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 نوشته فردريك فرند

 
 ترجمه ليدا تقي پور

 آتابخانه مرآزي دانشگاه هنر
 

 :آليدواژه ها
 انتقال الكترونيكي اطالعات□امانت بين آتابخانه اي □ شبكه هاي اطالع رساني □

 
 :چكيده

تعـداد انگشـت شــماري از. آتابدار ما هر آسي است آه اطالعات را در اسرع وقت در اختيار درخواسـت آننــده قــرار دهــد                      
خورد اين است آه منــابع موجــود در مسئله اي آه همه جا به چشم مي   . آتابداران امروزي به اين درجه از تبحر رسيده اند      
نظر به افزايش تعداد انتشارات آتب و مجالت و با توجه به افــزايش قيمتهـا. هر آتابخانه اي جوابگوي نياز متقاضيان نيست        

در مقايسه با درآمدها، مراجعه به آتابخانه هـا افــزايش يافتــه و در نتيجــه آتابــداران بـراي پاسـخگويي بــه نيــاز متقاضــيان،
.و اين مسئله در تمام آتابخانه هاي سراسر دنيا مشاهده مــي شــود            . مجبورند با از خود گذشتگي بيشتري سعي نمايند          

حتــي. فقر اطالعات يك موضوع نســبي اســت و نسـبت آن هميشــه هـم بـا محـدوديت هـاي اقتصــادي هماهنــگ نيســت                               
اگرچــه. آشورهايي آه زيربناي اقتصادي قوي دارند ممكن است با فقر اطالعاتي بويژه در مناطق روستايي مواجــه باشــند                            

درجه فقر اطالعاتي در بين آشورها با نوساناتي توام است؛ اما دسترسـي بـه اطالعـات در حــال افــزايش، بــا قيمـتي آــه
 .امكان پرداخت آن توسط متقاضيان وجود داشته باشند، به عنوان يك مسئله بين المللي مطرح مي باشد

در بسياري از آشورها همكاري بين آتابخانه اي، توسط سياستمداران و آتابداران، البته بعنوان يك مــرهم و نــه بـه عنـوان
دهيم آه، مــدرك موردنظـر او در آتابخانــه وقتي آه ما به يك مراجعه آننده توضيح مي         . يك چاره اساسي، صورت مي پذيرد     

شناسيد آه مدرك موردنظـر را داشــته باشــد؟ آيـا شـما مــي  وجود ندارد، بالفاصله مي پرسد آه آيا آتابخانه ديگري را مي                   
توانيد هر چه سريع تر آن را براي من تهيه نماييد؟ اين مقاله، نحوه برخورد مـا بــا ايــن مســئله و چگونگـي انتقـال اطالعـات

 .بوسيله دستگاههاي الكترونيكي، از يك آتابخانه به آتابخانه ديگر در سراسر جهان را مطرح مي آند
 

 :جهان از نظر جغرافيايي بسيار بزرگ؛ اما از ديدگاه الكترونيك بسيار آوچك است
هرچند تخّيالت من ممكن است آامًال غيرواقعي جلوه نمايد؛ اما اجــازه مـي خــواهم اعـتراف آنــم آــه هــدف ايجــاد شــبكه

در زندگي بايد هدفي داشته باشيم، هر چند آه اين هدف. الكترونيكي جهاني براي انتقال اطالعات، بسيار با ارزش است            
آوشش در راه رسيدن به چنيــن هـدفي بــراي آسـاني. بسيار دور از دسترس و يا حتي دسترسي به آن غيرممكن باشد                

اقدام در جهت ايجاد شبكه خدمات جهاني تحويل الكترونيكي مدرك،. آه در اين راه قدم مي گذارند بسيار مفيد خواهد بود            
مي تواند آتابداران بسياري از آشورهاي را بهم نزديك و هدف جديد مشترآي را به وجود آورد، با وجود اينكه ايجــاد چنيـن
شبكه اي در حال حاضر امكان پذير نيست؛ ولي پيشرفتهاي تكنيكي در اين زمينه با چنان سرعتي بـه پيـش مـي رود آــه

آــافي اســت. اگر روز به روز يا هفتـه بـه هفتــه آنـرا احســاس نكنيــم، ايـن پيشــرفتها ســال بـه ســال آــامًال قابــل درك انــد                                 
بــه. هاي الكترونيكي فعلي را با سه چهار سال پيش مقايسه نماييم تا متوجه پيشرفت تكنولوژي شبكه هـا شــويم                                   شبكه

همان سادگي آه مي توان با آتابخانه هاي ديگر در شهر ارتباط برقرار آنيم، هم اآنون بوسيله پست الكترونيكي نيز، اين
در حـال حاضــر،. امكان در اختيار آتابدار قرار گرفته آه با آتابخانه هــاي متعــددي در آشــورهاي گونــاگون در تمـاس باشــيم                      

ها در آشورهاي مختلف، به مراقبت آسانتر از برقراري ارتبـاط  برقراري ارتباط بوسيله پست الكتريكي با بسياري از آتابخانه                
مقــاالتي آـه حداقــل. از نظر جغرافيائي جهان بسيار وسيع، اما از ديدگاه الكترونيك دنيا بسيار آوچك اســت                       . با تلفن است    

