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آدرس :تهران ،بزرگراه حقاني ،بلوار كتابخانه ملي ،اداره كل منابع ديجيتال
تلفن81622364:
اين مستند براي اجراي فرايند ديجيتال در بخش هاي مختلف سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران تهيه شده است و كليه حقوق آن محفوظ
است .استفاده سازمان ها ،كتابخانه ها و مراكز آرشيوي ديگر با ذكر ماخذ بالمانع است.
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مقدمه:
كتابخانه هاي ديجيتال سازمان هايي هستند كه منابعي ( از جمله كاركنـان متخـصص) را براي گزينش ،ساماندهي ،دسترسـي ،تحليـل ،توزيـع،
حفاظت از يكپارچگي ،و تـضمين بقاي مجموعه هاي آثار ديجيتال در طول زمان ارائـه مـي دهنـد تـا از ايـن طريــ بتــوان منـابع اطالعـاتي
ديجيتال را با سرعت و به صورت اقتصادي برا ي استفاده يك جامعـه يــا مجموعـه اي از جوامـع در دسـترس قـرار داد( .فدراسـيون كتابخانـه
ديجيتال1 ).1998 ،
كتابخانه هاي ديجيتال از طري فرآيند گردآوري و سازماندهي منابع اطالعاتي و مبتني بر نيازهاي اطالعاتي استفاده كنندگان ايجاد مـي شـوند.
آنها بخشي از جامعه هاي هـستند كه افراد و گروه هاي آن با يكديگر تعامل دارند و از داده ها ،اطالعـات ،منــابع دانــش و نظـا هـاي دانــش
مـدار اسـتفاده مـي كننـد .از ايـن لحـاظ كتابخانـه هـاي ديجيتـال نمونـه توسعه يافته ،تقويت شده و يكپارچه نهاد ها و مراكـز اطـالع رسـاني
در محيط هاي فيزيكي هستند.
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Digital Library Federation, A working definition of digital library, (1998), Available at: . 1
)http://www.diglib.org/about/dldefinition.htm (Accessed June, 10, 2011
منابع اطالعاتي نيـز بـر اسـاس نيـاز هـاي اطالعـاتي اسـتفاده كننـدگان انتخـاب  ،سازماندهي ،حفاظت ،نگهداري ودسـترس پـذير مـي شـوند
(بـورگمن نقـل در كوشـا 1485 ( ،ص  . 2 1385،مجموعه هاي ديجيتال همانند مجموعه هاي سنتي  ،بر اساس رسـالت و دامنـه مشخـصي
شكل مي گيرند كه مراحل و فعاليت هاي مجموعه سازي را هـدايت مـي كننـد .در ايـن زمينـه خـط مـشي هــا و برنامــه هــاي كتابخانــه و
مهـمتـر از همـه نيازهـاي كـاربران در مجموعه سازي ديجيتالي كتابخانه نقشي اساسي دارند.
از آنجا كه انتخاب منابع اطالعاتي ،قلب فـراهم آوري و عملكـرد اصـلي در توسـعه مجموعه در كتابخانه هاست(اگي ، 2003،ص  (137لذا وجود
خط مشي مدوني براي  3انتخاب منابع اطالعاتي كتابخانه ديجيتال ضروري است.

اهداف:
هدف از تدوين دستورالعمل و اجراي اين برنامه  ،حفاظت ونگـه داري ميـراث مــستند ،اولويـت بنـدي تبـديل منـابع ،ايجـاد سـامانه جــامع و
هوشـمند بـراي ارائـه خـدمات ا طـالع رساني ،گسترش اطالعات و معرفي پيشينه فرهنگي كشور در سطح ملـي و بـين المللـي است.

 . 2كوشا ،كيوان " )1385( ،كتابخانه هاي ديجيتالي"رقومي ( دايره المعارف كتابداري و اطالع رساني جلد  . 2ص )1481-1491
Agee, Jim(2003)."Selecting materials, a review of print and online . 3
resources". Collection building ,vol 22(3): 137-140

