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سخن مدیرمسول

y

بسمه تعالی
با سالم برهمراهان نشریه
 .1حدود یک سال پیش بود که ابتدا از طریق تلگرام و سپس با تلفن با یکدیگر مرتبط
شدیم .در ذهنم هنوز کلی برنامه ریزی داشتم برای دیدنش چه دانشگاه شاهرود
و یا مشهد .همین چند روز پیش از فوتش زنگ زد تا کارهای مالی و اداری مربوط
به ...انجام بدم .اما ناگهان چقدر زود دیر شد و از میان ما رفت.

 .2دومین مسابقه ی مهارتی کتابداران  2بیست و سوم دی ماه برگزار میشه بصورت
آنالین .از دست ندهید و برای بحث یادگیری هم که شده حتما شرکت کنید.
مسابقه ی آموزنده ای خواهد بود انشالله.
اطالعات کامل در وب سایت یابش موجود است.

مجله کتابدار  2.0دوره دوم  ،شماره پنجم دی 95

3

سخن مدیرمسئول

و اما نکاتی درباره ی پژوهش و هفته ی آن که گذشت:
در محیط های دانشگاهی و پژوهشی و  ....حدود یک ماهی بساط پژوهش و گرامیداشت آن برپا بود،عده ای

برای منافعشان دست آوردها و آمار و ارقام به رخ کشیدند و عده ای هم به روند ها و برنامه ها و  ...انتقاد

کردند.

در زندگی ما چیزی وجود دارد به نام مسئولیت اجتماعی و من چند نکته ای رو در این باره اشاره می کنم:
 .1مسئولیت اجتماعی داریم که پژوهشی بکنیم که برای علم یا عمل مفید باشد.

 .2این پژوهش ما به افزایش بی نظمی در جهان منجر نشود (خیلی ساده است وقتی ما عدد سازی

میکنیم و بروندادی حاصل می شود آنگاه دامنه ی آن نوسانی ایجاد خواهد کرد تعداد نوسانات بیشتر

که بشود )....

 .3وحی نازل نشده که پژوهش ما مقاله ی  WOSیا اسکوپوس یا  ISCباشد.

 .4می توانیم عوض  11تا مقاله ی تیکه تیکه یک مقاله ی جامع و کافی بنویسیم و به گسترش علم

کمک کنیم (مورد داریم که سواالت پرسش نامه  11تا بوده است و دوست گرامی تعداد آن را به 6+5
تقسیم کرده تا دو مقاله استخراج شود و احتماال سومی هم جمع بنید آن ها باشد)

 .5نیازی نیست هر چیزی را مقاله کنیم گاهی کاری که انجام داده ایم در همان حد رفع و رجوع کار کالسی
یا پایان نامه ای کفایت می کند

 .6پژوهش هایمان را نخریم و نفروشیم اصالت علم چیز دیگریست

 .7به فکر خودمان باشیم پژوهشی بکنیم که ته آن یک کاری بشود کرد حداقل برای خودمان یک کسب و
کاری ،شرکتی ( ...نام آن هست تجاری سازی)

 .8چه انتظاری داریم از جامعه و دولت که با این پژوهش های کتابخانه ای و نه چاره ساز بتواند مشکالت
بیکاری را رفع کند وقتی خود ما نتوانیم یک گام مثبت برداریم

 .9چقدر تفکرات سطح پایینی هست در سازمان های مربوطه و دانشگاه ها که فکر می کنند این همه

پژوهش های در قالب پایان نامه باید بماند یکجا و دور از دسترس مبادا که (احتماال دشمن) از آن برای

خلق فناوری و تولید و  ....استفاده ای ببرد ( .بروید یک نگاهی به دانشگاه های تولید کننده در جهان

بیاندازید که پایان نامه ها اپن اکسس در دسترس عموم است ولی درآمدهای آنچنانی دارند!!!)

 .11مسئولیت اجتماعی دارند اساتید ما که جلوی تقلب در پژوهش را بگیرند ،برای ارتقا ،تعدادی مناسبی
مقاله کفایت می کند الزم نیست کل یک کالس  21-11نفره مقاله  WOSبنویسد و نمره ی بیست
بدهیم به افراد این باعث متقلب بار آوردنشان می شود

 .11مسئولیت اجتماعی داریم که بیشتر فکر کنیم و عمل کنیم انشالله
حسین حیدری
مدیرمسئول  19دی ماه 95
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مبانی و کلیات 2.0

شش پیشنهاد برای آموزش سواد اطالعاتی
yyمترجم  :لیال فتحی
کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

دانشــجویان امروزی بیش از نسلهای قبل در مواجهه با فناوری
قرارگرفتهاند .البته این مسئله باعث نمیشود که آنها در این زمینه
خبره شوند .آنها جستجوهای آنالین بسیاری را برای دستیابی به
اطالعات انجام میدهند ولی لزوماً یک جستجوگر ماهر نمیشوند.
ما باید قدردان گوگل باشــیم ،زیرا دانشجویان همیشه میتوانند
اطالعــات موردنیاز خود را در هر موضوعی بهواســطۀ این موتور
جستجو پیدا کنند .البته این بدین معنی نیست که اطالعات مفید،
دقیق و درستی را کسب نمودهاند .دانشجویان برای یافتن ،ارزیابی،
انتخاب و استفاده از اطالعات به راهنما و دستورالعمل نیاز دارند،
همانند نیاز آنها به دســتورالعمل و راهنما در یادگیری هر چی ِز
دیگری .آنها با “ســواد اطالعاتی” به دنیا نمیآیند و جستجوی
بدون ســاختار در گوگل هم نمیتوانــد این مهارت را در آنها به
وجود آورد.
چارچوبی برای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی
چارچوبی برای سواد اطالعاتی برای آموزش عالی (راهنمای جدید
انجمن کتابخانههای دانشکدهای و پژوهشی برای سواد اطالعاتی)
پشتیبان سواد
ابزاری است برای توضیح مفاهیم آستانهای و نظریِ
ِ
اطالعاتی که دانشــجویان میبایست برای باسواد اطالعاتی شدن،
آن را با مبانی فکری خودشان تلفیق کنند.
چگونه به دانشجویان سواد اطالعاتی را آموزش دهیم
درحالیکــه چارچوب مذکــور توصیفی ازآنچه که فرد باســواد
اطالعاتی به نظر میرســد و با توجه به اطالعات انجام میدهد را
فراهم میآورد ،اما پاسخی برای این
سؤال ما که چگونه میتوانیم
ِ
دانشــجوهایمان را به آن هدف برســانیم ندارد .خبــر بد اینکه
چارچوب هیچ کمکی برای یافتن پاســخ این سؤال نمیکند؛ اما
خبر خوب اینکه همۀ کارهایی که ما انجام دادهایم تا به این نقطه
برســیم هنوز هم اعتباردارند .در این میان ممکن است برخی از
دروس نیاز به بهروزرسانی داشته باشند و یا برای ترکیب با اقسام
جدیــد تحویل اطالعات یا گروههای جدیــدی که ما میتوانیم از
اصول کلی که
آنها اطالعات را کســب کنیم گسترش یابند؛ اما
ِ
دانشجویان برای تبدیلشدن به یک فرد باسواد اطالعاتی نیاز دارند
همچنان به قوت خود باقی است .دانشجویان نیاز دارند بدانند که
چگونه اطالعات را کســب ،ارزیابی و انتخاب و به شکل قانونی و
اخالقی استفاده و برای حل یک مسئله بهکارگیرند.
در اینجا  ۶پیشنهاد برای چگونگی ارائه مفاهیم و مهارتها
به دانشجویان برای قرار دادن آنها در مسیر دستیابی به
سواد اطالعاتی داریم.
 .1دانشــجویان را از موضوعات آشــنا به موضوعات کمتر آشنا و
6
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ناآشنا بکشانید( .گسترۀ اطالعاتی آنها را در مورد فنون جستجو
گسترش دهید)
همه مرتباً از گوگل اســتفاده میکنند .تنها جعبۀ جســتجویی
که کار با آن راحت اســت و به هیچ راهبــرد و زبان خاصی برای
جستجو نیاز نیست .اکثر مردم حتی نمیدانند گوگل جستجوی
پیشرفته دارد و بهندرت در مورد نحوه استفاده از آن اطالع دارند.
در حقیقت گوگل لینک دسترسی به صفحه جستجوی پیشرفته
را در صفحه جســتجوی اصلی خود ندارد .بــرای این کار باید بر
روی گزینه تنظیمات کلیک کرد و ســپس جستجوی پیشرفته را
انتخاب نمود.
اگر دانشــجویان در گوگل عبارت_ گرم شــدن کــره زمین_ را
جســتجو کنند به میلیونها صفحه پیوند داده میشوند .به آنها
نشــان دهید که چگونه به صفحۀ جستجوی پیشرفته در گوگل
رفته و از گزینههای جســتجو اســتفاده نمایند تا یک جستجوی
بزرگ و ســخت به فعالیتی با نتیجۀ معنادار مبدل شــود .ازآنجا
ممکن است شما به یک پایگاه داده خاص موضوعی برسید که در
آنجا دانشجویان اطالعات مورد هدف بیشتری پیدا خواهند کرد که
اغلب آنها کاربردی و مطابق با خواسته آنهاست.
 .2ترغیــب ذهنی را در دانشــجویان تقویت کنیــد تا مطالب در
ذهنشان ماندگارتر شود.
اگر میخواهید دانشجویان اطالعات کسبشده را ارزیابی کنند ،از
آنهــا بخواهید تا معیارهای کیفی که اطالعات را معتبر ،دقیق و
قابلاعتماد میکنند را پیدا کنند .سپس اطالعاتی در اختیارشان
قرار داده تا بر اســاس لیست معیارهایشان آنها را ارزیابی کنند.
اطالعات عرضهشــده ممکن اســت باعث تغییراتی در لیســت
معیارهای ارزیابی شود .برای مثال:
1
وبســایت شایعهپراکن و فریب آمیز _ دی هیدروژن مونوکسید
باعث میشود که دانشجویان ارزیابی محتوا را نیز در نظر بگیرند.
 .3انتخاب و استفاده از اطالعات حیاتی است.
اخیرا ً هزاران صفحه وب به موضوع جدا شــدن انگلیس از اتحادیه
اروپا اختصاصیافته اســت ،بســیاری از آنهــا در آزمون ارزیابی
پذیرفتهشدهاند .اما هر وبسایتی نمیتواند اطالعاتی دقیقاً مطابق
اطالعات درخواســتی کاربر ارائه کند؛ بنابراین وقتی یک دانشجو
دنبال یافتن جواب این ســؤال اســت که _ جدا شدن انگلیس از
اتحادیه اروپا (برکسیت) 2چه تأثیری روی لهستان داشته است؟_
نیاز دارد اطالعات موردنظر خود را (که این تأثیر را بررسی کردند)
پیدا کند نه اینکه چطور اصطالح برکسیت ساختهشده است.
1. http://www.dhmo.org/
2. Brexit
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طی بررســیهایی به دســت آمد که قرار دادن دانشــجویان درون
تیمهایی بــرای بازی کردن موقعیت “زندگی واقعی” مفید اســت.
دانشجویان به جستجوگرانی تبدیل میشوند که میبایست اطالعات
را برای مدیرعامل شــرکتی کــه در آن کار میکنند پیدا کنند( .با
این توضیحات که مدیرعامل تصمیمات در مورد آینده شرکت را بر
اساس اطالعات ارائهشــده میگیرد .سرمایه بسیاری و البته امنیت
شــغلی فرد درخطر اســت و مدیرعامل این اطالعات را ظرف یک
ســاعت روی میزش میخواهد) .این ارائه کالسی این فرصت را به
دانشــجو میدهد که در مورد منابع انتخابشــده ،منابعی که باید
نادیده گرفته شــوند و همچنین منابعی که پیدا نمیشوند و … به
بحث و نقد بپردازد.
 .4دانشجویان را از پیامدهای سرقت ادبی مطلع کنید.
نگرانیهای اخالقی برای دانشــجویان پیرامون استفاده از اطالعات
و معموالً در مســائل مربوط به استناد به منابع و سرقت ادبی وجود
دارد .اغلب دانشــجویان میدانند که به استناد به منابع نیاز است و
همچنین میدانند که مجازات سرقت ادبی گاهی اوقات بسیار سخت
اســت .آنها حقیقتاً زمانی که دارند این کار را انجام میدهند این
مسئله را نمیدانند .آیا تفســیر یک مطلب به استناد نیاز دارد؟ آیا
یک نقلقول به اســتناد نیاز دارد؟ چطور میشود به یک نقلقول از
یک شخص در مقالهای از شخص دیگر استناد کرد؟
فراهم آوردن فرصتی برای دانشجویان جهت تمرین و بحث در مورد
اینکه استناد چیست؟ و چرایی انجام آن ،میتواند راهی پیش روی
آنها باز کند که پاســخی برای سؤاالتشان پیدا کنند .نرمافزارهایی
برای استناددهی وجود دارد (که بیشتر آنها بهصورت رایگان است).
دانشجویان را به سمت استفاده از آن ابزارها سوق دهید و قطعاً آنها
برای این کار همیشــه قدردان شــما خواهند بود .دانشجویان را در
مورد پیامدهای اخالقی ،اقتصادی و اجتماعی ســرقت ادبی مطلع و
توجه آنها را به جزئیات پیامدهای سرقت ادبی جلب کنید .در مورد
مالکیت معنوی و استفاده منصفانه از اطالعات بحث کنید.
 .5نقش فرد در جهان اطالعات در حال گسترش است
دانشــجویان هم تولیدکنندگان و هم مصرفکننــدگان اطالعات
هســتند .آنها باید بدانند که میتوانند در خلق و انتشار اطالعات
نقش داشته باشند و توجه به این مسئله میتواند به معنای فرصت
و مســئولیت برای آنها باشد .دانشــجویان میتوانند نقطه نظرات
و ایدههــای جدید خود را از طریق فعالیــت در وبالگها در اختیار
گروههایی که بر روی پروژهها و یا مســائل کار میکنند قرار دهند.
همچنین در گروههای بحثهای تعاملی شرکت کنند .آنها میتوانند
نشریاتی الکترونیکی متشکل از موضوعاتی که برای آنها مهم است
راهاندازی و در دسترس همگان قرار دهند.
از دانشــجویان بخواهید در یک مقطع زمانــی در وبالگهایی که
موضوعات علمی را پوشــش میدهند عضو شــوند و آنها را دنبال
کنند .سپس از آنها بخواهید از تجربیاتشان در خصوص جنبههای
مثبت و منفی این شــکل از ارتباطات ،کیفیت اطالعاتی که مبادله
میشود و افراد مختلفی که در این بحثها شرکت میکنند ،بنویسند