يك هفته زمان نياز دارد تا از نقطه اي در آن طرف آره زمين بدست ما برسد، بوسيله پست الكترونيكي حداآثر ظــرف چنــد
المللـي در زمينـه خــدمات آتابـداري محســوب  شبكه ها مي توانند به عنوان آليد انقالب بيـن             . دقيقه قابل دستيابي است    

از ميان برداشتن عوامل تاخير زماني و بعد مسافت، يا به زبان ساده تــر برطـرف آــردن آنـدي انتقـال اطالعـات، آـه. گردند
 .خود موجب ايجاد محدوديتهايي مي گرديد، امروزه باعث بروز مشكالتي شده است

تا اينجا صحبت در مورد ايدهء پست الكترونيكي بوده و در ادامه مقاله، به بررسي مسـائلي آــه در راه تحقيــق ايــن ايــده بــا
 .آنها مواجه هستيم مي پردازيم

ارتباط با آتابخانه هاي برخي از آشور ها و يا ارتباط آتابخانه هاي درون برخي از آشورها از طريق شبكه، هنـوز بـه وجــود
بايســتي از و اين در مقابل ايده انتقال اطالعات از طريق شبكه بين المللي، سد و مانع بزرگي است آه مـي                       . نيامده است  

انــد، بكـار گيرنـد تــا از  اند در حد امكان، نيروي خود را در اين راه، اگر تاآنون بكار نگرفته                     آتابدارها موظف . ميان برداشته شود  
يافت، مگر اينكه هر يك از افــراد ايــن دهكـدهدهكده جهاني تحقيق نخواهد         . طريق شبكه با ساير آتابخانه ها مرتبط گردند             

در هر آشور، آتابخانه ها مراآز طبيعي دستيابي بــه. بتواند از طريق شبكه الكترونيكي با همسايه خود ارتباط برقرار نمايد             
حتي اگر منابع موجود، ايجاب مي آند. پس بنابراين بايد محل اتصال به شبكه جهاني نيز، آتابخانه ها باشند                . اطالعات اند 

آه فقط يك آتابخانه در هر آشور به شبكه بين المللي مرتبط گردد، اين مهم بايــد بـه عنـوان پايــه گـذاري يــك انقـالب بيـن
هرچند بايد آارهاي بسياري انجام گيرد؛ اما حداقل قدمهاي اوليه به اين طريق برداشته شــده اســت،. المللي انجام شود    

مســائل پيچيـده اقتصــادي در بســياري ممالــك،. و به قول ضرب المثل انگليسي، درخت بلوط از يك دانه روييـده مــي شـود                         
باعث آندي اتصال به شبكه بين المللي خواهد شد، ولي به هر جهت، براي اينكه اميد ايجاد دهكده جهــاني و مزايــاي آن

احتمــاًال آتابـدارها، بـر تصـميم سياســتمداران آشــور. پابرجا باشد، اتصال تك تك آتابخانه ها به شبكه، بسيار گرانبهاست            
خود براي ايجاد شبكه، تاثير چنداني ندارند؛ اما آنهايي هم آه قادر به اعمال نفوذ هستند، معموًال در اين فكرند آه چگونـه

 .هاي بسيار باالي ايجاد چنين شبكه اي باشند مي توانند جوابگوي هزينه
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هرچنــد سـرمايه گــذاري اوليـه –آتابدارها آمادگي ارائه خدمات انتقال اطالعات بوسيله پسـت الكترونيكــي را دارا هســتند                   

بــر فــرض اينكــه چنيــن شــبكه. جهــت ايجــاد شــبكه در مقايســه بــا درآمــد آتابخانــه هــا از ايــن طريــق بســيار نــاچيز باشــد               
سط ايـن شــبكه، پيغـامي بـه  تــوان انجــام داد؟ آيـا مــي        وســيله آن چــه آارهـائي مــي           اي ايجاد گردد، به       المللي  بين تــوان تو

آنم يك آپي از اين مقاله، آه مــورد نيـاز يكـي از اســتفاده آننــدگان مـن اســت، خواهش مي "اي فرستاد؟ و گفت     آتابخانه
يكـي از نــادر راه هــاي. ارسال نماييد؟ امروزه اين آار، قابل امتحــان آــردن اســت؛ امـا شـانس موفقيــت در آن زيـاد نيســت                        

مانند مرآز ارائه(المللي ارائه مدارك توسط شبكه الكترونيكي               موفقيت در اين زمينه، درخواست نمودن از يكي از مراآز بين               
مراآز جديد انتقال مدارك، آه در سالهاي اخير در حال شكل گيري هستند، ماننــد. است) B*LDSCمدارك آتابخانه بريتانيا         

آژانسي آماده ارائه خدمات انتقال اطالعات اند آه بزودي فعاليـت خــود را آغــاز نمـوده و قــادر خواهنـد بــود درخواســتها را از
طريق شبكه الكترونيكي دريافت آرده و آپي مدارك مورد نياز را توســط شــبكه بيــن المللــي بـراي اسـتفاده آننــده ارسـال

