـراي   ديگر استفاده
  هـاي  ها، و ديگـر مكـان   ها، كتابفروشي ابخانهكت

  . مفيد باشد  مشابه



  عنـوان   جا دارد از استاندارد صفحات  اكنون هم 
اسـتاندارد    فنـي   كميسـيون   وسـيله   به  كه  كتاب

اسـتاندارد    ملـي   زير نظر كميتـه   اسناد كتابخانه
  نظــارت  تحــت  اداري  اســناد و تجهيــزات 

اسـتاندارد و    ر مؤسسـه اسـتاندارد د   شورايعالي
  گرديـده   و تـدوين   تهيه  ايران  صنعتي  تحقيقات

  اسـتاندارد ايـن    اين  هدف. شود  ، صحبت است
بدهـد تـا     امكان  و سردبيران  ناشران  به  كه  است

  خـود را بـه    هـاي  كتاب  عنوان  بتوانند صفحات
  از آنهـا را بـراي    اسـتفاده   كنند كه  تهيه  روشي
  آسـان   ، و محققـين  ، كتابداران نويسان حال  شرح
  .نمايد

  از مفاد اين  و كافي  جامع  اطالعات  كسب  براي 
  با ١٠٤٢  استاندارد شماره  جزوه  استاندارد به

  

  

  مراجعه  كتاب  عنوان  استاندارد صفحات  عنوان 
  . شود

  

 ∠∈ℜ©: 

و ديگر   كتاب  براي  عطف  عنوان  ، طاهره طاهري) ١ 
  انتشار  استاندارد ايزو در دست  بر اساس  نشريات

  مـارك .  ايـران   اسـالمي   جمهوري  ملي  كتابخانه) ٢ 
  .١٣٨٠:  تهران.  ايران

  جـزوه . ( اسـتاندارد چيسـت  .  ، نسـرين  مجيدي) ٣ 
  ). چاپي

  

ــين) ٤  ــل. ا.  ، ج فارســي  فرهنــگ. ، محمــد مع   ذي
  .»استاندارد«

  عنـوان   حاتصف.  استاندارد و تحقيقات  مؤسسه) ٥ 
  .١٣٧١:  تهران). ١٠٤٢  ش(  كتاب
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      ٢    مقاله   ٣   

  

  

در   مناسب  با كيفيتي  مرجع  خدمات  ارائه 
    وب

  

     زمان حاجي  فاطمه 

  

روز   روز بـه   اطالعـات   ارزش  كـه   در عصري 
  خـدمات   ارائـه   شود نيـاز بـه   مي  بيشتر شناخته

  را بـه   مفيد و مناسب  بتواند اطالعات  كه  مرجع
  پيـدا كـرده    خاصي  برساند، اهميت  نيازمندانش

  زيـادي   تنها تغييرات  نه  فناوري  تحوالت . است
و   اطالعـات   بـه   و دسترسـي   عرضه  در راههاي

  ، بلكه است  وجود آورده  به  مرجع  خدمات  ارائه
  سـاخته   را نيز متحـول   كنندگان استفاده  نيازهاي
  . است

  در زنـدگي   بسـياري   تغييـرات   نوين  فناورهاي 
  وجود آورده  فراد بها  اي حرفه  و زندگي  روزمره
  ويـژه   كـار بـه    در محـيط   تغييـرات   اين.  است

از   توليـد و اسـتفاده    بـا جريـان    كه  فعاليتهايي
، از  تر است سر و كار دارند، محسوس  اطالعات
هـر روز    ها و مراكز اطالعات در كتابخانه  جمله

  تأثير فنـاوري   تحت  كه  بسياري  شاهد تحوالت
ـ  وجود مـي   به   نـوين   فناوريهـاي .  د، هسـتيم آي

  در ســاختار و روشــهاي   زيــادي  تحــوالت
وجود   به  خدمات  و ارائه  ، سازماندهي گردآوري
  .اند آورده

  از دسـتاوردهاي   يكـي   عنـوان   به  تأثير اينترنت 
قرار   مورد توجه  مرجع  ، بر خدمات نوين  فناوري
در   نـت اينتر  نقـش   به  رابطه  در اين.  است  گرفته

موجـود    اطالعات  و نيز بازيابي  انتشار اطالعات
  بـه   مرجـع   خـدمات   از جملـه   آنها كه  و اشاعه
  شمار

  .شود مي  آيند توجه مي 

  وجود آمده  به  نوين  فناوري  توسط  كه  امكاناتي 
ــك  را از محــدوده  مرجــع  ، خــدمات اســت   ي
  انامكـ   مرجـع   و كتابـداران   فراتر برده  كتابخانه

