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چکیده
یکی از اولویت های حال حاضر کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی در ســازمان های پژوهشــی، دیجیتال سازی منابع علمی اســت. منابع علمی بومی ارزشمند فراوانی در این 
ســازمان ها وجود دارد که در قالب فعلی آن ها در محیط های شــبکه ای بالاستفاده هستند. این منابع باید دیجیتال شده و به روشی مناسب ساماندهی شوند تا بتوان در محیط 
وب و انواع شــبکه های رایانه ای از آن ها اســتفاده کرد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های پژوهشی حوزه کشاورزی 
و منابع طبیعی، در تالش اســت اطالعات را به گونه ای گردآوری و ســازمان دهی کند که در کوتاه ترین زمان ممکن، پژوهشگران، اعضای هیئت علمی و نیز تولیدکنندگان 
و بهره برداران بخش کشــاورزی بتوانند برای انجام بهینه فعالیت های خود از آن ها اســتفاده کنند. به همین منظور، دیجیتال ســازی منابع علمی، به ویژًه منابع علمی بومی از 

اولویت های مهم این سازمان است.

کلیدواژه ها: توسعه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کتابخانه دیجیتالی، دیجیتال سازی، منابع علمی.
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مقدمه

حجم فزاینده اطالعات و انتشــارات و به تبع آن کمبود فضای 
کتابخانه ها و مراکز اســناد و نیز نقش رایانه در توسعه و گسترش 
صنعت نشر باعث شــد تا محمل های اطالعاتی کوچک تر شوند. 
حاصل این اقدام تولید انواع محمل های اطالعاتی مانند ریزفیلم ها، 
ریزبرگه ها و لوح های فشرده نوری بود که عالوه بر صرفه جویی 
در فضــای نگهــداری، درکمترین زمان ممکن حجــم باالیی از 
اطالعات را در اختیار استفاده کنندگان قرار می داد. پیشرفت های 
فنــاوری اطالعــات ازجملــه تولیــد نرم افزارهــای کتابخانه ای، 
بانک هــای اطالعاتــی، ارتباطــات دوربــرد، پیدایــش اینترنت، 
اینترانــت و امکانات انتقال اطالعات مانند پســت الکترونیکی و 
تصویری، دســترس پذیری بــه منابع اطالعاتی را بهبود بخشــیده 
اســت. هم اکنون ما شاهد تحوالت و تغییرات اساسی در خدمات 
کتابخانه ای، روش های ارائه اطالعات و کاربرد فناوری اطالعات 
در جامعه هستیم. امروزه بیشتر بر نیاز استفاده کنندگان و دسترسی 
مســتقیم آن ها به اطالعات الکترونیکی در قالب دیجیتالی تاکید 
می شــود. درواقع، در چرخه انتقال اطالعات کتابخانه نقش بسیار 
مهم تری یافته اســت. فنــاوری اطالعات بر شــیوه های ذخیره و 
بازیابی اطالعات تأثیر داشته است. استفاده از رایانه و نرم افزارهای 
کتابخانــه ای از مهم ترین تحــوالت فناورانه در حــوزه ذخیره و 
بازیابی منابع کتابخانه ای بوده است. ورود فناوری به کتابخانه ها، 
کتابخانه هــای فیزیکــی را متحــول و زمینه ایجــاد کتابخانه های 
خودکار، الکترونیکی، دیجیتالی و مجازی را فراهم کرده اســت. 
یکــی از اولویت های کنونــی کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی 
کشــور، دیجیتال ســازی منابع است. منابع ارزشــمند فراوانی در 
این نهادها موجود اســت که به شکل کنونی خود قابل استفاده در 
محیط های شبکه ای نیستند. الزم است این منابع به قالب دیجیتال 
تبدیل شده و به روشی سامان یابند که در محیط وب و شبکه های 

از راه دور قابل استفاده باشند.
ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشــاورزی در سراسر 
کشــور دارای بیش از 60 موسسه و مرکز پژوهشی است. در همه 