با وجود اينكه اين شبكه ها در حال حاضر صددرصد فعال نيستند؛ اما ارسال مدارك از طريق شـبكه مشــكلي در بـر. نمايند
ندارد، و تعداد آثيري از اين مراآز، بزودي بـه صــورت عمومـي و خصوصـي، بســياري از درخواســتهاي اسـتفاده آننــدگان را

در ضمن، من آامًال مطمئن هستم آــه متقاضـيان بيشـماري، آمــادگي اسـتفاده از خــدمات از طريــق. پاسخگو خواهند بود   
برقراري ارتباط با شــبكه بيــن المللــي، باعــث خواهــد شــد تـا آســاني آـه بـه اطالعـات. شبكه بين المللي را دارا هستند         

منتشر شده نياز دارند، از امكانات شبكه استفاده نموده و آپي مقاله مورد نظر و يا فصلي از يك آتاب را از طريق شــبكه و
در زماني بسيار آوتاه تر از مدت زماني آه در حال حاضر توسط پست جهت خريد آتاب يا امانت گـرفتن مــدارك از آتابخانــه

 .هاي گوناگون صرف مي شود، دريافت نمايند
 

استفاده آنندگاني آه در حال حاضر با شبكه ارتباط برقــرار نمـوده انــد، مكــررًا تقاضـاهاي خـود را افـزايش داده و بــه منظـور
دريافت هر چه سريع تر اطالعات موردنياز خود، انتظارات بيشتري را عنوان مي نمايند و يا بــا ناديــده گــرفتن آتابخانــه هــا و

تقاضاها براي دريافــت اطالعـات. برقراري ارتباط مستقيم با تهيه آنندگان، به مدارك مورد نياز خود دسترسي پيدا مي آنند           
از طريق شبكه موجود است و تهيه آنندگان نيز، آماده ارائـه خــدمات هســتند؛ امــا مســئله، چگونگـي روش پرداخــت حــق

 .الزحمه تهيه آنندگان توسط استفاده آنندگان است
 

 :معموًال اقتصاد يك سرويس، تعيين آننده موفقيت و يا عدم موفقيت آن سرويس است
با وجود اينكه من هيچگونه نظري در مورد مسائل تكنيكي و مديريتي انتقال بين المللي اطالعات ندارم؛ اما معمــوًال عامـل

وضــعيت مالــي. مهم تعيين آننده موفقيـت يـا عــدم موفقيـت يــك ســرويس، بــه وضــعيت مــالي آن بســتگي مسـتقيم دارد                           
قيمـت درخواسـتي تهيــه آننـده؛ و نحــوه پرداخـت آن: سرويسهاي انتقال بين المللي اطالعات، به دو عامل وابسته است                  

نحوه قيمت گذاري خود به چندين عامل بستگي دارد آه بعضي تحت آنترل تهيه آننده، و برخي خارج از. توسط متقاضيان   
توانند فقط قيمت تمام شده آاال باشد، يا قسمتي از سربار عوامل تحت آنترل تهيه آننده، مي       . آنترل تهيه آنندگان است   

آليـه موسســات آموزشــي در آشــورهاي. نيز از متقاضي اخـذ گـردد، و يــا تهيــه آننــده انتظـار ســودي هــم داشــته باشـد             
ايــن. پيشرفته، توسط حكومتها تحت فشار قرار گرفته اند تا مخارج سرويسهاي ارائه شــده را از متقاضــيان دريافــت نماينـد                               

بــراي اينكــه. ها نيز، در ازاي خدماتشان از آشورهاي ديگر درخواسـت دســتمزد نماينـد                 شود آه آتابخانه    مطلب، باعث مي  
آمكهــاي. اينگونه سرويسها همراه با سوبسيد ارائه شوند، مي بايستي توسط سياستمداران تصميمات الزم اتخــاذ گــردد                     

حتــي. مالي اي آه دولت در اختيار هر آتابخانه قرار مي دهد، بـه عنـوان قسـمتي از بودجـه آمكــي بــه حسـاب مــي آيـد                     
مســوءوالن تنظيـم بودجـه. گيرد  المللي را دربرمي       انتقال مقدار زيادي اطالعات توسط شبكه، مقدار ناچيزي از آمكهاي بين               

بايد توجه داشته باشند، هزينه اي آه بابت انتقال اطالعات مصــرف مـي شــود، در واقـع در دراز مــدت باعـث بهبــود اقتصــاد
اگر آتابخانه اي براي انتقال اطالعـات، مبلغــي را جهــت پوشـش قســمتي از مخـارج خـود درخواسـت. آشور خواهد گرديد 

مابين  ضمنًا بايد توجه مسوءوالن را به اختالف في           . نمايد، نبايد تصور شود آه اين مبلغ به عنوان سود دريافت گرديده است                   
شبكه آتابخانه هــا آـه آـار انتقــال اطالعـات را انجــام مـي دهنـد، و بابــت سـرويس خــود فقــط مخـارج متحمـل شـده را از
درخواست آنندگان دريافت مي نمايند، و شبكه اي آه توسط ناشران يا آژانسهاي خصوصي بـراي ســرويس فــوق سـودي