و یا صحبت کنند .خواهناخواه این وبالگها در موضوعات موردبحث
حرکتی روبهجلو خواهند داشت.
 .6مهارتهای کسبشده را در دنیای واقعی بهکارگیرید
دانشجویان اغلب قادر به درک این موضوع نیستند که آنچه را که در
یــک کالس درس یاد میگیرند میتواند برای کالسهای دیگر هم
مفید واقع شود و مفاهیم و مهارتهایی که در دانشگاه فرامیگیرند
در مواجه با دنیای واقعی به کارشــان میآید .مغز انســان بر اساس
قیــاس عمل میکند ،بــه این صورت که اطالعــات جدیدی را که
دریافت میکند با اطالعاتی که از قبل در خود ذخیره دارد مقایسه
و به دنبال شــباهتها میگردد .اســتفاده از قیاس در کالس درس
میتواند به دانشــجویان کمک کند تا در مورد چگونگی ا ِعمال یک
ایده در یک وضعیت کام ً
ال متفاوت فکر کنند.
به دانشــجویان مراحل تکنیک “طوفان فکــری” جهت جمعآوری
اطالعات برای انجام یک تحقیقترمی را یاد دهید .ایدهها را بر روی
یک تابلو برگردان (فلیپ چارت) یا تخته (وایت برد) بنویسید .سپس
از دانشــجویان بخواهید سناریوهایی غیرعلمی که در روندی مشابه
میتواند سودمند باشد را پیشنهاد دهند .برای مثال (خریدن تلفن
همراه ،برنامهریزی کردن برای گذراندن یک هفته تعطیالت در یک
مکان ناآشنا ،نوشــتن یک گزارش کار ساالنه ،پیدا کردن یکخانه
سالمندان برای یکی از افراد مسن فامیل و …)
بهطور خالصه ،دانشــجویان نیاز دارنــد مفاهیم و مهارتهای اولیه
را درزمینهٔ کسب ســواد اطالعاتی بهعنوان یک دانشجو یا یک فرد
از جامعه یاد بگیرند .دانشــجویان را به مشارکت فعال در یادگیری
خودشــان وادارید .به آنها اجازه دهید درک خودشــان را از طریق
بحث و اکتشاف بسط دهند .آنها را به مشارکت فعال تشویق کنید.
از آنها بخواهید با مسائل بزرگ اخالقی و اجتماعی ،چالشی برخورد
نمایند .آموزشهایی را که شــما قب ً
ال توسعه دادهاید احتماالً هنوز
مفید هستند بنابراین از ابتدا شروع نکنید و به چیزهایی که از قبل
ایجاد کردهاید اتکا کنید.
معرفــی کتــاب اصــاح آمــوزش ســواد اطالعاتی
کتاب اصالح آموزش ســواد اطالعاتی
توســط جوآنا ام .بورکهــارت 3بهعنوان
نقطه شــروعی برای درک و آموزش ۶
مفهو ِم آستانهای طرحشده توسط انجمن
کتابخانههای دانشــکدهای و پژوهشی
( )ACRLبــرای ســواد اطالعاتی برای
آموزش عالی است؛ که رویهمرفته یک
شــیوه جدید را برای پرداختن به سواد
اطالعاتی فراهم آورده است.

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

۶suggestions for teaching information literacy

3. Joanna M. Burkhardt
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کتابخانه ها و اینترنت اشیا
yyنویسنده  :پری حسین زاده
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی،گرایش مدیریت اطالعات