این مؤسســات و مراکز پژوهشــی کتابخانه یا نهاد اطالع رســانی 
وجود دارد. پیــش از این، مرکز اطالع رســانی و خدمات علمی 
جهاد سازندگی برای تولید فهرستگان جهاد سازندگی، به روشی 
متمرکز منابع موجود در این واحدهای پژوهشــی را سازمان دهی 
کــرد که این فرآیند تا ســال 1379 ادامه داشــت. پــس از ادغام 
وزارتخانه های جهاد ســازندگی و کشــاورزی، ادامه این فرآیند 
با خرید نرم افزار کتابخانه ای وبی ســیمرغ در ســال 1384 و با نام 
فهرســتگان جهاد کشــاورزی )تحت وب( ادامه یافــت. در این 
طرح، همه کتاب ها، اســناد و مدارک موجــود در کتابخانه های 
مؤسســات و مراکز زیر پوشــش ســازمان تحقیقات، آموزش و 

ترویج کشاورزی فهرست نویسی، نمایه سازی و رده بندی شدند.
با تجمیع مراکز پژوهشــی وآموزشی ســازمان از سال 1393، 
در ســال 1394 کتابخانه هــای این مراکز نیز با هم ادغام شــدند. 
تفاوت نرم افزارهای کتابخانه ای در مراکز پژوهشــی و آموزشی، 
ادغــام فهرســت کتابخانه ها را دشــوار می کرد. مرکــز فناوری 
اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی برای یکسان سازی نرم افزارها 
و یکپارچه ســازی فعالیت هــای کتابخانــه ای، نرم افــزار آذرســا را 
به عنوان نرم افزار واحد کتابخانــه ای در همه کتابخانه های واحدهای 
تابعه برگزید و ازآن پس این ســامانه، فیپاک )فهرســتگان یکپارچه 
پژوهشــی و آموزشــی کشــاورزی( نام گرفت. این فهرســتگان  به 
آدرس الکترونیکی http://fipak.areo.ir در  دســترس است. همه 
منابع کتابخانــه ای )مانند گزارش نهایــی، کتاب ها و ...( موجود 
در کتابخانه های پژوهشــی و آموزشــی تابعه سازمان ازطریق این 
فهرستگان قابل جستجو و بازیابی است. با انتقال منابع کتابخانه ای 
موجــود در کتابخانه مرکزی کشــاورزی به موسســه تحقیقات 
اصالح و تهیه نهال و بذر در اســفند 1398، توسعه دیجیتال سازی 
منابــع کتابخانــه ای در دســتور کار مرکــز فنــاوری اطالعات و 
اطالع رسانی کشــاورزی قرار گرفت تا عالوه بر کمک به حفظ 
منابع علمی بومی و افزایش ارزش مجموعه های ســازمان، امکان 
دسترسی از راه دور را برای کاربران کتابخانه فراهم آورد. هدف 
از نگارش این مقاله معرفی منابع علمی کشاورزی و اولویت بندی 
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بــرای دیجیتال ســازی آن ها اســت. عالوه بــر آن، درباره روش 
دیجیتال ســازی منابع کتابخانه ای رهنمودهایی ارایه شــده است. 
تغییر محیط های دســترس پذیری اطالعات و ارتقای منابع علمی 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رســانی از ساختار چاپی به الکترونیکی 
و امــکان دسترســی از راه دور، دیجیتال ســازی منابع ارزشــمند 

موجود در کتابخانه ها را ضرورت بخشیده است.

تعریف کتابخانه دیجیتالی

کتابخانه های دیجیتالی سازمان هایی هستند که منابع دیجیتالی 
را گزینش و سازمان دهی کرده و آن ها را نشر می دهند. این مراکز 
دسترســی جامعه استفاده کننده به منابع الکترونیکی را در محیطی 
یکپارچه فراهم می آورند )گرینشــتین1 ، 2000(. تبدیل یک سند 
با محمــل کاغذی به قالب دیجیتال را دیجیتال ســازی می گویند 
که در دو مرحله انجام می شــود: درمرحله اول ســند را اسکن و 
یا از آن عکس می گیرند تا تصویری با وضوح باال به دســت آید. 
در مرحله دوم که الفباییـ  عددی اســت و با کمک یک دستگاه 
بازخوان نوری، منبعی که قباًل اسکن شده را در قالب الکترونیکی 

رمزگذاری می کنند.