 .نيز دريافت مي نمايند جلب نمود
 

يكي از عواملي آه اهميت آن مرتبًا افزايش مي. عواملي در قيمت گذاري وجود دارد آه خارج از آنترل تهيه آنندگان است              
شـبكه انتقـال. من شديدًا براي تثبيت قيمت تكثير مدارك توسط مراآــز قانونگـذاري اقــدام نمــوده ام                   . يابد، حق تاليف است    

آه طبق قانون جهت حق تاليف مبلـغ منصــفانه Group 4 Faxمي تواند مانند  Research Technical group Arielاطالعاتي 
بنـابراين اگـر از شــبكه. عمــل نمايـد  –آــه البتــه هميـن سيســتم هــم بــا مســائلي مواجــه اســت        –اي دريافت مي نمايند     

پس بنابراين سيستم آــامپيوتري، نمــي توانـد باعــث. آامپيوتري استفاده شود، اين مسائل به قوت خود باقي خواهد ماند          
اآثر ناشران منطقي آه با آنها مذاآره نموده ام، با آپي گرفتن از يك مطلب خاص و در اختيار افراد. آنترل حق تاليف باشد      

هيچ دليلي هم وجود ندارد آه نشان دهنــده فـروش آمـتر بــه خـاطر آــپي آــردن يـك. مختلف قراردادن آن مخالفتي ندارند         
عملي آه بايد مشترآًا توسط آتابداران و ناشران انجام گيرد، ايـن اســت آـه روشــي اتخـاذ نماينـد آــه. مقاله خاص باشد   

يعني اگر مقاله اي از يك مجله توسط آتابخانــه خاصـي در. قانون انتقال اطالعات، باعث به مخاطره افتادن حق نشر نگردد                
يك آشور دريافت مي شود و توسط شبكه امكان استفاده آلّيه مشترآان شــبكه بـه وجــود مـي آيـد، حــق ناشــر محفــوظ

مي توان به سادگي نظريات سياستمداران را درك آرد آه معتقدند آليه آتابخانه هاي آشور، مي توانند خريد تمام. بماند
مجالتي را آه آبونه شده اند قطع آنند و فقط به يك نسخه از طريق شبكه متكي گردند و ساير آتابخانه ها از طريق مرآــز

البتـه آتابـداران، مـي بايسـتي در مقابــل ايــن روش مقاومـت آــرده و نگذارنـد. اصلي به صورت شبكه آپي دريافت نماينــد           
همچنين ســازمانهاي انتشــاراتي، بايــد. سيستم تحقيقاتي اي آه خود جزئي از آن محسوب مي شوند، روبه ضعف گذارد                   

توجه داشته باشند آه اگر سياست محدود آردن آپي از طريق شــبكه بـه اجـرا گذاشــته شـود، بهمـان نســبت آــه بــراي
به صورت مجـاني يــا(اگر در قوانين انتقال اطالعات از طريق شبكه                . آتابداران مضر مي باشد براي آنها نيز خطرآفرين است                 

.اشتباهي رخ دهد، باعث ضعيف شدن روش تحقيقات با استفاده از امكانات شبكه خواهـد شــد                            ) حق الزحمه بعالوه سود      
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بنابرايــن. سازمانهاي انتشاراتي، مانند آتابداران، آگاه هستند آه عامل اصلي رابطه خوانندگان و نويسندگان، آتاب اسـت                                
مي بايستي در عصر الكترونيك، به منظور طرح روشي آه باعث عدم سوءاستفاده مي شود، توافقنامه خاصي بوجود آورد

در هر صورت بــراي اينكـه بـا درخواســتهاي. آه البته بسيار پيچيده است و تا بحال طرحي در اين زمينه، پياده نشده است                  
حجيم آپي مدرك مواجه نشويم، مي بايستي، حـداقل مبلــغ بســيار نــاچيزي بــدون سـود بــراي انتقــال اطالعـات از طريــق

البته اين روش، براي اآثر آتابخانه ها در بسياري از آشورها ايجاد دردسرهاي زيادي خواهـد آـرد؛ امـا. شبكه منظور گردد  
 .در صورتي آه انتقال اطالعات به صورت شبكه در سراسر جهان مورد استفاده قرار گيرد، موضوع فرق خواهد آرد

 
قسمتي از مسئله نحوه پرداخت، به روش پرداخت بستگي دارد؛ زيــرا بــا توجــه بـه ارزهــاي مختلـف و تغيــير نسـبي ارزش

عضو مرآز توزيع مدارك آتابخانـه انگلســتان در ايـن" گراهام آورنيش  . "ارزها، در مقايسه با يكديگر، اشكاالتي بروز مي آند           
تاييـد گرديـده، در) اداره وام بيــن المللــي      (زمينه بررسيهاي انجام داده و نتيجه را به عنوان يك طرح، آه توســط دايــره ايفـال                          

و تحليــل، آـه نكـات مثبـت و منفــي روش  در يك تجزيـه      " مارگارت بارويك  "گراهام آورنيش و    . اختيار يونسكو قرار داده است       
گيرد، به اين نتيجه رسيده اند آه هيچك از روشهاي موجود، صددرصــد  المللي اطالعات را دربرمي        پرداخت هزينه انتقال بين      