ضرورت ها:
ميراث مكتوب ،منابع ارزشمندي براي تاريخچه فرهنگـي كـشور محـسوب مـي شــود  .هويـت و فرهنـ ايرانـي بـه پيشـينه تـاريخي وغنـاي
فرهنگي آن بـسته اسـت و شـكوفايي فرهنگي در پرتو تالش هاي فكري دانشوران و فرهيختگان حاصـل مـي شــود  .بـيشــك اگـر مـورد بـي
توجهي قرار گيرد چه بسا ب سياري از آن ها در طـول زمـان از بـين خواهـد رفت .با گسترش فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي هيچگونـه تعللـي
در حفـظ و اشـاعه اين منابع پذيرفتني نيست .
ظهور فناوري رايانه و شبكه و كارب ردهاي گسترده آن  ،موجب پيدايش انواع جديـد محمل هاي اطالعاتي و بـروز تيييـرات مهمـي در فنـون،
روش هاي گردآوري ،حفـظ و اشاعه اين منابع شـده اسـت  .مجموعـه ايـن تحـوالت نقـش و وظـايف سـازمان هـاي مسئول حفاظت و اطـالع
رساني را دستخوش دگرگوني ساخته است.
سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در همين راستا و با توجه به اساسـنامه سـازمان و بـه منظـور دســتيابي بــه تجــارب پيــشينيان ،حفــظ
ميـراث مـستند ،حـصول اطمينـان از دسترسي آسـان بـه منـابع مانـدگار فرهنگـي و تـاريخي  ،اشـاعه منــابع غنــي مـو جــود ،شناسـايي و
جمع آوري پيشينه هاي مكتوب و غير مكتوب(شـفاهي) از طريـ تعامـل بـا مراكز معتبر علمي داخل و خارج از كـشور و بـه عنــوان حافظــه
دولـت ،مبـادرت بـه گسترش برنامه ديجيتالسازي اين منابع و تدوين دستورالعمل ها نموده است.

استاندارد ها:
استاندارد ديجيتال سازي
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اولویت ها:
الف) انتخاب منابع برای دیجیتال سازی
انتخاب و اولويت بنـدي او ليـه آثـار بـا پيـشنهاد ادارات مـرتبط سـازمان خواهـد بـود و اعضاي كميتـه بـراي انتخـاب و اولويـت بنـدي منـابع
ادارات و بخـش هـاي مختلـف سازمان با در نظر گرفتن مسائل زير تصميم گيري مي كنند:

 - 1برنامه مستمر
منابعي كه بر مبناي مالك هـاي انتخـاب منـابع كتابخانـه و اســناد ديجيتــال بــراي ديجيتــال سـازي بـا هـدف حفاظـت آثـار در معــر
آسـيب(غيرقابـل جـايگزين) و درنظـر گـرفتن اهميت محتواي فرهنگي ،ادبي ،مـذهبي و تـاريخي بـا تاكيـد بـر منـابع ايـران شناسـي و اسـال
شناسي و انتشارات سازمان به شرح زيراست:


منابع ناياب



منابع منحصربفرد



منابع نفيس



منابع داراي قدمت



منابع با ارزش پرتقاضا



منابعي كه خارج از ضوابط ح مولف باشند و يا مجـوز ازصـاحبان محتـوا اخـذ شده باشد.



منابعي كه دسترسي به آنها به داليلي از جمله شرايط  ،ارزش  ،محل نگهداري و يا آسيب پذيري محدود مي باشد.



منابع مكمل كسري هاي مجموعه هاي سازمان



منابع كمترشناخته شده كه معرفي آنها ارزش افزوده پژوهشي ايجاد مي كند.

 - 2تقاضای کاربران
يكي از وظايف سازمان اسناد وكتابخانه ملي تسهيل دسترسي به مجموعـه هــاي ملــي و بـين المللـي از طريـ ارائـه خــدمات امانــت بــين
كتابخانـه اي و خـدمات تحويـل مـدرك است .اين خدمات موجب ميشود كاربران بتوانند منبع را به شكل ديجيتـال خريـداري كـرده يـا كپـي
كاغذي از موجودي كتابخانه وآرشيو را براي خود تهيه نمايند به شـكلي كه محدوديت هاي ح دسترسي و غيره رعايت شود.
الف)اشخاص حقيقي :كليه افراد حقيقي كه عضو كتابخانه ديجيتالي هستند مـي تواننـد طب ضوابط تعيين شده و آيين نامه مربوط درخواسـت
ديجيتـال سـازي منـابع را داشـته باشند .
ب)اشخاص حقوقي :سازمان ها و موسساتي كه درخواست ديجيتال سازي از مجموعه هاي سازمان را داشته باشند ،با توجه بـه ضـوابط تعيــين
شـده ايـن منـابع مـي توانـد در اولويت ديجيتال سازي قرار گيرند.

 - 3منابع در معرض تخریب
در راستاي خط مشي حفاظت و نگهداري از منابع نفيس ودر معـر
خطرآسيب فيزيكي آنها كاهش يابد.

آســيب ،ممكــن اسـت منـابعي انتخـاب شـوند كـه بـا ديجيتـال سـازي

 -4برنامه های ترویجی
مجموعه سازي مناسبتي مانند مجموعه خليج فارس.

 -5اشتراك منابع دیجیتال
همكاري با سازمان هاي معتبر بر مبناي تفاهم نامه ها جهت تبادل منابع
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تهيه نسخه ديجيتالي جهت تامين منابع كسري سازمان از مجموعه هاي سـاير سازمان ها

ب) گردآوری منابع دیجیتالی
فرايندهاي خريد ،مبادله ،اهدا و دريافت منابع به صورت اماني بر اساس ضوابط بند الف انجا ميپذيرد .منابع ديجيتال born digitalنيز شامل
اين ضوابط خواهند بود.