همه معتقدند کتابخانه ها نقش مثبتی در جهان ایفا می کنند ،اما
این نقش بر مبنای اینکه کتابدار یا مشــتری باشید تفاوت زیادی
دارد .اگر از یک مشــتری ســوال کنید چه چیزی در کتابخانه ها
متداول است ،آن ها معموال پاسخ می دهند کتابخانه ها ،کتاب ها
را با افراد به اشتراک می گذارند .اما کتابداران پاسخ متفاوتی ارائه
می دهند :آن ها اظهار می کنند که ما مجموعه ای از ارزش ها را
به اشتراک می گذاریم .و کتابخانه ها این ارزش ها را با دسترسی
به اینترنت و تالش برای داشتن اینترنت رایگان و مجانی افزایش
می دهند.
مجموعه قوانین انجمــن کتابخانه های آمریکا )ALA( 1ذکر می
کند :ما از جریان آزاد اطالعات و ایده ها برای ارائه و تولید اطالعات
درآینده حمایت می کنیم .جریان آزاد اطالعات در بیســت سال
گذشــته به علت ارزش افزوده اطالعات ،در معرض خطر اســت.
درســت زمانی که در آن همه می توانند عقایدشان را بیان کنند
و تولیــد محتوا و ابزارهــا به طور فزاینــده ای متکی بر خدمات
اختصاصی ،نهادهای تجاری مثل فیســبوک ، 2آمازون ،3توییتر 4و
گوگل 5است.
6
این تجســمی از آینده ای که جان پِری بارلو در اعالمیه خود در
آزادی فضای مجازی در سال  ۱۹۹۶نوشته است ،نیست.
“من اعالم می کنم که فضای مجازی جهانی که ما ســاختیم باید
طبیعتاً مستقل از حکومت های استبدادی که قصد تحمیل بر ما
را دارند ،باشد .حکومت ها هیچ حق اخالقی برای نظارت بر روش
های اجرایی ما ندارند ما دلیل درستی برای ترسیدن داریم”.
آن زمان ،بارلو و بسیاری دیگر دخالت دولت را بزرگ ترین تهدید
برای دنیــای جدید در حال پیدایش ،می پنداشــتند .در عوض،
بازرگانی و ســرمایه داری به تقویت و تثبیت حداکثری ،خدمات
عمده در اینترنت منجر می شود.
در آن روی ســکه ،تمرکــز زدایی در جای که ناشــناس ماندن و
7
امنیت اهمیت دارد از اولویت ویژه ای برخوردار است .بیت تو ِرنت
اجــازه می دهد توزیــع محتوا از یک کاربر بــه کاربر دیگر بدون
8
دسترسی به اطالعات موجود بر روی هر سِ رور صورت گیرد .تور
(مســیریابی پیازی) یک شــبکه غیر متمرکز از سِ رورها است که
مسیرهای ارتباطی را ناشناس نگه می دارد.
1. American Library Association
2. Facebook
3. Amazon
4. Twitter
5. Google
6. John Perry Barlow
7. Bittorrent
8. (The Onion Router)Tor
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تور( )The Onion Routerچیســت؟ تور یک نرم افزار رایگان
و شــبکه ای باز اســت که ما را در مقابل تجزیه و تحلیل مصون
نگه می دارد ،نوعی شــبکه ی ناظر که از آزادی شخصی و حریم
خصوصی و فعالیت های کســب و کار و روابط محرمانه که مورد
تهدید قرار می گیرند حفاظت می کند .ســامانهای است که برای
ناشناســی (ناشــناس ماندن) کاربران در محیط اینترنت به کار
میرود و از نرمافزار کارخواه و شــبکهای از ســرویس دهنده ها
(سرورها) تشکیل شــده و میتواند دادههایی از کاربران را مانند
جایگاه و نشــانی پروتکل اینترنت را پنهان کنــد .بهره گیری از
این سامانه ردگیری و شــنود دادههای کاربر را به دست دیگران
بسیار ســخت میکند .این ردگیری و شــنود میتواند در مورد
بســیاری از فعالیتهای کاربر مثل وبگاههایــی که بازدید کرده،
پروندههایی که بارگیری و بارگذاری کرده ،پیام هایی که از طریق
نرمافزارهای پیامرسان ارسال یا دریافت کرده و هر گونه ارتباطاتی
که در محیط اینترنت برقرار کرده ،صورت پذیرد لذا میتوان گفت
که این سیســتم برای محافظــت از آزادی کاربران و حفظ حریم
خصوصی آن ها در محیط اینترنت طراحی شدهاست .این نرمافزار،
یک نرمافزار آزاد است و استفاده از شبکه ی آن نیز رایگان است.
سیستم تور پیادهسازی از مسیریابی پیازی است که در آن پیامها
رمزگذاری میشوند و از داخل شبکهای از سیستم ها که به وسیله
ی کاربــران داوطلب در اقصی نقاط جهان راهاندازی شدهاســت،
عبور داده میشــوند .در این شــبکه ،هر دستگاه یک الیه ی رمز
را برای خواندن دســتورها مسیریابی رمزگشایی میکند و پیام را
به دستگاه بعدی میفرستد که آن هم به نوبه ی خود همین کار
را تکرار میکند .این روش باعث میشود که هیچ یک از سیستم
های داخل این شــبکه از محتوای پیام ها اطالع نداشــته باشند.
در ضمن هیچ یک از سیســتم های این شبکه به طور همزمان به
نشانی پروتکل اینترنت فرستنده و نشانی پروتکل اینترنت گیرنده
دسترسی ندارند .یعنی هر یک از دستگاه های داخل این شبکه که
ترافیک اینترنتی از آن عبور میکند ،فقط نشانی پروتکل اینترنت
دستگاه قبلی را میداند.
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بیت کوین 9یک پولی است که به هیچ بانک یا دولتی وابسته نیست در عوض از یک شبکه توزیع دفاتر برای ثبت معامالت استفاده می کند.
حرکت به سوی عدم تمرکز مجدد اغلب به حمایت افراد خارجی ،که بخشی از زیرساخت های خود را بر حسب موضوع واگذار کرده اند ،وابسته
است :پهنای باند10؛ چرخه محاسبات و تخصص فنی – گاهی اوقات در معرض خطر شخصی و حرفه ای قابل توجه اند.
تا پیش از این تصور اغلب ما این بود که تنها این انسان ها هستند که قرار است با ابزارهایی که در اختیار دارند توسط شبکه اینترنت به هم
متصل باشند ،و شخصا از قابلیت های آن بهره ببرند .اما بیش از یک دهه است که مفاهیم جدیدی شکل گرفته و در چند سال اخیر در قالب
یک سری محصوالت هوشمند به بازار راه پیدا کرده .اکنون در مورد ایده ای صحبت می کنیم که بر اساس آن هر شیء فیزیکی قادر خواهد بود
با اتصال به اینترنت یا به کمک سایر ابزارهای ارتباطی ،با سایر اشیا تعامل داشته باشد .اینترنت اشیا به این معنا است که بسیاری از وسایل
روزمره مورد استفاده ما با اتصال به اینترنت ،وظایف و اطالعات خود را با هم و یا با انسان ها به اشتراک بگذارند .مهم ترین عامل اینترنت اشیا،
یکپارچگی چندین تکنولوژی و راهکار ارتباطی اســت .تکنولوژی های شناســایی و ردیابی ،حسگرهای سیمی و بی سیم و شبکه های فعال،
پروتکل های افزایش ارتباط (قسمتی از نسل بعدی ارتباطات است) و هوشمندی اشیا مهم ترین قسمت های اینترنت اشیا هستند(فرازمند
و احمدی .)۱۳۹۴ ،به طورکلی ،اینترنت اشیا اشاره به اتصال شبکه ارتباطی اینترنت به اشیا معمولی دارد .اینترنت اشیا ،حضور اینترنت را در
همه جا با یکپارچه سازی هر شی و تعامل آن با این شبکه افزایش می دهد که منجر به ایجاد یک شبکه بزرگ توزیع شده از تمامی کاربران
و وسایل ایشان می شود(چیا 11و دیگران.)۲۰۱۲ ،
اینترنت اشیا از سیستم های غیرمتمرکز ،اطالعات و خدمات را فراهم می کند .ماهیت و خاصیت همه چیز غیرمتمرکز می شود و اگر ما زمینه
و اســاس را با ایجاد گره هایی از طریق میکرو شــبکه ها 12که می توانند ارتباط برقرار کنند ،طرح ریزی کنیم عدم تمرکز می تواند در مقابل
تصرف و ضبط مصون بماند .اینترنت غیرمتمرکز بخشی از ارزش های کتابخانه های سنتی است .سیستم های غیر متمرکز حامی قدرتمندی
در مقابل سانسور ،کنترل و تغییرات ناگهانی از طرف شرکت های سهام دار موثر هستند .قدرت سیستم های غیرمتمرکز همچنین ضعف آن
ها نیز محسوب می شود :عدم تمرکز به این معناست که نمی توان هیچ شرکتی را مجبور کرد تا سیستم هایشان را برای کنترل آسان و زیر
نظر گرفتن شان ،تغییر دهند .اما این به این معنا نیست که هیچ دادگاه یا مجلسی وجود ندارد که از سیستم ،زمانی که مورد حمله قرار می
گیرد حمایت کند.
9. Bitcoin
10. bandwidth
11. xia
12. micro-networks
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کتابخانه ها می توانند یک سیســتم غیرمتمرکز را با محاســبات دقیق و کمک نمایندگانشان پشتیبانی کنند .چالش کتابخانه ها اتخاذ
زیرساخت اینترنتی رایگان ،آزاد و منصفانه است که نشان می دهد ما در عرصه سیاست گذاری موثر هستیم.
خدمات ایجاد شده با اصول و ارزش های کتابخانه چه شباهت هایی دارند؟
شــباهت آن ها با کتابخانه در :دسترســی جهانی به اطالعات ،ناشناس ماندن در جستجوی اطالعات ،تمرکز بر سواد اطالعاتی و کیفیت
اطالعات و تعهد زیاد خدمات که اطمینان می دهند که با هر سطحی از امکانات در دسترس باشند.
به طور مثال :کتابخانه کیلتِن 1در لبنان یک تقویت کننده تور(مسیریابی پیازی) برای حفاظت از ارتباطات در کل جهان نصب کرده است.
این نتیجه تالشــی طوالنی بود برای این که کتابخانه ها ارزش زیر ســاخت خود را در خدمات در جهت رســیدن به ایده ای کامل تر به
رسمیت بشناسند .آلیسِ ن َمکرانیا ، 2مدیر پروژه آزادی کتابخانه ها 3و نیما فاطمی ،4مدیر فنی ،کار شگفت انگیزی در رهبری پروژه انجام
دادند و نشان دادند که کتابخانه ها می توانند هم خدمات ضروری مردم را انجام دهند و هم در ابعاد بزرگتری خدمت رسانی کنند .این
آسان نیست ،زیرا بیشتر مردم نمی دانند تور(مسیریابی پیازی) چیست و یا چرا در سراسر جهان مهم است .این دقیقا همان چیزی است
که چرا ما نیاز داریم کتابخانه ها را به سوی آن هدایت کنیم .کتابخانه ها باید آینده توزیع را بپذیرند و برای ذخیره و پهنای باند داوطلب
شــوند تا مراحل تکامل اینترنت غیرمتمرکز را فراهم کنند.کتابخانه مکانی ایده آل برای رشــد این خدمات است .این خدمات هم درباره
موضع اخالقی کتابخانه گفتگو می کنند و هم توانایی اجرای نقش خود را به عنوان عضوی قابل اعتماد در جامعه را دارند.