شهاي مختلــف جوابگو نيست و آلّيه روشها با مشكالتي مواجه هستند؛ اما بطور نسبي اســتفاده از امكانـات ايفـال در رو
نهايتًا براي موفقيت، هر روشي آــه اتخـاذ گـردد، بايــد از يــك سيسـتم مــالي جــامع برخــوردار. براي آتابخانه ها موثر است  

بــدون شــك، توزيــع آننــدگان اطالعــات در بـازار آزاد،. باشد و در ضمن مورد تاييد جامعه آتابخانه هاي بين المللي نيز باشد              
بازار انتقال اطالعات به صورت شبكه را نيز، تحت آنترل خود در خواهند آورد مگر اينكه آتابداران روشي هماهنگ بـا هـم را

 .برگزينند
 

 يك راه حل بين المللي براي يك مسئله بين المللي: انتقال اطالعات
آميته بين المللي چگونه مي تواند براي خدمات خود برنامه ريزي نمايد؟ فرض آنيم مسائلي آه تا بـه حـال در ايـن مقالــه

هاي گوناگون در سراسر گيــتي، امكــان درخواســت اطالعــات را از آتابخانــه هــاي حل باشند و آتابخانه    اند، قابل   مطرح شده 
حــال بايــد روشــي اتخــاذ گــردد تــا. ديگر آشورها، بدون اينكه اشكالي از نظر تكنيكي يا مالي به وجود آيـد، داشــته باشــند                      

فرض بر اين است آه، يك آتابخانه در نقطه. ريزي نمايد  المللي بتواند براساس آن، نحوه ارائه خدمات خود را پايه         آميته بين  
اي از جهان، مدارك موردنياز خود را از آتابخانه ديگــري، آـه از نظـر جغرافيــايي در نزديـك تـرين فاصـله قــرار داد، درخواســت

آيا تمام درخواستها، مي بايستي از طريق آتابخانه ملي انجام گيرد؟ قانون تا چه حد مي تواند فشار درخواسـتها را. نمايد
بر عهده بازار قرار دهد، نقش بازار آزاد و تهيه آنندگان مدارك خصوصي چه خواهد بود؟ البته خيلي زود است آه به اينگونه

بــه مــرور آــه روش. سئواالت پاسخ مناسب داد؛ اما شايد موقع آن رسيده باشد آه در اين زمينه، راه حلها را در نظر گرفت                
انتقال اطالعات بوسيله شبكه به صورت يك واقعيت درمــي آيــد، مســلمًا انفجـار تقاضـاها، حــداقل بيـن آتابخانـه هـاي هـر

بنابراين بايد، در فكر روشي باشيم آه بتوانيم جوابگوي اينهمه. اگر نه بين آتابخانه هاي دنيا، به وجود خواهد آمد          –آشور 
اين خطر براي آتابخانه هايي آه از منابع بيشتري برخوردار هستند، بحدي خواهد بود آه، امكان دارد در زيــر. تقاضا باشيم 

و مرآــز توزيـع آتابخانــه انگليـس، در) Carl" (آــارل "البته تهيه آنندگان مدارك معتبر جهاني، مانند            . بار تقاضاها غرق شوند     
.صورتي آه تجهيزات خود را افزايش دهند، قادر خواهند بود آه فروش خود را در راســتاي پاســخگويي بــه نيازهــا بـاال ببرنــد                  

آيــا گسـترش. ضمنًا گروههاي خصوصي بيشتري نيز، آماده سرمايه گذاري در زمينه شبكه انتقال بين المللي خواهند شد                              
تقاضاها را بازار مي تواند با پراآنده نمودن تقاضاها پاسخگو باشد؟ با توجــه بـه مقالـه اي آــه در زمينـه انتقــال اطالعـات از

مثــًال. طريق شبكه، توسط متخصصان ارائه شده، واضح است آه به راه حلهاي محلي توجه زيادي معطــوف گرديــده اسـت                    
از مرآز تكثير مدارك در شرق امريكا معتقد است آه، آپي آـردن مــدارك بــراي گسـترش اطالعـات در" جي ان اوتيك   "آقاي

البته ايشان به مسئله آمبود تجهيزات و روش پرداختها آامًال واقف بـوده و متوجــه. شرق افريقا، راه بسيار مناسبي است        
بــراي تشــريح" امان.م.محمد"آقاي  . هستند آه عدم وجود آميته نظارت محلي، بر همكاريها اثر نامطلوبي خواهد گذاشت                  

انتقال اطالعات و امانت دادن مدارك، بين آتابخانه هاي عربي خاطرنشان مي آند آه، وجود و يا در اختيار نبــودن تجهــيزات
ايشان مسئله را به اين شكل عنوان مي آنند آه، مسئله عدم. و تكنيكها نمي تواند در اين راستا مهمترين مسئله باشد              

يا آمبود تجهيزات نيست؛ بلكه وجـود نداشــتن روش و پروتكـل صـحيحي اسـت آـه مشـخص آنـد موجــودي هـر آتابخانــه
چيست آيا صاحب آن آتاب يا مدرك تمايل دارد آه سند و يا آپي آنرا در اختيــار آتابخانـه ديگـري در يــك آشـور عربـي قــرار