دسترسی:
دسترسي به مجموعه هاي ديجيتالي سازمان با توجـه بـه سياسـت هـاي سـازمان ،حتـي االمكان ،رايگان و با توجه به موارد زير خواهد بود.
اصول دسترسی :مديريت كتابخانـه ديجيتـال ،دسترسـي كـاربران بـه مجموعـه ديجيتـــال را بـــا توجـــه بـــه بنـــد  4اســـتانداردها
توســـعه و گـــسترش خواهـــد  4داد(تعاوني ، 1391،ص)19 .
دسترسی از راه دور :دسترسي بـه مجموعـه هـا بـراي تمـا كـاربران اينترنـت امكانپذير است .استفاده از برخـي خـدمات كـه داراي ارزش
افزوده اسـت ( ماننـد امكان نگهداري فايل هاي شخصي ،استفاده از خـدمات شـيوه نامـه و  )...مـستلز ثبت نا كاربردر وب سـايت كتابخانـه و
اسناد ديجيتال خواهد بود.
دسترسی در محل :تعدادي از منابع موجود در مجموعه هاي ديجيتال سـازمان به لحاظ پاره اي مالحظات (مانند قـوانين مالكيـت معنـوي
آثار و  )...صرفا در محل سازمان و در تاالر ديجيتال در دسترس كاربران عضو سازمان قرار مي گيرد .پايـان نامه ها ،كتابهاي منتشر شده در سال
هاي اخيـر ،برخـي اسـناد ازجملـه ايـن منـابع محسوب مي شوند.
 .تعاوني ،شيرين .استانداردها و اصول تشكيل مجموعه براي كتابخانه هاي ديجيتال به انضما استاندارد كد گـذاري و اانتقـال فـرادداه ( مـتس).
كتابدار1391. 4 ،

انواع منابع دیجیتال کتابخانه و اسناد دیجیتال
منابع انتخاب شده براي ارائه از طريـ كتابخانـه و اسـناد ديجيتـال بـه سـه شـكل زيـر عرضه ميشود:


منابع ديجيتالي كه فايل مادرآن در اختيار سازمان است



منابع ديجيتالي كه نسخه مجازي از فايل موجود در ساير سازمان هاست



منابع ديجيتالي كه تنها به صورت پيوند فرامتني عرضه ميشود اما محتواي آن متعل به سازمان هاي ديگراست.

چالش ها :
مجموعه چـالش هـايي كـه هـر كتابخانـه يـا مجموعـه ديجيتـال بـا آن روبروسـت ،ضرورت گزينش منـابع بـراي ديجيتـال سـازي را بـيش از
پيش مطرح مي سازد  .برخي از اين چالش ها عبارتند از:
- 1ه زينه هاي سنگين ثابت و جاري برا ي توليد ،حفاظت ،تبادل و ...اشياي ديجيتال كه شامل موارد زيراست:
الف) هزينه ديجيتال سازي و سازماندهي ركوردهاي اشياي ديجيتال
ب) هزينه روزآمدسازي ركوردهاي اشياي ديجيتال مطاب با استانداردهاي نوين و دگرگون شونده جاري
ج) هزينه هاي سخت افـزاري و نـر افـزاري جهـت نگهـداري ،توسـعه و گـسترش مجموعه هاي ديجيتال
- 2بكارگيري نيروهاي متخصص  ،سازماندهي و آموزش و در عين حال حفظ ايـن نيروها در دراز مدت
- 3حفاظت و تامين امنيت داده ها در شبكه مطاب با اسـتاندارد  OAISو تهيـه نــسخه پشـتيان از داده هـا در بـازه هـاي زمـاني مشـخص و
نگهداري داد ه هـا در امـاكن خـارج از كتابخانه ( مطاب با ( OAIS
-4ح مولف
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الف) رعايت حقوق مولفين و مصنفين در دسترسي به محتوا(مـاده  33مـورخ ( 11/10/1348
ب)انتظارات و توقعات باالي مراجعين جهـت دسترسـي بـه محتـواي داراي محدوديت از لحاظ ح مالكيت ،مولف  ،حريم خصوصي و...
ج )تيييرات روزافزون در سياست هاي دسترسي ناشي از تحوالت اجتماعي
د)مالحظات قانوني درخصوص دسترسي  ،نسخه برداري ،نشر منابع
ه )عد وجود قانون كپي رايت در محيط ديجيتال

تعهدات:
كتابخانه ديجيتال سازمان اسناد و كتابخانه ملي خود را متعهد به رعايت مـوارد ذيـل مي داند:

 ح مولف
الف )رعايت واحترا به ح كپي رايت در دسترسي به مفاد اطالعات
ب ) مـديريت اطالعـات مربـوط بـه حقـوق نـشر و تـاليف و تعيـين سـطوح دسترسي براي كاربران داخل و خارج از ساختمان سازمان
ج) استفاده منصفانه از منابع داراي ح مولف
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