تور(مسیریابی پیازی) فقط یک نمونه است .کتابخانه های بزرگ می توانند بسته بندی خدمات را به نحوی که برای نصب و نگهداری در
کتابخانه های کوچک آسان شود ،سازماندهی کنند .همه کتابخانه ها می توانند شروع به بررسی امکانات ،و به خدمت گرفتن جوامع خود
یه عنوان کاربران این خدمات بکنند و همچنین می توانند در مهارت های فنی و دانش مشــارکت داشــته باشند .کتابخانه ها به موجب
موقعیت خود در جامعه ،ارزش ها و تجربه بسیاری که در ایجاد اطالعات آشکار در دسترس دارند هنوز در حالی که از منافع کاربرانشان
حمایت می کنند ،در رهبری دوباره تمرکززدایی اینترنت منحصر به فرد هستند .کتابخانه ها و کتابداران نمی توانند این فرصت را برای
رفتن به مرحله بعد از گذر اصلی رها کنند ،این فرصت باید کشف و ضبط شود.
منابع:
فرازمند ,عاطفه و ســروش احمدی ،۱۳۹۴ ،اینترنت اشــیا  IOTو کاربرد های آن ،اولین همایش ملی کامپیوتر ،فناوری اطالعات و ارتباطات اسالمی ایران ،قم ،مرکز
مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی ،در دسترس درhttp://www.civilica.com/Paper-ICCONF01-ICCONF01_113.html:
Griffey,Jason.(2016). How libraries can save the Internet of Things from the Web’s centralized fate.boingboing
Available at: https://boingboing.net/2016/03/28/how-libraries-can-save-the-int.html
Xia,F.,Yang,L.T.,Wang,L.,&Vinel,A.(2012).Internet of things. International Journal of Communication Systems, ۲۵(۹), ۱۱۰۱
Available at: https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/q5/04/07/danainfo.acppwiszgmk2n0u279qu76contentserver.pdf

1. Kilton
2. Alison Macrina
3. Library Freedom
4. Nima Fatemi
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آینده از آن دیجیتال است؛ ایفال بر جمعآوری و حفاظت دادههای دیجیتال تأکید دارد
yyمترجم  :لیال فتحی

کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

“ما با یک مشــکل جدی مواجه هســتیم ،جهان امــروز اطالعات
دیجیتال زیادی تولیــد میکند .ما چگونه میتوانیم آنها را ثبت و
نگهداری کنیم؟ کتابخانهها در این میان چه نقشی دارند؟”
آنچه گفته شــد بیانات جیمز نیل1؛ رئیس منتخب انجمن کتابخانه
امریکا )ALA( 2اســت که ســخنرانی خود را در کنگرۀ اطالعات و
کتابخانۀ جهانی ایفال در کلمبوس اوهایو 3در سال  ۲۰۱۶تحت عنوان
“دنیای شــگفتانگیز جدید :آیندۀ مجموعهها در عصر دیجیتال” با
این هشــدار آغاز کرد که محتوای دیجیتال در حال رشد تصاعدی
اســت .همهروزه در جهان ،کتابهای الکترونیک ،بازیهای آنالین،
آثار چاپ ســهبعدی ، 4دورههای آموزشی آنالین( 5دورۀ آنالینی که
از طریــق وب و بهصورت عمومی به شــرکتکنندگان نامحدودی
ارائه میشــود) ،محتوای رســانههای اجتماعی ،موسیقی ،تصاویر،
وبســایتها و انواع دیگری از دادههای دیجیتالی تولید میشوند.
طبق اظهارات نیل ،وجود رویکردی استراتژیک و جهانی برای ضبط
و نگهداری همۀ آنها ضرورت دارد .او معتقد است آیندۀ کتابخانهها
و جهان به این رویکرد وابسته است.
“وی در ادامۀ ســخنان خود هشــدار داد؛ جوامعی که از خدمات ما
استفاده میکنند ۵ ،تا  ۱۰سال آینده ،زمانی که پی ببرند نتوانستهایم
چگونگی ثبــت و ذخیره کردن محتوای دیجیتــال را بیابیم؛ از ما
رنجیدهخاطر خواهند شد .آیا وقتی این محتوای دیجیتال نابود شود
ما میتوانیم تاریخچۀ دقیقی را از جهان بنویسیم؟”
دن کوهن6؛ مدیر اجرایی کتابخانههای عمومی دیجیتال آمریکا 7نیز
بر اهمیت جمعآوری دادههای دیجیتال و سهولت دسترسی آن برای
عموم مردم تأکید کرد .او اشاره کرد“ :اینکه فقط دادههای دیجیتال
بهصورت برخط 8در دسترس قرار داده شوند به این معنی نیست که
مردم به سهولت آنها را خواهند یافت”.
کوهن در ادامه ،جزئیات تالش کتابخانۀ عمومی دیجیتال آمریکا را
برای سهولت دسترســی به دادههای دیجیتال بیان کرد .همچنین
خاطرنشــان کرد که کتابخانۀ عمومی دیجیتال آمریکا یک شرکت
فروش نیست؛ بلکه سازمانی خدماتی است که بهعنوان یکقطب و
مرکز ،محتــوای دیجیتالی را ارائه میکند .بهاینترتیب که محتوای
دیجیتالی ارائهشــده توسط مؤسسات بزرگ را جمعآوری میکند و
1. James G. “Jim” Neal
2. American Library Association
3. Columbus, Ohio
4. 3D-printed work
5. MOOCs
6. Dan Cohen
7. DPLA: Digital Public Library of America
8. Online

به مؤسسات کوچک و متوسط کمک میکند تا دیجیتالی شوند ،ابر
دادهها را افزوده و محتوای دیجیتالی خود را برای کتابخانۀ عمومی
دیجیتال آمریکا ارســال کنند .ســپس این دادهها روی وبسایت
کتابخانۀ عمومی دیجیتال آمریکا در دســترس عموم قرارگرفته و
بر اساس معیارهای موردنظر کاربر ،طبقهبندی و جستجو میشوند.
مارتا وایت هِد9؛ کتابدار دانشــگاه کویین در کینگســتون انتاریو
از دیگر ســخنرانان این کنگره بود .به گفتۀ او “دسترسی آزاد 11به
اطالعات فراهمشده است و اکنون دیگر مسئلۀ دستیابی به آن مطرح
نیست ،بلکه چگونگی اجرا و تکمیل آن مطرح است”.
10

او در ادامه اظهار داشت که؛ گذار به مدلهای دسترسی آزاد جهانی
راحت نیســت ،اما پیشرفتهایی در این زمینه واقع شده است“ .در
حال حاضر ،بیش از دو هزار مخزن دسترســی آزاد در سراسر جهان
وجود دارد .هرچند این تعداد زیاد نیســت اما این جریان ،در حال
رشد و پیشرفت است”.
وایت هِــد جزئیات روشهــای مختلف اجرایی کــردن مدلهای
دسترسی آزاد شامل؛ تغییر دسترسی به مجالت از مبتنی بر اشتراک
به دسترســی آزاد ،ایجاد تعاونیهای چاپ و نشــر بهعنوان واسطۀ
دسترســی آزاد و ایجــاد مخازن غیرانتفاعی برای مجموعهســازی
و توزیع محتوای دسترســی آزاد را شــرح داد .او معتقد اســت که
مدلهای مطرحشده ضعفهایی دارند ،اما هدف نهایی به قوت خود
باقی است.
او در پایان ســخنان خود گفت“ :باید به انتشارات بهعنوان زیربنای
تحقیقات جهانی نگاه کنیم نه کاالی مصرفی .کتابخانهها باید در رقم
زدن این موفقیت نقش هدایتگری را بر عهده گیرند .ما باید در این
مسیر حاضر به خطر کردن باشیم”.
از دیگر ســخنرانان این کنگره مایک فرلو12؛ مدیر اجرایی کتابخانۀ
دیجیتال هاوتی تراث ،13جف کارول 14مدیر توسعه مجموعۀ دانشگاه
ش ســازمانهای خود در خصوص جمعآوری
کلمبیا 15بودند که تال 
داده و افزایش دسترسی عموم مردم به آنها را شرح دادند.
منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان استThe Future Is Digital :
9. Martha Whitehead
10. Kingston, Ontario
11. Open Access
12. Mike Furlough
13. HathiTrust
14. Jeff Carroll
15. Columbia University
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راه های پیدا کردن اطالعات سالمت مناسب با استفاده از اینترنت
yyمترجم  :روناک حمزه ای
دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

که اغلب همه ی این موارد در مدالین پالس( 3وب سایت موسسه
ملی بهداشت برای بیماران و خانواده ها ی آن ها) وجود دارد.
برای یافتن اطالعات خوب با اســتفاده از اینترنت این ۷
مرحله را دنبال کنید:
اســتفانی دنیس
رهبر نــوآوری و
تیم مدالین پالس
در کتابخانــه ی
ملی پزشکی