ویژگی های کتابخانه های دیجیتالی

مهم ترین ویژگی های کتابخانه دیجیتالی عبارتند از:
 کتابخانه هــای دیجیتالی درواقع چهره دیجیتال و الکترونیکی 
کتابخانه هــای فیزیکــی هســتند. بنابرایــن، ممکــن اســت 
مجموعه هــا و منابع چاپــی و دیجیتالی را هم زمان و در کنار 

هم داشته باشند؛
 کتابخانه های دیجیتالی منابع دیجیتالی را شــامل می شوندکه 
ممکن اســت در خــارج از مرزهای فیزیکــی کتابخانه قرار 

داشته باشند؛
 کتابخانه های دیجیتالی فهرستی کلی از همه اطالعات موجود 
در کتابخانه ـ فــارغ از نوع یا قالب منبع ـ را در اختیار کاربر 

قرار می دهند؛

 کتابخانه هــای دیجیتالی مانند کتابخانه های فیزیکی، خدمات 
خــود را به گروه های ویژه ای از کاربران ارائه می دهند با این 
تفــاوت که این خدمات تمام وقــت و از هر نقطه  جهان قابل 

دسترسی و استفاده است؛
 کتابخانه هــای دیجیتالی نه تنها به کتابــداران مجرب و ماهر، 

بلکه به خدمات متخصصان رایانه و شبکه نیز نیاز دارند؛
 کتابخانه هــای دیجیتال می توانند به منابــع و کتاب های ویژه 
و منحصربه فرد حتی نســخ خطی دسترســی داشــته و امکان 

استفاده از آن ها را در اختیار کاربران بگذارند؛
 در این کتابخانه ها درآن واحد چندین کاربر می توانند از یک 

منبع خاص استفاده کنند؛
 در کتابخانه هــای دیجیتالی، ارتباط مســتقیم یا رودررو میان 

کتابدار و کاربر نهایی وجود ندارد.

محورهای توسعه کتابخانه دیجیتالی
همان گونه که در شــکل 1 مشاهده می شود، از دیدگاه فور 2 
محورهای چهارگانه توســعه کتابخانه های دیجیتال عبارتند از: 

نیروی انسانی، مجموعه، خدمات و فناوری.

ضرورت توسعه کتابخانه دیجیتال کشاورزی / طیبه شهمیرزادی، سیروس داودزاده

1 .  Greeenstein
2 .Fuhr

شکل 1. محورهای توسعه کتابخانه های دیجیتالی و 
تخصص های موردنیاز )فور، 2006(
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نیــروی انســانی متخصــص در حــوزه علــوم کتابــداری و 
اطالع رسانی، متخصصان فناوری اطالعات، ناشران و کاربران از 
عناصر تعیین کننده در موفقیت و توســعه کتابخانه های دیجیتالی 
هســتند. بنابراین، آموزش کتابداران و مهیاکردن آن ها برای کار 
در محیــط جدید، می توانــد به موفقیت کتابخانه هــای دیجیتالی 

کمک شایانی کند )نوروزی، 1389(.
از دیگر عناصــر کتابخانه دیجیتالی مجموعه اســت. در تهیه 
مجموعه مناســب بایــد چالش های فکــری، فنــی و فرهنگی را 
درنظر گرفــت. همچنین باید بــه اصول ذخیــره، قابلیت ها، حق 
مالکیت فکری و هزینه فراهم آوری و نگهداری نیز توجه شــود. 
خط مشــی ها و برنامه های هــر کتابخانه و مهم تــر از آن نیازهای 
کاربــران، ازجمله مســائل اساســی در مجموعه ســازی کتابخانه 
دیجیتالی اســت. دیجیتالی کردن منابع کمیــاب و در اختیار قرار 
دادن منابع پراســتفاده نیز ازجمله مــوارد مهم در دیجیتالی کردن 
منابع اســت. بنابراین، در توســعه کتابخانه دیجیتالی باید به موارد 

اشاره شده توجه کافی شود )همان، 1389(.
علیپــور حافظی )1388( به نقل از منابــع مختلف، پنج روش 

را برای توسعه مجموعه کتابخانه های دیجیتالی پیشنهاد می کند:
1. تبدیل منابع چاپی موجود در کتابخانه به قالب دیجیتالی؛

