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خط مشی ،اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی زابل

کتابخانههای دیجیتالی به خاطر راحتی استفاده رو به گسترش هستند .اطالعات دیجیتالی ماهیتی منحصر به
فرد دارند که با توجه به در نظر گرفتن همه شرایط موجود سازمان و کتابخانه خود نسبت به آن باید تصمیم
گیری کرد .کتابخانههای دیجیتالی با در دسترس قرار دادن منابع برای مردم و نگهداری و حفاظت از مجموعه
جهانی دانش و خالقیت برای نسل آینده اعالم شده ،ایجاد امکانات دسترسی در حد وسیع به دامنه گسترده
مدارک فرهنگی ،تاریخی و همکاری در آموزش و یادگیری مادام العمر از جمله اهداف آرمانی طرح ایجاد
کتابخانههای دیجیتالی میباشد .به طور خالصه هدف از ایجاد کتابخانههای دیجیتالی به طور کلی گردآوری و
ذخیره ،بازیابی و سازماندهی اطالعات میباشد .امکان استفاده آن نسبت به کتابخانههای دیگر راحتتر میباشد
و هر موقع از شبانه روز که نیاز داشته باشیم میتوانیم از آن استفاده نمائیم .از مزیتهای دیگر کتابخانه ی
دیجیتالی اشغال فضا و حجم کم نسبت به سایر کتابخانههای دیگر میباشد.
کتابخانة دیجیتال ،به لحاظ نوظهور بودن و همچنین ،رشد چشمگیرحوزة جالب و قابل توجهی برای کنکاش و
انجام پژوهشهای علمی ـ اعم از نظری و عملی ـ است
بنابراین ،در اینجا به یکی از پراستنادترین تعریفهای ارائه شده از فدراسیون کتابخانههای دیجیتال بسنده
میکنیم« :کتابخانههای دیجیتال ،سازمانهایی هستندکه با استفاده از کارکنان متخصص به انتخاب ،سازماندهی
(ساختاردهی) ،دسترسپذیرسازی فکری (معنوی) ،تفسیر ،توزیع ،حفاظت از یکپارچگی و تضمین نگهداشت
بلندمدت آثار دیجیتال ،فراهمآوری و ارائة منابع اطالعاتی میپردازند؛ به طوری که این منابع ،برای استفادة یک
جامعه معیّن ،یا مجموعه ای از جوامع ،سریع ،آسان و به صرفه در دسترس واقع شوند» ( ;Raitt, 1999

.)Liu, 2004
در این تعریف ،به ابعاد مختلفی از کتابخانة دیجیتال به عنوان یک سازمان توجه شده است و بر عناصری همچون
نیروی انسانی متخصص (کتابداران) ،انتخاب منابع اطالعاتی ،سازماندهی اطالعات ،ارزیابی ،اشاعه و حفاظت از
اطالعات ،جنبههای اقتصادی و از همه مهمتر ،جامعة کاربران (مخاطبان) تأکید شده است.
گران) شوارتز[ )2001(]4به نقل از بورگمن1999 ]5[،؛ ص )29تعریف کتابخانه دیجیتالی را اینگونه ارائه داده
است:
کتابخانه های دیجیتالی مجموعه ای از منابع الکترونیکی و امکانات فنی مرتبط با آنها برای تولید اطالعات،
جستجوی و کاربرد آن هستند .از این لحاظ این کتابخانه به نمونه های گسترش یافته و تقویت شده نظام های
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ذخیره و بازیابی اطالعات می باشند که تغییر داده های دیجیتالی در محلهای مختلف(متن ،تصویر ،صوت و
تصاویر متحرک یا ثابت)را امکان پذیر می سازند .کتابخانه های دیجیتالی در شبکه های توزیع یافته قرار می
گیرند.

ويژگيهاي کتابخانههاي ديجیتال
کتابخانههای دیجیتال هم به مهارت کتابداران احتیاج داردو هم مهارت دانشمندان کارآمد رایانه.
در کتابخانههای دیجیتال فاصله میان جویندگان و پدید آورندگان تقریباً به صفر میرسد.
کتابخانه دیجیتال عالقهمندان به موضوعات مشترک را از سراسر کشور کنار هم میآورد و به آنها امکان
میدهد که در هرجای ایران و حتی جهان در موضوعات مورد عالقهشان به بحث بنشیند و این باعث میشود
فاصله میان نخبگان کشور از بین برود و آنها بتوانند مسائل خودشان را با دانشمندان و نخبگان جهان
مطرح نمایند.
در کتابخانههای دیجیتال امکان استفاده همزمان از یک منبع خاص برای استفادهکنندگان فراهم است.
برخالف کتابخانههای فیزیکی برای کتابخانههای مجازی دو مقوله زمان و مکان .کلمات بی مفهومی هستند.
از این نظر که خدمات کتابخانهای را به زمان و مکان خاص محدود نمیسازند و اطالعات موجود در این
کتابخانهها در تمامی روزهای هفته و در تمامی ساعات شبانه روز قابل دستیابی میباشند.
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اهداف کتابخانه ديجیتال پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زابل
به طور خالصه هدف از ایجاد کتابخانه ی دیجیتالی شامل موارد زیر است:
 گردآوری ،ذخیره ،سازماندهی و اشاعه اطالعات و دانش در قالب های دیجیتالی.
 کمک به صرفه جویی در هزینه و زمان استفاده کنندگان از منابع کتابخانه ای.
 دسترس پذیر ساختن منابع کمیاب و نایاب.
 فراهم آوری و گردآوری مواد کتابخانه ای الکترونیکی و اذائه خدمات دسترس پذیری منابع و اطالعات
علمی مورد نیاز پژوهشگران دانشگاه
 حفاظت از منابع آسیب پذیر.
 نبود وابستگی فیزیکی کاربر،
 فضای کم برای انبوه اطالعات،
 سازماندهی منابع اطالعاتی،
 توصیف منابع اطالعاتی (متن ،تصاویر ،فایل های صوتی و نظایر آنها) ،
 تحلیل محتوا و نمایه سازی،
 دسترسی آسان به محتوای مواد دیجیتال،
 امکان دسترسی به محتوای مواد سایر مراکز دیجیتالی،
 مدیریت دقیقتر بر حجم گستردهای از اطالعات ،
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عملكرد وماموريت
 برگزاری کارگاه های آموزشی و بازآموزی به منظور استفاده بهینه اعضاء هیئت علمی،پژوهشگران،
دانشجویان و کارشناسان ازمنابع اطالعاتی موجود در کتابخانه دیجیتال
 اطالع رسانی استفاده از منابع الکترونیک در خارج از محیط دانشکاه از طریق vpn
 تجهیز سالن آموزشی کتابخانه مرکزی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی منابع الکترونیک
 دسترسی آسان پژوهشگران به منابع الکترونیکی
 اشاعه ی اطالعات
 دسترسی آسان
 اطالع رسانی پایگاهها ومنابع اطالعاتی از طریق وب سایت کتابخانه دیجیتال وتلگرام وایمیل و پوستر
کاربران کتابخانه ديجیتال
 اعضای هیات علمی پایه وبالینی
 دانشجویان مشغول به تحصیل در کلیه ی مقاطع تحصیلی
 کارکنان دانشگاه
اعضای هیات علمی ودانشجویان از طریق مراجعه به سایت کتابخانه مرکزی و استفاده از  vpnدانشگاه در خارج
از محیط دانشگاه می توانند از کتابخانه دیجیتال این دانشگاه به صورت رایگان استفاده کنند.
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