1

برخــی از اطالعات ســامت در محیــط وب قابلاعتماد و بهروز
هســتند برخی هم نه ،چگونه می توان اطالعــات خوب را از بد
تشخیص داد؟
اگر شــما از وب اســتفاده می کنید ،همیشه نگاهی به صفحه ی
“درباره ما” 2بیندازید ،بررسی کنید و ببینید که چه کسی سایت
را مدیریت می کند ،روی کیفیت تمرکز کنید ،شــکاک باشــید،
مطمئن شــوید کــه اطالعات به روز اســت و اطالعات بی طرف
مبتنی بر پژوهش انتخاب کنید.
1. Stephanie Dennis
2. about us
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 .1منبع را در نظر بگیرید.
استفاده از مطالب نویسندگان و مسئولین معتبر و شناخته
شده.
استفانی دنیس ،رئیس تیم مدالین می گوید «شما هیچگاه از یک
بطری بینام و نشــان چیزی نمی نوشید ،در عوض شما به دنبال
سرنخ هایی در مورد آنچه داخل بطری است میگردید» .این کار
برای اطالعات سالمت در وب نیز درست است.
چند سؤال کلیدی بپرسید:
yyچه کسی این محتوا را ارائه داده است؟
yyچقدر آن ها در مورد این موضوع اطالعات دارند؟
yyچرا آن ها این اطالعات را ارائه می دهند؟
yyاین اطالعات از کجا آمده است؟
yyآیا به روز است؟
yyچگونه این سایت حمایت مالی می شود؟
yyآیا تبلیغات در سایت وجود دارد و اگر چنین است ،آیا به وضوح

3. MedlinePlus.gov

مبانی و کلیات 2.0

سیاست تبلیغاتشان مشخص شده است؟

سازمان ،مثل “توسط جان اسمیت ”7یا “انجمن سرطان آمریکا.“8

اطمینان حاصل کنید که اطالعات توسط کارشناسان پزشکی قابل
اعتماد ارائه شده است.

 .5برای بهنگام بودن جستجو کنید
آیا اطالعات به روز است.
برای تاریخ درج اطالعات جســتجو کنید .دنیس می گوید :شــما
باید مطمئن شــوید اطالعاتی که مشاهده می کنید ،به روز هستند
خصوصاً مواردی که به درمان مربوط است.

 .2بر روی کیفیت تمرکز کنید.
همه ی وب سایت ها به شکل برابری ساخته نشده اند.
yyآیا سایت هیئت تحریریه دارد؟
yyآیا اطالعات قبل از ارسال بررسی شده است؟
دنیس می گوید این اطالعات اغلب در صفحه ی وب ســایت و در
بخش«درباره ی ما » وجود دارد.
آیا اعضای هیئت تحریریه در این موضوع کارشــناس هستند؟ یک
سایت درمورد پوکی استخوان با یک هیئت مشورتی پزشکی متشکل
از وکال و حسابداران از لحاظ پزشکی نا معتبر است.
بــرای توصیف فرایند انتخاب تا تصویب اطالعاتی که روی ســایت
قرار می گیرد جســتجو کنید؛ که معموالً در بخش درباره ی ما و یا
تحت عنوان “سیاست تحریریه” 4یا “سیاست انتخاب” 5یا” سیاست
بررسی” 6آورده شده است.
 .3یک سایبری شکاک باشید
اگرچه خیلی خوب و درست به نظر می رسد ،اما یک احتمال
است.
دنیس می گوید ،ما اغلب زمانی که با مشــکلی مواجه می شویم و
برای رفع این مشکل به جســتجوی اطالعات سالمت می پردازیم.
هنگامی که شــما بفهمید که چرا یک سایت ایجاد شده ،شما می
توانید به راحتی بدون هیچ ســوگیری و تعصبی از ســایت استفاده
کنید.
yyمراقب وب ســایت هایی که ادعا میکنند ،قــادر به درمان انواع
بیماری ها هستند باشید ،این ها از نوع یک پیشرفت غیر منتظره یا
مبتنی بر مواد تشکیل دهنده ی نامعلوم هستند.
yyاگر ســایت از سبک های نوشــتاری احساسی و عاطفی استفاده
کرده بیشتر احتیاط کنید( ،به عنوان مثال به کار بردن تعداد زیادی
عالمت تعجب).
 .4شواهد را جستجو کنید
تکیه بر تحقیقات پزشکی  ،یک عقیده به حساب نمی آید.
دنیس می گوید :یک سایت پشتیبانی شده توسط بودجه ی عمومی
کــم تر احتمال دارد که به حمایــت از یک دیدگاه خاص بپردازد و
موظف به ارائه ی نتایج و اطالعات بی طرفانه بر اســاس تحقیقات
است.
yyجستجو کنید برای نویسنده ی اطالعات که یک فرد است یا یک
4. editorial policy
5. selection policy
6. review policy

yyدر سایت چند لینک را کلیک کنید ،اگر سایت حاوی لینک های
خراب شکسته شده باشد ،سایت قطعاً به روز نیست.
 .6مراقب تعصبات باشید.
حامی مالی وب سایت کیست؟ هدف چیست؟
آیا صفحه مربوط به یک بیماری پوستی است که توسط یک شرکت
دارویی که داروهای مرتبط با این بیماری را تولید میکند حمایت
مالی میشود؟
دنیس می گوید :از خود بپرسید امکان این وجود داردکه هدف وب
سایت تشویق استفاده از یک محصول به جای استفاده از گزینه های
دیگر است.
yyبرای مثال اگر صفحه درمورد درمان افسردگی است و یک دارو بر
اســاس نام توصیه می شود ،آیا این اطالعات ر ا تولیدکننده ی دارو
ارائه داده است؟
 .7محافظت از حریم خصوصی
اطالعات بهداشتی باید محرمانه باشد.
دنیس پیشــنهاد میکند که آگاه باشید که چه اطالعاتی را درمورد
خود به اشــتراک بگذارید .اگر یک سایت نیاز به اطالعات شخصی
دارد ،در نظر بگیرید که چطوری ممکن اســت از آن استفاده شود.
سیاســت حفظ حریم خصوصی را بخوانید و مراقب سایت هایی که
آن را ندارند باشید.
yyباید یــک لینک با نام حریم خصوصی یا سیاســت حفظ حریم
خصوصی وجود داشــته باشد ،حریم خصوصی را برای بررسی اینکه
آیا حریم خصوصی شما محافظت شده است بخوانید ،برای مثال :اگر
ســایت می گوید که “ما اطالعات را با شرکت های که می توانند به
شــما محصوالت مفیدی را ارائه دهند به اشتراک می گذاریم” می
توان گفت که این اطالعات شما خصوصی نیست.
منبع:
این نوشته ترجمه ی مطلبی است با این عنوان است:
Finding Good Health Information on the Internet

7. Jane Smith
8. American Cancer Society
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رونمایی از رتبه بندی جدید مجالت توسط الزویر (پشتیبانی از طریق اسکوپوس)
yyنویسنده  :حسین حیدری
کتابدار دیجیتال کتابخانه آستان مقدس امام حسین علیه السالم  -کربالء
مدیر گروه فناوری تالش و توسعه (یابش)
مدیرمسئول مجله کتابدار 2.0

بــه تازگی ( ۸دســامبر )۲۰۱۶الزویر از محصــول جدیدی تحت
عنوان ژورنال متریک  Journal Metricsرونمایی کرده اســت.
آنچه که در این محصول خودنمایی می کند فاکتور جدیدی است
به نام “سایت اسکور”  CiteScoreکه الزویر ارائه داده است و به
نوعی رقیب(ایمپکت فاکتور یا ضریب تأثیر)  IFتامسون – رویترز
محسوب می گردد.
هم اکنون  ۲۲۲۵۶عنوان نشریه (منظور فقط مجالت نیستند هر
چیزی که به صورت پیوسته در حال ایندکس شدن در اسکوپوس
می باشد اعم از مجالت ،همایش نامه ها ،انتشارات تجاری و book
 )seriesکه در الزویر چکیده های مقاالتشــان ایندکس شده است
در وب ســایت جدید ،دارای “ ”CiteScoreهستند و فعال هم این
ابزار به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار گرفته است.
“سایت اسکور ترکر“ CiteScore Trackerشاخص دیگریست
که قرار اســت به صورت ماهیانه برای همان ســال به روز رسانی
شــود .البته “سایت اسکور” فقط یک بار ارائه می شود و دیگر هم
تغییر نمی کند ولی “ســایت اسکور ترکر” به دلیل ماهیت به روز
رســانی اش ،نیازمند  ۱۲بار تغییر در سال است(.مثال هم اکنون
“سایت اسکور” سال  ۲۰۱۵نشریه ی نیچر توسط اسکوپوس اعالم
14
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شده است و عدد  ۱۴.۳۸است که دیگر تغییر نمی کند .اما “سایت
اسکور ترکر” همین مجله عدد  ۱۱.۵۱برای آپدیت دسامبر ۲۰۱۶
می باشد)
عدد  ۱۴.۳۸نشان می دهد که هر عنوان از اسناد منتشر شده در
نشــریه ی نیچر به طور متوسط  ۱۴.۳۸استناد در طول سه سال
گذشته دریافت کرده است.
برای یادگیری اینکه چگونه “ســایت اســکور” محاسبه می شود
عکس زیر گویای این موضوع اســت .برای مثال “ســایت اسکور
 ۲۰۱۵نشــریه ی نیچر” عدد  ۱۰۸۷۵۷در صورت کســر ،تعداد
اســتنادهایی که مقاالت سالهای  ۲۰۱۳ ،۲۰۱۲و  ۲۰۱۴در سال
 ۲۰۱۵دریافت کرده اند بر عدد  ( ۷۵۶۳مخرج کس تعداد مقاالت
نیچر در سه سال بیان شده) تقسیم شده است.