2. تهیه منابع دیجیتال؛
3. تأمین منابع اطالعاتی از اینترنت؛

4. استفاده از پایگاه های اطالعاتی و متن کامل مجالت علمی 
و تخصصی؛

5. تشکیل ائتالف های کتابخانه ای.
ارایــه خدماتــی کــه در محیــط کتابخانه های ســنتی امکان 
فراهم کردن آن ها وجود ندارد و یا به دشواری انجام می شود مانند 
خدمات مرجــع از راه دور، خدمات آموزش از راه دور، وب 2، 
کتابخانه من، تنوعی از انواع روش های جســتجو و غیره، ازجمله 
مزایای عمده کتابخانه های دیجیتالی هستند که باعث جذب بیشتر 
مخاطبین به این نوع کتابخانه ها شده است. کتابخانه های دیجیتالی 
به فناوری هــای مختلف ازجملــه نرم افزارها و ســخت افزارهای 

رایانه ای و شبکه وابسته هستند. باتوجه به محورهای اصلی توسعه 
کتابخانه هــای دیجیتالی، مهم ترین دالیــل گرایش کتابخانه ها به 

دیجیتال سازی منابع اطالعاتی به شرح زیر است:
 افزایش دسترسی به منابع و تسهیل پژوهش های جدید؛

 کمک به حفظ منابع و افزایش ارزش مجموعه های ســازمان 
مادر؛

 دسترســی مداوم، انعطاف پذیری، فراهم کــردن قابلیت های 
و  اطالعــات  به کـــارگیری  و  تجزیه وتحلیــل  افزایــش 

صرفه جویی در وقت کاربران؛
 پشتیبانی از یادگیری الکترونیکی و پژوهش پیوسته؛

 مکملی برای منابع چاپی و یکپارچه سازی خـدمات کتابخانـه 
چندرسانه ای روی شـبکه مشترک؛

 افزایش بهره وری و ارائه خدمات بهتر به کاربران؛
 ایجاد مجموعه های قابل دسترس به طور هم زمان به کاربران؛

 ارائه مجموعه ای کامل و پیچیده از خدمات اطالع رســانی به 
کاربران صرف نظر از موقعیـــت آن ها )24 ســاعته در طول 

هفته( )کساوان1 ، 2009، نقل از توکلی، 1389(.

کتابخانه دیجیتال کشاورزی

گرچه اطالعات کتابشــناختی همه منابــع علمی موجود 
در کتابخانه مرکزی کشــاورزی ازطریق سامانه فیپاک قابل 
جستجو اســت و همه پژوهشگران سازمان و سایر مؤسسات 
و مراکزپژوهشی در سراسر کشــور می توانند به آن مراجعه 
و منابع موردنیاز خود را جســتجو نمایند، اما در حال حاضر 
امکان دسترســی از راه دور به اصل همه مدارک موجود در 
کتابخانه مرکزی کشاورزی وجود ندارد. برای ایجاد امکان 
دسترســی به اصل منابع علمی موجــود در کتابخانه مرکزی 
کشاورزی، طرح »دیجیتال سازی منابع علمی کتابخانه مرکزی 
کشاورزی« ارائه شد. در این طرح پنج فاز عملیاتی پیش بینی 

1 .  Kesavan
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شــد. از ابتدای ســال 1387 تاکنون، بیــش از 60000 عنوان 
گزارش نهایی پروژه ها و طرح های پژوهشــی )از مهم ترین 
منابــع علمی ملی و بومی(، 2500 عنوان کتاب  غیرفارســی، 
بیــش از 5000 عنوان اســناد ترویجی، 5000 عنوان نشــریه 
ترویجی و 3500 عنوان پایان نامه کشاورزی، و در سال های 
اخیر نیز حدود 50000 عنوان مقاله همایش ها و اجالس های 
کشاورزی و منابع طبیعی به قالب دیجیتال تبدیل شده است. 
هم اکنون نیز توســعه کتابخانه دیجیتال کشاورزی در دستور 
کار مرکز فناوری اطالعات و اطالع رســانی کشاورزی قرار 
دارد. از مهم ترین اهداف توسعه کتابخانه دیجیتال کشاورزی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تسریع توسعه نظام مند ابزارهایی برای مجموعه سازی، ذخیره 

و سازمان دهی اطالعات به شکل دیجیتال؛
 توسعه اقتصادی و کارآمد اطالعات برای ذی نفعان؛

 تقویت ارتباطات و مشــارکت میان ســه رکن اصلی تحقیق، 
آموزش و ترویج کشاورزی؛

 دسترسی جامع به منابع علمی )الکترونیکی( حوزه کشاورزی 
در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