آنــد، و در مقالـه اي در  با شك و ترديد به اقتصادي بودن انتقال اطالعات به صورت الكترونيكي نگاه مــي                     " ماريس لين . "دهد
".با توجه به عدم همكاري نمــي تــوان خوشـبين بــود        : " زمينه انتقال اطالعات در آشورهاي در حال توسعه، اظهار مي دارد          

من در مورد همكاريهاي محلي از ايشان خوشبين تر هستم؛ اما با نامبرده هم عقيده ام آه نمي توان همكاريهاي محلــي
.همكاري بين آتابخانه هاي ضعيف، بي گمان همكاري ضعيفي خواهد بـود                 . را با سرويسهاي آتابخانه ملي جايگزين نمود            

در هر شبكه محلي، مســلمًا آتابخانـه هــايي يافــت مــي شـوند آــه از. همكاري خوب، مستلزم آتابخانه خوب هم هست 
ساير آتابخانه ها قوي تر هستند؛ اما همكاري محلي زمان امكان پذير است آه، هســته اي از آتابخانــه هــاي قــوي بــراي

وضعيت مطلوب زماني به وجود خواهد آمد آـه بــه پنجـاه درصــد تقاضــاها بـه صــورت محلـي. جلوگيري نيازها تشكيل گردد    
باين ترتيب ده درصد تقاضاها باقي خواهد. سرويس داده شود و چهل درصد بعدي تقاضاها در شبكه ملي جواب داده شود          

عكس اين حالت، نمي تواند وضعيت مطلوبــي باشـد. ماند آه مي بايستي بوسيله شبكه آشورها به آنها رسيدگي گردد          
سرويس داده شــود و بقيــه بـه عهــده شـبكه بيـن المللــي و اگر فقط ده درصد تقاضاها به صـورت شــبكه در داخــل آشــور 

 .گذاشته شود، آن وقت است آه فشارها خود را نشان خواهند داد
 

با توجه به نوشته هاي اخير در زمينه انتشارات و انتقال اطالعات، نكته اي آه به وضوح قابل مشاهده است آن است آــه،
تكنولــوژي انتقــال. باشـد  در اين راستا مسئله اصــلي مشـكل تكنيكــي نيسـت؛ بلكـه مســئله سـازماني يـا سياســي مــي              

البته احتمال دارد در تعداد انگشت شماري از آتابخانه هاي يك آشور ايـن –اطالعات در بسياري از آشورها موجود است         
تهيه تجهــيزات موردنيــاز، و يـا برقـراري ارتبـاط شــبكه اي در. تكنولوژي در اختيار باشد و نه در آليه آتابخانه هاي آن آشور                  

بعضي آشورها مشكل آفرين است آــه البتــه بـه مــرور ايـن مســائل قبـال حــل اســت؛ امـا بـرعكس، مسـئله سـازماني و
سياسي، حتي اگر بهترين امكانات تكنيكي در اختيار باشد، به مرور زمان حــل نخواهـد شـد، مگــر اينكــه آشــورها بـا هـم
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انجمن آتابخانه هاي محلي به وجود نخواهد آمد، مگـر اينكـه آليــه آتابخانــه هــا را بــراي ايــن امــر. همكاري داشته باشند    
اميدي به اتحاذ روشي براي پرداخت هزينه هاي انتقال اطالعات موجود نيست، مگر اينكه آتابداران با ارائه. هماهنگ آنند 

بــراي هــر آشــوري انتقـال اطالعــات الكترونيكـي، بايـد. پيشنهادات خود مسوءوالن سياسي آشورشان را متقاعـد نماينــد               
 .قسمتي از طرح جامع اخذ اطالعات بين المللي باشد و آتابداران نيز، مي بايست بر اجراي اين طرح تاآيد نمايند

 
به منظور دسترسي به اهداف طرح فوق الذآر، در بعضـي آشـورها ايجــاد آتابخانـه مرآـزي، بـا امكانـات گســترده آتــاب و

هــاي آشـور  مجالت، به نحوي آه بتواند منابع خود را به صورت امانت، آپي و يا انتقال الكترونيكي در اختيار ساير آتابخانــه                                   
براي ساير آشورها، ايجاد شبكه اي از چند آتابخانه معتبر آه از استاندارد شناخته شده خاصـي. الزامي است   -قرار دهد

 .پيروي نمايند، بيش از ايجاد يك آتابخانه مرآزي موثر خواهد بود
 

انتقــال. راه حل ديگر، اتكا به آتابخانه هاي معتـبر خـارجي خــاص و يــا يكـي از مراآـز عمــده تهيــه و توزيــع اطالعـات اســت                                      
اطالعات، هرچند از طريق تجهيزات الكترونيكي يا شـبكه و بـا اســتفاده از تمــام راه حلهـاي فـوق موثــر اسـت؛ امـا اهميــت

 .واقعي اين مسئله تا زماني آه انتقال اطالعات به صورت يك شبكه ملي مطرح نگرديد، قابل لمس نخواهد بود
 