آموزش و مهارت 2.0

*نکته ای که باید باز هم توجه شما جلب شود این است که در اینجا همه ی انواع مدارک چاپی توسط نشریه مورد محاسبه قرار می گیرند
اعم از سرمقاله ،مقاله پژوهشی ،مقاله ی مروری ،مقاله ی کنفرانسی،سرمقاله و… (به جز )Articles-in-press

*This not only includes articles and reviews but also letters, notes, editorials, conference papers and other types indexed by
Scopus

و اما برای شاخص “سایت اسکور ترکر” که به صورت ماهیانه برای سال جاری ارائه می شود از اواخر ماه می میالدی  Mayآغاز می گردد.
یعنی اینکه ما در اینجا برای ســال  ۲۰۱۶به صورت ماهیانه گزارش های ژوئن ،۲۰۱۶جوالی..…،۲۰۱۶اوریل  ۲۰۱۷و می  ۲۰۱۷خواهیم
داشــت .چرا که در حدود اواخر ماه می  ۲۰۱۷شــاخص “سایت اســکور” تکمیل و ثابت خواهد شد( .اسکوپوس برای هر سال حدود ماه می
شاخص  CiteScoreرا ارائه می دهد).

برای خوانندگان به ویژه دانشــجویان بســیار مهم است که تفاوت “سایت اسکور” و “سایت اسکور ترکر” را از روی مطالب نوشته شده در باال
درک کرده باشند.
در قســمت نهایی این بحث برای مقایسه دو نشریه در دو حیطه ی موضوعی مختلف می توانید از شاخص  CiteScore Percentileاستفاده
کنید .مثال برای نشریه ی نیچر عدد  ۹۹ارائه شده است و این بدان معنی است که این نشریه جزء  ۱درصد باالیی حوزه ی پزشکی محسوب
می گردد .و حال اگر نشریه ای در حوزه ی مثال مهندسی عدد  ۴۰ارائه شود یعنی جزو  ۴۰درصد پایینی نشریات آن حوزه است و لذا این
دو نشریه با هم از نظر این شاخص قابل قیاس می شوند .
در صفحه ی اصلی هر مجله شاخص های دیگری هم به چشم می خورد که ان شاءاهلل در فرصت های بعدی نشریه بدان می پردازیم.
راهنمای رسمی  journalmetricsرا از اینجا مطالعه کنید.
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کتابخانه ها و کتابداران بیمارستان مجری عملکرد مبتنی بر شواهد در

محیط پایگاه های اطالعاتی پزشکی مبتنی بر شواهد
yyنویسنده  :نازنین مؤمن زاده

کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

ازآنجاکه هدف کتابداران کتابخانههای بیمارستانی اشاعه اطالعات
زیســت پزشکی ،بالینی برای اهل حرفه پزشــکی ،مانند پزشکان،
پرســتاران ،پیراپزشکان و…است و تأکید آنها بر تهیه منابعی در
معالجه بیماران است و در این میان هرروز صبح هنگامیکه پزشک
برای مالقات بیمار میآید بایستی از آخرین مقاالت موجود در نحوه
درمان بیماران مطلع شود و در این راستا رسالت پزشکی مبتنی بر
شــواهد 1کمک به پزشک در تهیه اطالعات عبارت است از استفاده
دقیق ،روشــن و عاقالنه از بهترین شــواهد برای تصمیمگیری در
مورد مراقبت از یکایک بیماران یعنی تلفیقی از مهارتهای بالینی
بهدستآمده از جستجوی منظم سیســتماتیک .بنابراین پژوهش
درصدد این است که نقش کتابخانه و کتابداران در محیط الکترونیک
پایگاههای اطالعاتی را با توجه به اینکه علیرغم تخصص ،پزشکان در
درمان بیماریها در دستیابی به متون جاری در زمینههای موردنیاز
توانایی الزم را ندارند .را مشخص نماید؛ و چنانچه بر اساس مطالعات
معموالً بین  %۲۰-%۱۰مطالب مندرج در کتابهای مرجع سنتی
پزشــکی در هنگام چاپ قدیمی ( )out of dateمیباشند به معرفی
مختصر پایگاههای اطالعاتی پزشــکی مبتنی بر شــواهد منجمله
 TRIP,Up oDate,MDconsult,Nursing consultبپردازد.
وظایف کتابداران تهیه و اشــاعه اطالعات و همچنین فراهمسازی
اطالعــات اســت و از آنان بهعنــوان پل ارتباطی دریک سیســتم
زنجیرهای یادمی کنند با در نظر گرفتن رســالت پزشــکی مبتنی
بر شــواهد در گردآوری اطالعات مســتند و دانش روزآمد در مورد
شرایط بالینی خاص بر اساس جستجو از مقاالت که شامل  ۵مرحله
است -۱سؤال کردن -۲کسب کردن -۳ارزیابی کردن -۴بهکارگیری
-۵ارزشیابی (درک )۲۰۰۵،۱،2و در مرحله دوم کتابدار نقش اساسی
در به دســت آوردن بهترین شــواهد برای پاســخگویی به سؤاالت

دارد پس همانگونه که تکنولوژی پزشــکی در طول قرن بیســتم
پیشرفت زیادی نموده اســت منابع پزشکی نیز افزایشیافته است
دریک بیمارســتان معموالً عمدهترین فعالیتهای پزشکان درمان
بیماران اســت که میتواند مراجعه به متون پزشکی را ایجاب کند
چراکه تصمیمگیریهای پزشــکی تنها وابسته به اطالعات و دانش
قبلی نیست وجود کتابخانه جهت گردآوری منابع و اشاعه اطالعات
اهمیــت خاص دارد حــال کتابداران با کمک ویــاری به گروههای
محققان در حل مشکالت کلینیکی نقش مهمی در جنبش پزشکی
داشتهاند (جاناتان)۲۰۰۶،۴،3
مدنی تحقیقی در اســتفاده از کتابخانه بیمارستان در دانشگاه علوم
پزشــکی تهران انجام داده است که نشان میدهد کارکرد کتابخانه
بیمارســتانی صرفاً بهعنــوان محلی برای نگهــداری مواد (کتاب و
نشــریات) که تنها مورداستفاده پزشــکان بوده است و از نیروهای
متخصص کتابداری و اطالعرسانی در کتابخانه بیمارستان استفاده
نمیشود که دلیل آن ناآگاهی پزشکان از کارکنان خدمات بهداشتی از
مهارت و تجارب و توانایی کتابداران است( .شیخ کانلو میالن)۱۳۷۹،
متداولترین شــیوه جستجوی اطالعات توسط مجریان جستجو در
منابع کتابخانهای بوده اســت که بیــش از نیمی از این محققان در
جســتجوی خود از کتابدار کمک گرفتهاند و پیشــنهاد کرده است
که از نیروهای متخصص کتابداری و اطالعرســانی در سیستمهای
تحقیقاتی استفاده مطلوب به عمل آید( .مدنی)۱۳۷۵،
کتابداران کتابخانههای بیمارستانی فاقد منبع ضروری برای بازیابی
اطالعات دقیق و عمیق پزشــکی هســتند و از اینکه واسطه اطالع
رسای برای بیماران شــوند ناراضی بودند اما امروزه دالیل بسیاری
وجود دارد که کلیه کتابداران بیمارستان را مجبور میکند تا امکانات
دستیابی راحتتری برای بیماران و ســایر جویندگان غیرحرفهای
اطالعات پزشکی ایجاد نماید( .معصومی)۱۳۸۶،
دارگونت 4بهبود کیفیت مراقبتهــای درمانی را یک هدف جهانی
برای کتابخانههای بیمارستانی میداند وی میگوید :بیشتر خدمات
کتابخانهها در بیمارســتان سانفرانسیســکو به پرسنل کشیک در
بیمارســتان که نقش مهمی در درمان دارند ارائه میشــود این امر
هــم از طریق فراهم آوردن متون و اطالعات جدید صورت میگیرد
و در اکثر موارد موجب بهبود کیفیت درمان توسط پزشک میشود.
(دراگونت)۱۹۷۳،
به ازای هر سه بیماری که پزشک مالقات میکند دو پرسش در مورد
نحوه درمان بیماران برای وی مطرح میشود این میزان بازگوکننده