 امــکان به اشــتراک گذاری منابع علمی تولیدشــده بومی در 
سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

 امــکان درآمدزایــی ازطریق ارائه خدمات اطالع رســانی در 
سطح ملی، منطقه ای و بین المللی؛

 امکان ارتقای جایگاه علمی بخش کشاورزی به ویژه سازمان 
تحقیقــات، آموزش و ترویج کشــاورزی در ســطح ملی، 

منطقه ای و بین المللی؛
 امکان تعامل با کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی ملی، منطقه ای 

و بین المللی به منظور تبادل اطالعات علمی کشاورزی؛
 ایجاد درگاه اطالع رسانی واحد برای دسترسی جامع به منابع 

علمی حوزه کشاورزی؛
 صرفه جویی در وقت پژوهشــگران و اعضای هیئت علمی در 

دسترسی به اطالعات علمی.

مسائل اصلی مطرح در دیجیتال سازی منابع علمی

برای توسعه کتابخانه دیجیتال کشاورزی نکات مهمی وجود 
دارد که باید به آن ها توجه کرد مانند:

 انواع منابعی که باید دیجیتال شوند؛
 وجین و اولویت بندی منابعی که باید دیجیتال شوند؛

 فرایند دیجیتال سازی )شامل دو بخش گذشته نگر و جاری(؛
 امکانات و تجهیزات الزم برای دیجیتال سازی منابع؛

 مسائل حقوقی و قانونی دیجیتال سازی؛
 ســازمان دهی منابــع دیجیتــال شــده )مســائل نمایه ســازی، 

اصطالح نامه، ابرداده و ...(؛
 نحــوه ارائــه و دسترســی به منابع دیجیتال شــده )پیوســته و 

ناپیوسته(؛
 مسائل فنی و نرم افزاری.

مجموعه منابع علمی کتابخانه دیجیتال کشاورزی

ازآنجاکه کتابخانه های دیجیتال کشــاورزی با طیف وسیعی 
از مخاطبان بخش کشاورزی سروکار دارد و نیز تولیدات و منابع 
علمی در شــکل های مختلف انتشــار می یابد، درنتیجه باید انواع 
منابــع علمی با قالب هــای متفاوت در ایــن کتابخانه گردآوری، 
سازمان دهی و نگهداری شود. برخی از انواع منابع علمی به شرح 

زیر است:
 کتاب، مجله، پایان نامه، پروانه ثبت اختراع؛

  گزارش نهایی پروژه ها و طرح های پژوهشی؛
 منابع علمی دیداری ـ شــنیداری )شــامل: فیلم، لوح فشرده، 

منابع چندرسانه ای، و مانند آن(؛
دســتنامه ها،  ترویجــی،  نشــریات  ماننــد  ترویجــی  آثــار   

دستورالعمل ها، بروشورها، پمفلت ها و ... ؛
 جــزوه علمی - آموزشــی، گزارش علمی ـ فنــی، مجموعه 

مطالب هفته انتقال یافته ها و روز مزرعه؛
 نرم افزارهای کاربردی کشــاورزی )اپلیکیشــن(، پایگاه های 

اطالعاتی و نقشه های مرجع؛
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 مجموعه های خاص )موزه ها، هرباریم ها، بانک های ژن و ...(؛
 تک نگاشت ها؛

اولویت بندی منابع علمی برای دیجیتال سازی

همان طــور که قباًل نیز ذکر شــد برخی از منابــع علمی مانند 
اسناد و گزارش های نهایی طرح های پژوهشی، نشریات ترویجی 
و پایان نامه های تخصصی، فاز دیجیتال ســازی آن ها کاماًل انجام 
شــده اســت. در ادامه و برای توســعه این کتابخانه، منابع علمی 

کشاورزی به شرح زیر دسته بندی شده اند:
 مقاالت همایش ها و اجالس های تخصصی ملی؛

 پروانه های ثبت اختراعات درزمینه کشاورزی؛
 کتاب های فارسی زبان کشاورزی )5 سال اخیر(؛

 کتاب های غیرفارسی )5 سال اخیر(؛
 منابع چندرسانه ای درزمینه کشاورزی؛

 مقاالت نشــریات تخصصی کشاورزی که نسخه الکترونیکی 
آن ها موجود نیست.