ــي ــه  دسترس ــات  ب ــدون  اطالع ــود   را ب وج

ــدوديتهاي ــاني  مح ــاني  زم ــار  و مك ، در اختي
ديگـر    عبارت  به. دهند قرار مي  كنندگان استفاده

در اختيـار دارنـد     اطالعاتي  شاهراهي  كتابداران
باشند   را داشته  از آن  استفاده  توانايي  چنانچه  كه

  اسـت   يضـرور   بنـابراين . خواهنـد بـود    موفق
  مهارتهـاي   كمك  و به  با تالش  مرجع  كتابداران
  انتهـايي   را كـه   اطالعاتي  هاي شاهراه  خود اين

، در اختيـار   در نظـر گرفـت    تـوان  نمي  آن  براي
  .قرار دهند  اطالعات  به  نيازمندان

را   اطالعـات   نيـاز دارنـد كـه     محققان  امروزه 
  ايـن   كـه   طـوري   كننـد، بـه    دريافـت   بسرعت
. باشد  استفاده  با نياز آنها قابل  متناسب  اطالعات
تأييـد و    ، معتبـر و قابـل   مناسـب   كه  اطالعاتي
  .شود  آنها واقع  تصديق

را   ها بايد خودشـان  نيازها، كتابخانه  يافتن  براي 
  حد و  كه  محيطي  براي  خدمات  با ارائه  موافق



  

در آنجـا    زيكـي في  و مكان  از نظر زماني  مرزي 
  يعنــي. باشــد، ســازگار نمايــد  وجــود نداشــته

 Virtual   عنـوان   ديـوار تحـت    بدون  كتابخانه
Library .  

  

  : گيري نتيجه 

و   آن  و كنتـرل   توليد اطالعات  رشد روزافزون 
  و مـديريت   گيـري  در تصـميم   اطالعات  اهميت
انگيـز   حيـرت   پيشرفت  با آن  ، و همزمان جوامع
بسيار   از عوامل  و اطالعات  ارتباطات  وژيتكنول
  بر خدمات  شگرف  تأثيري  كه  است  بوده  اساسي
  .  است  گذاشته  مرجع

  و اطالعـات   ارتباطات  تأثير تكنولوژي  اهميت 
  است  تأمل  قابل  ديدگاه  از اين  مرجع  بر خدمات

  ابزار قدرتمنـد امكـان    از اين  استفاده  بدون  كه
احتمــاالً   اطالعــات  عظــيم  حجــم  ايــن  كنتــرل

  .  است  غيرممكن

ســرآغاز   اطالعــات  الكترونيكــي  اگــر ذخيــره 
شـود بايـد     محسوب  مرجع  در خدمات  انقالب
اخير   در سالهاي  از اينترنت  وسيع  استفاده  گفت

  عظـيم   هـاي  شبكه  و اتصال  اطالعات  در انتقال
   خدمات  به  يميعظ  يكديگر قابليت  به  اطالعاتي

  

  بسياري  ، امروزه مثال  براي  است  بخشيده  مرجع 
وجـود  ... ، و ، تجـاري  ، فنـي  علمي  از اطالعات

  از آن  استفاده  اينترنت  به  دسترسي  بدون  دارد كه
  را بـه   امكـان   اين  اينترنت  همچنين.  ميسر نيست

ر د  طور همزمان  به  كه  است  داده  كتابدار مرجع
در سراسر دنيا   كه  اطالعاتي  پايگاههاي  بسياري
  از نظامهـاي   كند و با استفاده  اند كاوش پراكنده
  پايگـاه   بـه   پايگاه  از يك  اي و فرارسانه  فرامتني

ــه ــر ب ــتجوي  ديگ ــات  جس ــه  اطالع و   پرداخت
يا هر   شخصي  رايانه  را به  شده  بازيابي  اطالعات

  مورد نظر  محل

  از پسـت   با اسـتفاده   چنين هم. كند  نتقلديگر م 
  جـاي   توانند بـه  مي  كنندگان استفاده  الكترونيكي

از   در بسـياري   با كتابـدار مرجـع    تلفني  تماس
  كـه   خود را در هر زماني  مرجع  موارد سئواالت

  باشـند انجـام    داشـته   تر باشند و فرصت راحت
ـ   كه  نيست  دهند، و الزم   دار مرجـع حتماً با كتاب

ديگـر،    از طـرف . باشند  داشته  مستقيم  گفتگوي
  پيامهـا بـه    اينكه  به  نيز با توجه  مرجع  كتابداران

شـود   مـي   دريافـت   رايانه  طور خودكار توسط
و متقـابالً    داشـته   پاسخ  تهيه  براي  كافي  فرصت
  پست  از طريق  مناسب  را در زمان  مناسب  پاسخ

  . دارند  لارسا  الكترونيكي
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