)1. EBM(EVIDENCE BASED MEDICINE
2. Derek

3. Jonathan
4. Dragonete
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نیاز شدید پزشکی به اطالعات جدید برای کمک به درمان است که
طبعاً مراجعه به مراکز و منابع اطالعاتی را برای رفع این نیاز به دنبال
خواهد داشت( .سوول)۱۹۸۵،1
در مرکز بیمارســتانهای واشنگتن اطالعات موردنیاز کادر پزشکی
توســط خدمات  ATCHکه اولین بار در ســال  ۱۹۶۷در این مرکز
ارائه شد تهیه میگردد بدین معنی که کتابدار به همراه متخصصین
در تمامی جلســات و کنفرانسهای پزشکی و در بعضی موارد حتی
در اتاق عمل حاضر میشود( .سوول)۱۹۸۷،
دیمس )۱۹۹۱( 2در تحقیق خود نشــان داد که اکثریت پزشــکان
معتقد بودند که نقش کتابداران و اطالعرســانان در درمان بهعنوان
یک ضرورت چشمگیر بوده است گروه بهداشتی در این تحقیق اذعان
داشتهاند که درصورتیکه کتابداران با آنها همکاری نداشته باشند
مطمئن نیستند که اعضای تیم پزشکی دقت کافی جهت دستیابی
به اطالعات موردنیاز را داشته باشند و همچنین اظهار داشتهاند که
علیرغم تخصص پزشکان در درمان بیماریها در دستیابی به متون
جاری در زمینههای موردنیاز توانایی الزم را ندارند.
چنج )۱۹۹۶( 3یافتههای وی نشان داد که اصلیترین علت مراجعه
پزشکان به کتابخانههای پزشکی در کشور هنگکنگ حل مشکالت
بالینی است.
المب )۲۰۰۱( 4خأل موجود در متون پزشکی و گروه استفادهکننده
از آن را تشخیص داده و ازنظر او برنامه  CMLبهعنوان ارتباطی است
بین آموزش پزشکی و کتابخانه است.
مولــر )۲۰۰۱( 5چنین بیان میکند که همه نارضایتی و شــکایات
خــود را از وضعیت فعلی سیســتم مراقبتهای بهداشــتی اظهار
میداریم درصورتیکه کتابداران بیمارستان میتوانند رهبر آموزش
استفادهکنندگان برای ارزیابی اطالعات بهداشت در اینترنت و اخبار
باشــند عالوه بر این میتوانند متخصصان بهداشت را یاری کنند تا
در مورد درمانهای جدید و جایگزین که ممکن است با آن آشنایی
نداشــته باشــند روزآمد و آگاه نمایند کتابداران میتوانند واسطه
اطالعاتی کارآمد در توسعه مشارکت بین پزشکان ایجاد کنند
کتابخانه بیمارستانی
کتابخانه بیمارستانی ،کتابخانه پزشکی ،یا کتابخانه علوم بهداشتی ،به
کتابخانهای گفته میشود که در بیمارستانها و دیگر مراکز پزشکی
ایجاد میگردد و هدف آن اشــاعه اطالعات زیست پزشکی و بالینی
برای اهل حرفه پزشــکی مانند پزشــکان ،پرستاران ،تکنسینهای
آزمایشــگاهی ،پیراپزشــکان و مدیران بیمارستان است .وجه تمایز
این کتابخانهها با کتابخانههای مراکز آموزش پزشکی (کتابخانههای
دانشــکدههای پزشــکی) ،تأکید این کتابخانهها بــر تهیه منابعی
اســت که در معالجه بیماران بــه کار میآیند .عالوه بر این ،محیط
این کتابخانهها جای مناســبی برای مطالعــه ،صرف اوقات فراغت،
نشستها ،مشاورهها و بحث و گفتوگوی استفادهکنندگان است
1. Covel
2. Demas
3. Chenge
4. Lamb
5. Moler

کتابداران
کتابداران کتابخانههای بیمارستانی خدمات متنوعی ارائه میکنند و
گاه نقشهای مختلفی چون مدیر کتابخانه ،متخصص اطالعرسانی،
کتابدار بالینــی ،مدیر پایگاه دادهها و ماننــد آن را بر عهد ه دارند.
درنتیجــه ،نیازمند آموزشهــای گوناگون در مقاطــع فوقدیپلم،
کارشناس و کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانی هستند عنوان
«کتابدار پزشــکی» به کسانی اطالق میشــود که با طی دورههای
آموزشــی و تجربی ویژه ،در نقش مشــاوران ثابت یا سیار کاربران
اطالعات پزشکی ،به ارزیابی و اصالح نظامهای اطالعرسانی پزشکی
میپردازند.
عملکرد مبتنی بر شواهد
در این راســتا  EBMرا دربرمی گیرد که عبارت اســت از استفاده
درست ،صریح و خردمندانه از بهترین شواهد موجود در تصمیمگیری
بالینی برای مراقبت از یکایک بیماران.
معرفی بانکهای اطالعاتیPUB MED

6

( )PubMed Clinical Queriesکاوشهای بالینی پابمد
کاربرد کاوشهای بالینی
کاوشهای جامع و عمومی پزشــکی از صفحــه اصلی پابمد انجام
میشود ولی کاوشهای بالینی پابمد جستجوهای تخصصی را برای
کارکنان بخش بالینی فراهم میکند

جســتجو از طریق گروه مطالعه بالینی (درمان ،تشــخیص ،علت
شناسی ،پیشآگهی ،راهنماهای پیشبینی بالینی)
یافتن مرورهای سامانیافته ()systematic reviews
جستجوهای ژنتیک پزشکی
راهبرد (استراتژی) این کاوشها در پابمد قابلیت تصحیح با استفاده
از سربرگهای محدودیتها  Limitsو جزییات  Detailsرا دارد.
جستجو از طریق گروه مطالعه بالینی
این گروههای مطالعاتی برای پاســخ به پرســشهای بالینی شامل
درمان تشخیص علت شناسی پیشآگهی و راهنماهای پیش بالینی
مناســباند و ویژه جســتجو از راه فیلترهای جستجو میباشند که
بازیابی اطالعات را به مقاالت دارای روششناسی (متدولوژی) خاص
با توجه به نوع پرسش بالینی محدود میکند و شامل پژوهشهای
بالینی کاربردی نیز میشود.
برای کاوش ،مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1روی  clincal Queriesدر صفحه آغازین پابمد کلیک کنید
 .2در صفحهای که ظاهر میشــود روی search by clinical study
 categoryکلیک کنید
 .3در کادر جستجو واژه موردنظر خود را وارد کنید
6. www.ncbi.nlm.nih.gov
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 .4گروه مطالعه بالینی را انتخاب کنید درمان تشخیص سببشناسی پیشآگهی

 .5وسعت و دامنه نتایج را انتخاب کنید :جستجوی ویژه دقیق یا حساس specific/Narrow Sensitive/Boad
 GO .6را کلیک کنید

 Sensitivityیا حساسیت :نسبت بیمارانی که توسط روش (یا آزمون) موردمطالعه بهعنوان موارد مثبت تشخیص دادهشدهاند .بهعبارتدیگر
حساسیت یک روش (یا آزمون) عبارت است از قدرت تشخیص بیماری توسط آن روش (یا آزمون).
 Specificityیا ویژگی :نسبتی از افراد سالم که توسط روش (یا آزمون) موردمطالعه بهعنوان موارد منفی تشخیص دادهشدهاند .بهعبارتدیگر
اختصاصی بودن یک روش (یا آزمون) عبارت است از قدرت تشخیص افراد سالم آن روش (یا آزمون)
منظور از روششناسی این است که برای نمونه برای پرسشهای بالینی از نوع درمان ،اگر دامنه را حساس/گسترده انتخاب کنید ،مقاالتی با
روششناسی آزمون بالینی  clinical trialsو اگر دقیق/ویژه انتخاب کنید ،آزمونهای کنترلشده تصادف ( )RCTsدر اولویت کاوش قرار دارند.
یافتن مرورهای سامانیافته ()systematic reviews
مرورهای سامانیافته پابمد ،دامنه گستردهای از مقاالت را تحت پوشش دارد که شامل بیشتر موضوعات زیست پزشکی میشود .این بخش
جهت یافتن مرورهای بالینی و مقاالت مرتبط موردنیاز کارکنان بالینی تهیهشده است .مرورهای سامانیافته در پابمد دسته وسیعی از مقاالت
را تحت پوشش دارد .این مقاالت عبارتاند از:
yyمرورهای سامانیافته
yyمتاآنالیزها
yyمرورهای آزمونهای بالینی Clinical Trials
yyپزشکی مبتنی بر شواهد
yyکنفرانسهای توسعه همسان
yyخطمشیها
yyمقاالتی از مجالت تخصصی در مورد مطالعات مروری بالینی
برای کاوش ،مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1روی Clinical Queriesدر صفحه آغازین پابمد کلیک کنید،
 .2در صفحهای که ظاهر میشود  Find Systematic Reviewرا کلیک کنید،
 .3در کادر جستجو واژه موردنظر خود را وارد کنید.
 GO .4را کلیک کنید
همچنین اگر بخواهید مستقیماً چنین کاوشی را در صفحه آغازین پابمد انجام دهید میتوانید در دنباله واژه خود عبارت [ANd systematic
 [sbرا وارد کنید درصورتیکه بیش از یک واژه را جســتجو میکنید لزومی ندارد از پرانتز اســتفاده کنید چراکه وجود پرانتز تأثیری بر نتایج
کاوش ندارد.
جستجوهای ژنتیک پزشکی
کارکنان
جستجو در این بخش منجر به بازیابی مقاالتی در موضوعات گوناگون ژنتیک پزشکی میشود جستجوهای ژنتیک پزشکی با همکاری
ِ
 Gene Reviewدر مرورهای آنالین بیماری ژنتیک در  test Geneواقع
در دانشگاه واشینگتن توسعه یافت.
برای کاوش مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1روی  clincal Queriesدر صفحه آغازین پابمد کلیک کنید
 .۲در صفحهای که ظاهر میشود را کلیک کنید
 .۳در کادر جستجو واژه موردنظر خود را وارد کنید
 GO ..۴را کلیک کنید
همچنین اگر بخواهید چنین کاوشــی را در صفحه آغازین پابمد انجام
دهید در دنبالــه واژه خود عبارت [ ANDsystematic [sbرا وارد کنید
درصورتیکه بیش از یک واژه را جستجو میکنید لزومی ندارد از پرانتز
استفاده کنید چراکه وجود پرانتز تأثیری بر نتایج کاوش ندارد.
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TRIP turning research into practice1

بهعنوان ابر موتور کاوش در سال  ۱۹۹۷و درنتیجه تالش جان براسی و کریس پرایس برای پاسخگویی به پرسشهای بالینی از راه پزشکی
مبتنی بر شــواهد به وجود آمد و هدف آن دســترسپذیری آسان به متون آنالین مبتنی بر شواهد بود به همین خاطر به کاوش  ۱۵۰منبع
بهاضافه میلیونها مقاله مدالین و بیش از  ۸۰هزار مدرک دیگر بهمانند خطمشیها و مقاالت مروری میپردازد بنابراین کاوش در این پایگاه
از اتالف وقت جلوگیری میکند