به نظر نويسنده، آينده استفاده از تجهيزات الكترونيكي براي انتقال اطالعات در بازار، به نوعي خواهـد بــود آـه بــراي آليــه
گروههايي آه در زمينه ارائه اطالعات فعال اند، اعم از مراآز بيــن المللـي تهيـه و توزيـع مــدارك، ناشــران، آژانسـهاي تهيـه

مشروط بر اينكه آنان خدمات قابـل قبولــي را –مجالت و همچنين آتابخانه هاي خصوصي، امكان فعاليت فراهم خواهد بود                  
 .با قيمتهاي مناسب ارائه دهند

 
نويسنده اظهار مي دارد، عالقه شخصي من ايجاد و توسعه سيستمهاي الكترونيكي انتقال اطالعات بين آتابخانه ها مي
باشد و در حال حاضر اينجانب به عنوان هماهنگ آننده سيستم اطالعات بين آتابخانه اي دانشـگاههاي انگلسـتان فعــال

پيروي از چنين سيستمي براي آتابخانه هــايي آـه داراي امكانــات مناســبي هســتند، ولــي بــه بـرآوردن آليـه. مي باشم  
 .نيازهاي متقاضيان خود قادر نيستند، بسيار سودمند است

 
در واقع، چنين سرويسي در حال حاضر بـه صـورت منطقــه اي در. اين سيستم مي تواند به صورت بين المللي فعال باشد              
سيستم مستقر در اســتانهاي شــمالي انگلسـتان ، بـراي نشــان. بعضي از استانهاي شمال انگلستان فعاليت مي نمايد                

اوًال در ايــن سيسـتم، يــك تشـكيالت منظــم. دادن يك سيستم انتقال اطالعات بين المللي، داراي چندين مزّيت بارز اســت                
تنهــا تشــكيالتي اســت آــه امكـان) ايفال(البته سازمان    . گردد وجود دارد آه با استفاده از آن، انتقال اطالعات هماهنگ مي          

ثانيـًا در ايــن سيســتم، ليسـتي از مجـالت. هماهنگ آردن انتقال اطالعات در يك سيستم واقعي بين المللــي را داراســت            
اين بخش از آــار در. موجود در آتابخانه ها آماده شده آه در صورت نياز، ميتوان سريعًا به مورد درخواست دسترسي يافت                          

ثالثًا بـا وجـود اينكــه در سيسـتم دانشــگاهي. سيستم جهاني، باعث به وجود آمدن مسئله بسيار پيچيده اي خواهد شد             
استانهاي شمالي انگلستان، گروهي فقط امانت دهنده و گروهي ديگر فقط امانت گيرنده اند؛ اما اجتمــاع آتابخانــه هـاي

آيا امكان دارد آه چنين اجتمــاعي در ابعــاد بيـن المللــي بــه. مزبور، بدليل همبستگي زياد، قادر به تحمل اين فشارهاست                
وجود آيد؟ به نظر نويسنده مسئله اصلي، سازمان دادن بــه تشــكيالت بيـن المللـي بـه منظــور انتقــال اطالعــات در سـطح

 . جهاني است
 

.براي چنين سازماني، ساختمان النه زنبور آه تمام اعضا در آن به نحوي با هم همبستگي دارند، الگـوي مناســبي اسـت                                   
اي درون گروه خودش نتواند نياز درخواست آنندگانش را برآورده آند، درخواست را به گروه بــاالتر و و مثًال اگر فرضًا آتابخانه        

اين نمودار سازماني مشخص مي آند آــه، هــر گـروه داراي قوانيــن. مثًال مجتمع آتابخانه هاي انگلستان ارجاع مي نمايد               
داخلي خاص خود است آه، براساس آن در صورت عدم امكان برآوردن نياز متقاضي درون گروه، مي توانـد بـا يـك آتابخانـه

اين نمـودار سـازماني باعـث مـي گـردد آـه در نحــوه پاســخگويي بـه. مرآزي و يا يك آتابخانه خصوصي ارتباط برقرار نمايد                   
متقاضيان بين المللي در شبكه هاي محلي تنوعي ايجاد شده و نــيز از بـروز اغتشـاش در سيســتم انتقـال اطالعــات بيـن

در چنين شرايطي يــك آتابخانـه بـه برقــراري ارتبـاط بـا آتابخانــه هــاي ديگـر بطـور مسـتقيم نيـازي. المللي جلوگيري گردد    
اما اين روند بر روي هر يك از آتابخانه ها در سيستم انتقال اطالعات الكترونيكي بين المللي آه فعال مي. نخواهد داشت  

گذارد؟ نويسنده اظهار مي دارد آه، تعدادي از آتابداران آتابخانه هاي گونــاگون در سراســر جهـان، بـا باشد چه اثراتي مي    
اند آه با توجه به منابع نسبتًا غني آتب و مجالت آتابخانه ها آيا امكــان ارســال ايـن  من ارتباط برقرار نموده و اظهار داشته          

منابع بر روي شبكه بين المللي موجود است يا خير؟ ما در حال حاضر، با تعداد محــدودي از آتابخانــه هـاي انگلســتان ايـن
به وجود آورده ايـم؛ امــا آيــا امكانــات RLGA = Research Technical Group Ariel) R*LGA(ارتباط را با استفاده از سيستم 