سازمان دهی منابع دیجیتال شده

یکــی از مهم تریــن اقدامــات در چرخــه دیجیتال ســازی، 
ســازمان دهی اطالعات دیجیتال شده و تهیه فراداده  مناسب برای 
توصیف و ذخیره ســازی آن ها اســت. بازیابی منابع دیجیتال شده 
بدون ســازمان دهی امکان پذیر نیســت زیرا نمی تــوان فایل های 
تهیه شــده از منابــع دیجیتال را در دســترس قــرار داد و برای آن 
امکانات جستجو و بازیابی اطالعات را در نظر نگرفت. اطالعات 
دیجیتال شــده باید ســازمان دهی شوند. با اســتفاده از روش های 
فهرست نویســی و رده بندی یا نمایه ســازی و چکیده نویسی باید 

مدارک دیجیتال شده را سازمان دهی کرد.
اگر منابعی که دیجیتال می شــوند قباًل سازمان دهی شده و در 
پایگاه اطالعاتی موجود است، باید اطالعات نسخه دیجیتال شده 
به پیشــینه افــزوده شــود. اگر منبعی کــه دیجیتال می شــود قباًل 
سازمان دهی نشده اســت، باید ابتدا سازمان دهی شود تا بتوان آن 

را در پایگاه اطالعاتی قابل دســترس کــرد. برای منابعی که صرفاً 
نســخه الکترونیکی دارند )مانند کتاب هــای الکترونیکی و غیره( 
الزم اســت با روش های سازمان دهی اطالعات منابع الکترونیکی 

و اینترنتی آن ها را سازماندهی کرد.

مسائل حقوقی و قانونی دیجیتال سازی

مسائل حقوقی و قانونی برای انواع منابع و خدمات گیرندگان 
متفاوت است. بنابراین، نمی توان برای همه انواع منابع و خدمات 
تصمیــم واحدی گرفت. الزم اســت هر یــک از منابع به صورت 
جداگانه بررسی شــده و برای آن ها تصمیم گیری شود. براساس 
تصمیم اتخاذشده درباره انواع منابعی که باید دیجیتال شوند، این 
منابع را ازنظر حقوقی و قانونی می توان به دو دســته اصلی »منابع 
درون ســازمانی« و »منابع برون سازمانی« تقســیم کرد. هر یک از 

انواع این منابع مسائل حقوقی و قانونی خاص خود را دارند.

توصیه ها

 آثاری که برای دیجیتالی شــدن در نظر گرفته می شــوند باید 
دارای ارزش الزم برای دیجیتال شدن باشند؛

 منابعی که دارای نســخه دیجیتالی هســتند نیازی نیســت که 
مجدداً اســکن شوند و باید از نســخه دیجیتالی آن ها استفاده 

کرد؛
 منابع به دو بخش گذشته نگر و جاری تقسیم می شوند؛

 معیار مناســب برای تقســیم بندی جاری و گذشته نگر منابع، 
معیار زمانی اســت که بــرای منابع مختلف )بــا توجه به نیاز 

کاربران و محیطی که خدمات ارائه می شود( متفاوت است؛
 به طــور متوســط معیار 5 ســال برای تقســیم منابع بــه منابع 

گذشته نگر و جاری مناسب است؛
 بــرای منابعی چون گزارش های نهایی طرح های پژوهشــی، 
نشــریات ترویجی، پایان نامه ها و مقاالت مجالت، معیار منابع 

جاری 3 سال اخیر در نظر گرفته می شود؛
 بــا توجه به اینکــه به نظر می رســد اغلب منابع جــاری فایل 
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الکترونیکی داشــته باشــند، بهتر اســت قبل از اسکن کردن، 
سازوکارهایی را برای جســتجو و دریافت فایل الکترونیکی 

دنبال کرد.

پیشنهادها

هدف از دیجیتال ســازی قابل دسترس بودن و صرفه جویی در 
هزینه ها است. بنابراین باید:

 توجه شود که فرایندهای دیجیتال سازی مرحله به مرحله انجام 
شود تا مشکالت هر بخش مشخص و در مراحل بعد برطرف 

شوند؛
 باتوجــه بــه هزینه باالی خرید اســکنر و اینکــه منابع برخی 
مجموعه ها به اندازه ای نیســت که اســکنر مســتقل خریداری 
شــود، بهتر است که به صورت مشارکتی یا برون سپاری انجام 

شود؛
 بهتر است منابع به صورت فشرده و در قالب پی دی اف تهیه 
شــوند تا برای ارائه اطالعات بر روی اینترنت با مشکل حجم 

روبرو نشویم؛
 برای اســتفاده از تجربیات موفق در سایر مراکز باید از مراکز 

پیشرو در این زمینه بازدید کرد.