آتابخانه ها اجازه مي دهد آه جوابگوي مثًال صد درخواست در روز از آتابخانه هاي گوناگون در سراسر جهان باشــيم؟ اگـر
قرار باشد ما با متقاضيان برخوردي منطقي داشته باشيم، مسلمًا در روز، صد تقاضا دريافت خواهيم داشت؛ ولي در حــال

از سوي ديگر چنانچــه تجهـيزات. حاضر و با تجهيزات و نيروي انساني موجود، بي گمان امكان پاسخگويي نخواهيم داشت                 
جديد و نيروي انساني بيشتري را در اختيار بگيريم، در آن شرايط چگونه بايد با مسئله غيراقتصادي بودن اين روش مقابلـه

آيا براي جوابگويي مخارج مجبوريم مبلغ دستمزد را به قدري باال ببريم آه از قيمت عرضه آنندگان منابع اطالعاتـي. نماييم
بيشتر باشد؟ اين مسئله اي است آه ناشـران و آژانســهاي مجــالت چنانچــه بــه ايــن سيســتم وارد گردنـد، بـا آن روبــه رو

ولي برخالف آتابداران، آنها جهت ايجاد سازمانهاي جديد تجاري روش برنامه ريزي را تجربه آرده و لذا امكـان. خواهند شد 
زيرا از آنجا آه ايجاد چنين امكاناتي، مستلزم چندين ميليارد دالر سرمايه. به وجود آوردن چنين سازمانهايي را دارا هستند        

گذاري است، بنابراين هر آتابخانه اي آه قصد فعاليـت در ايــن بــازار را داشــته باشــد، مــي بايسـتي بــدون توجـه بـه ابعــاد
آتابخانه بسيار محتاط عمل نمايد، چرا آه سيستم انتقال اطالعات جهاني، فقط دربرگيرنده آتابخانه هاي بــزرگ نيسـت و
آتابخانه هاي آوچكي هم آه به سيستم وارد مي شوند نيز، به تغييرات وسيعي اعم از ســازماندهي، نــيروي انسـاني و

 .منابع مالي نياز دارند
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 :سيستم انتقال اطالعات الكترونيكي امكاناتي در اختيار ما قرار مي دهد آه ما بايد از آن استفاده نماييم

مشكالتي آه در زمان ايجاد يك سيستم جديد بروز مي نمايد، خيلي سريع در مغز بشر تجلي مي آنــد و هــر آســي آــه
مثل من ساده لوحانه به يك سيستم سرويس دهي بين المللي بينديشد، بزودي متوجه مشكالتي عظيم به وجود آوردن

آليه آتابداران، اين اصل را مي پذيرند آه نحوه سرويس دادن به متقاضيان آافي نيست و. چنين سيستمي خواهد گرديد     
در هر آتابخانه اي بايد به منظور افــزايش منــابع، نهايــت ســعي و. اين مشكل در تمام آتابخانه هاي دنيا بچشم مي خورد           

ضـمنًا در ايـن راسـتا، بـا برنامــه ريــزي. آوشش بكار گرفته شود تا بتوانيم به نحو بهتري پاسخگوي نيـاز متقاضـيان باشــيم                            
اگر بخشي از ايــن برنامـه ريــزي در. صحيح، مي توان جهت پاسخگويي به نيازهاي مراجعان، امكانات بهتري را فراهم نمود                 

هاي ديگـر باشــد، مشـكالت ايـن همكــاري بـزودي خودنمـايي خواهــد آـرد؛ ولــي بــا وجــود ايـن،  زمينه همكاري با آتابخانه      
تصــور سيسـتم. هايي آه اينگونه همكاري را شروع مي نمايند از مزايــايي ايــن همكـاري بهـره منـد خواهنــد شـد                               آتابخانه

المللي انتقال اطالعات الكترونيكي، اساس همبستگي بين المللي را به عنوان يك شغل حرفـه اي جهــاني در انسـان  بين
همچنين با توجــه بـه متقاضـيان آتابخانـه هــا و درخواســتهاي متنــوع آنهــا، چنانچـه جهــت پاســخگويي،. به وجود مي آورد    

هيــچ. همكاري بين آتابخانه اي وجود داشته باشد، مسـلمًا امكانـات و سـرويس بهــتري بـه متقاضــيان ارائـه خواهــد شــد                                  
هر چند آه اطالعات موردنيــاز متقاضــي، در جايـي –آتابخانه اي قادر نيست آه آليه احتياجات متقاضيانش را برآورده آند                      

بنابراين، هدف ايجاد يك شبكه بيـن المللـي اســت و در پايــه گـذاري ايــن سيســتم، بايـد همكــاري بيــن. ديگر موجود باشد 
سيستم انتقال اطالعات بيـن المللـي، داراي مزايــاي بســياري اسـت آــه. نه رقابت بين آشورها       –المللي موردنظر باشد      
 .بايد از آن استفاده آنيم

* Frederick J. Friend. “Document Delivery: A World Solution to a World Problem”. Ifla Journal Vol. 19. No. 4, 
1993 P.P. 374-384 
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