سخن پایانی

رشــد تصاعدی تولید علم در صد سال اخیر به گونه ای است 
که باعــث ظهور و بروز مفاهیم جدیدی چــون انفجار اطالعات 
شده اســت. حجم انبوه منابع علمی تولیدی و دشواری دسترسی 
به منابع، گردآوری و ســاماندهی آن ها را ضرورت می بخشد. به 
همیــن دلیل کتابخانه های فیزیکی در حــال تغییر به کتابخانه های 
دیجیتالی هستند. برای تبیین هر چه بهتر توسعه کتابخانه دیجیتالی 
توجه به محورهای توسعه و شناخت آن ها ازجمله نیروی انسانی، 
مجموعه، خدمات و فن آوری نیازمند دقت بیشتری است. با توسعه 
فناوری های جدید در کتابخانه های دیجیتالی، نیروی انســانی نیاز 
به کســب مهارت هــای جدیدی دارند که الزم اســت دوره های 

آموزشــی مناســب برای آن ها برنامه ریزی شــود. ازسوی دیگر، 
کتابخانه دیجیتالی نیازمند زیرساخت هایی است تا عالوه بر امنیت 

منابع و اطالعات، به کتابخانه های دیگر نیز متصل شود.

منابع
توکلی، ثامنه )1389(. مباحثی پیرامون ضرورت، راهبرد ایجاد و راهکارهای 
عملــی توســعه کتابخانه هــای دیجیتالی. نشــریه الکترونیکی ســازمان 

کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 2)9(
علیپــور حافظی، مهدی )1388(. ســاختار کتابخانه دیجیتال. اطالع شناســی، 

.142-119 ،)23(6
مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران )1381(. بررسی استانداردهای ذخیره 
ماشــینی اسناد در مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران. مجری شرکت 
خدمات کامپیوتری پیک داده گســتر. تهران: مرکز اطالعات و مدارک 

علمی ایران.
نــوروزی، یعقــوب )1390(. محورهــای توســعه کتابخانه هــای دیجیتالی. 

تحقیقات کتابداری و کتابخانه های عمومی، 17)1(، 153-129.
Greenstein, D. (2000). “Digital library Federation draft strategy 

and business plan”. Digital library Federation, Available 

[online] at: www.diglib.org/about/strategic.htm#archs.

Fuhr, N. et al. (2006). Evaluation of Digital Libraries. International 

Journal on Digital Libraries, Retrieved Jan 23, 2022, 

from:http://www.is.informatik.uni-duisburg.de/bib/pdf/ir/

Fuhr_etal:06.pdf.

Kesavan, venkata (2009). Digital Library Services: A Practacal 

Approach For Collection Development, Organization And 

Management. Journal of Lib. Inf. & Comm. Technology 1(1).



          50                                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره سوم / شماره ششم / پاییز و زمستان  1399

The necessity of developing a digital agricultural library 

Tayebeh Shahmirzadi*1, Sirous Davoodzadeh2

1-Assistant Professor of Agricultural Center for Information Technology and Services. Agricultural Research, Education and Extension 
Organization (AREEO). Tehran, Iran.
2-Head of Information organization Department, Agricultural Center for Information Technology and Services. Agricultural Research, 
Education and Extension Organization (AREEO). Tehran, Iran.

Abstract
One of the recent priorities of libraries and information centers in research organizations is the digitization of scientific 
resources. There are many valuable indigenous scientific resources in these organizations that are not usable in existing 
network environments yet. These resources need to be digitized and properly organized so that they can be exploited in the 
web and remote networks.
The Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), as one of the largest research organizations 
in the field of agriculture and natural resources, seeks to collect and organize information in such a way that in the shortest 
possible time, researchers, faculty members and producers and farmers in the agricultural sector use it to perform their 
activities optimally. Likewise, digitization of scientific resources, especially indigenous scientific resources, is one of the 
important priorities of this organization.
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