UP TO DATE

2

برای اطالعات روزآمد یا بهروز مناسب است و درواقع دانشکدهای از متخصصین برای پاسخگویی به پرسشهای روزانه کلینیسینها و بیماران
جهت روزآمد نگهداشــتن اطالعات آنان و ارائه اطالعاتی ایست که بهسادگی قابلاستفادهاند همچنین اطالعات ضروری زمینهای برای درک
بهتر دستورات پزشکی پیشنهادشده است را ارائه میدهد

MDconsult &first consult3

از محصوالت شرکت الزویر شامل کتابها ژورنالها کلینیکها آموزش بیمار داروها خطمشیها تصاویر اخبار و آموزش مداوم پزشکی

1. www.TRIPdatabase.com
2. www.UPTODT.com
3. www.MDCONSULT.com
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Nursing consult1

توســط موزبی تولیدشــده بود الزویر خریداری کرد این ســایت
مطمئنترین و جامعترین منبع آنالین برای توصیههای پرستاری
بر اســاس اطالعات معتبراســت که به مراقبت بهتر از بیمار کمک
میکند یافتن پاسخ برای پرســشها آموزش بیماران مطلع ماندن
از جدیدترین یافتههای پرســتاری و بهبود کیفیت مراقبت از بیمار
ازجمله خواستههای این پایگاه است
منابع و مأخذ
آشوری ،مهران ( )۱۳۷۹بررسی وضعیت کتابخانههای بیمارستانهای روانی شهر
تهران ،فصلنامه کتاب ،دوره یازدهم ،شماره اول.۷۷،
بیگلری ،آفرین ،)۱۳۴۵( ،بررسی کتابخانههای بیمارستانی و طرح ایجاد و توسعه
آن در ایران ،پایاننامه کارشناســی ارشد کتابداری و اطالعرسانی دانشکده علوم
تربیتی :دانشگاه تهران
حری ،عباس ( ،)۱۳۸۵دایره المعارف کتابداری و اطالعرســانی .تهران :کتابخانه
ملی جمهوری اسالمی ایران
شــیخ کانلومیالن ،نریمان ،)۱۳۷۲( ،بررسی عوامل مؤثر بر استفاده پرستاران از
کتابخانههای بیمارستان دانشگاههای علوم پزشــکی تهران از دیدگاه پرستاران،
پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدنی ،سهیال ،)۱۳۷۵( ،بررسی نقش نیروهای متخصص کتابداری و اطالعرسانی
در طرحهای تحقیقاتی پزشــکی و نظر مجریان طرح درزمینهٔ بهکارگیری آنان
درتیم های تحقیقاتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی پزشکی:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
معصومی ،لیال ،)۱۳۸۶( ،بررســی نقش کتابداران بیمارستان در اطالعرسانی به
پزشکان عمومی ،دستیاران ،متخصصان مراکز آموزشی درمانی همدان .پایاننامه
کارشناسی ارشد کتابداری :دانشگاه آزاد همدان
Chenge,Grace,Yin Ting and Lam,Louise Mei chun.(1996).Information
seek behavior of health professionals in Hong Kong:a survey of thirty- seven hospitals.Bulletin of Medical Library Association.843(jan.):34-40
Covel,David,G.and Uman.Gwen C.(1985).Information needs in office
practice:Are they being met?Anals of internal medicine, No.510 3:596-599.
Demas,Tjean M.(1991).Clinical Medical Librarian:the unicoron.Bulletin
of Medical Library Association. 79(jun.):17-27
Dennis,Ll.Braunwald,fauci,A.hausers.longo,D,gameson,l.(2005),harrison s
principle of international medicine,۱۶ th edition,newyork,MC graw-hill
medica publishing division.
Derek,f.(2005)evidence-based.health care,international journal of evidence based health care,۳۱,۱-۱
Dragonete,Dorothy.(1973).The health science library s,contributions to
patient care.Bulletin of Medical Library Association .61(jun.) :29-32.
Jonathan,Elderege, (2006).evidence –based librarianship:the EBL process.
library.Hi jounal:24:41
Lamb,Getrude.(1982).edecade of clinical librarianship.Clinical Library
1982.(sep):1(jan):2-4
1. www.NURSINGCONSULT.com
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Let,roaind(2000).hospital libraries.encyclopedia of library & information
science (dekert)vol12,p.1208
Moler,Martina, (2001).information needs of clinician:observation from a
CML program. Bulletin of medical library Association.22(jun.) :320-322
Sacke DL (1996).evidence based medicine:what is and what is not.
BMJ:312:71-2
Sowel,steven,L.(1972)LATCH at the Washington center,۱۹۶۷-۱۹۷۵.Bulletin of Medical Association 66(Apr):218-220.
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آشنایی با شاخص علمسنجی Scimago
yyنویسنده  :محمد صالح محمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد علمسنجی دانشگاه تهران

 SCimagoیکی از شــاخصهای توسعهیافته رتبهبندی مجالت علمی و کشــورها مختلف در سراسر جهان است که توسط پایگاه اطالعاتی
 Scopusبا استفاده از الگوریتم  Google PageRankطراحی شده است SCimago ،توسط گروه ویژه تحقیق و بررسی ،1دانشگاه گرانادا ایجاد
شد .این شاخص به تحلیل و ارزیابی حوزههای علمی میپردازد و مجالت را از سال  ۱۹۹۶به بعد در پایگاه اطالعاتی  Scopusدر بر میگیرد.
دسترســی  SCimagoبهصورت رایگان اســت و مانند شاخص  JCRمربوط به پایگاه اطالعاتی  ISIبهصورت اشتراکی نیست و همه کاربران و
ســازمانها میتوانند از آن استفاده کنند .اطالعات نشریات و کشــورها را بهصورت گراف و نمودار مصورسازی و از شاخص  SJR، H indexو
چارکها ( )Q1-Q4و … برای ارزیابی بهره میبرد.
جستجوی نشریات
جستجوی نشریات به دو روش انجام میگیرد-۱:جستجو بر اساس -2 ISSNجستجو بر اساس عنوان ،ناشر ،کلیدواژه و عبارت.

رتبهبندی نشریات
رتبهبندی نشریات علمی به پنج شیوه
مختلف انجام میشوند ،که میتوان هم
بهصورت کلــی و هم جزئی رتبهبندی
شوند .شامل:
 -۱حوزههای موضوعی  -۲دستهبندی
موضوعی  -۳کشورها و مناطق  -۴نوع
نشریه  -۵سال
* همچنین بــا زدن تیک بر گزینهای
نشریات دسترسی آزاد ()open access
فقط رتبهبندی نشریات دسترسی آزاد
انجام میشود.

تصویر .۱جستجوی نشریات

تصویر  .۲رتبهبندی نشریات
)1. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC
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در رتبهبندی نشــریات همه شــاخصهای مربوط به  SCimagoشــامل  ،SJRچارکها به ترتیب ،H index ،کل اســتنادات در هرسال و کل
استنادات در سه سال و … است .برای نمونه شاخصهای نشریه جامعه شیمی ایران ( )Journal of the Iranian Chemical Societyدر تصویر
زیر داده شده است.

چهار چارک برای ارزیابی کیفیت پیشبینی شده است که در مثال نشریه ایرانی با چارک سوم در سطح کیفیت سوم قرار دارد.
و با انتخاب نشــریهای خاص تمام جزئیات شــاخصهای هر نشریهای بهصورت اعداد بیان میشوند ،بهصورت نمودار و گراف هم مصورسازی
میشوند.
رتبهبندی کشورها و مناطق
رتبهبندی کشورها و مناطق در هر حوزه موضوعی را میتوان به چهار روش شامل حوزه موضوعی ،دستهبندی موضوعی ،مناطق و کشورها
و بر اساس سال محدود کرد:

برای مثال میخواهیم بدانیم که کدام کشور در خاورمیانه در حوزه شیمی تجزیه در رده نخست ،دوم و سوم قرارگرفتهاند؛ که در نرمافزار SC
 imagoمیتوان به این اطالعات دست یافت .عالوه بر این رتبهبندی کشورها میتوان در کشورها ه م رتبهبندی موضوعی بر اساس تعداد اسناد،
اسناد قابل استناد ،استنادات ،خود استنادی ،استنادات قبل از اسناد و  H indexانجام داد که برای هریک نتایج متفاوتی را در بر میگیرد؛ و

با انتخاب هر کشوری میتوان به تمام اطالعات از شاخصها تا نمودار و گرافها دسترسی پیدا کرد.

تصویر  .۳رتبهبندی کشورها و مناطق

ابزار مصورسازی
قسمتی دیگر در نرمافزار  SC imagoبرای مصورسازی بر سه شیوه است -۱:تجسم علم  -۲نمودار حباب موضوعی  -۳گزارش جهانی .نمودار
تجســم علم برای تجسم اطالعات در ســاختار علم اســت .بهعنوان رابط کاربری بین کاربران و پایگاه اطالعاتی  Scopusحاصل از دادههای
کتابسنجی از مجالت و کشورها به مصورسازی میپردازد .این شکل از علم تصویری از اتصال حوزههای موضوعی مختلف نشریات را نمایش
میدهد .برای نمونه مصورسازی نشریه شیمی تجزیه به شکل زیر است.
1

1. Visualization
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تصویر  .۴نمودار تجسم علم

در نمودار حبابی موضوعی با توجه به تنظیمات میتوان نقشــه علمی یک کشــور در یک دوره دوساله بین سالهای  ۲۰۱۶-۱۹۹۹بهصورت
حباب مصور نمود؛ و حجم نقشه علمی را با توجه به نشریات و یا حوزه علمی نمایش داد.

تصویر  .۵نمودار حبابی موضوعی
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نمودار گزارش جهانی اطالعاتی دقیق برای تجزیهوتحلیل جهان و هر یک از هشت مناطق بزرگ جغرافیایی ،با استفاده از شاخصهای متعدد
علمسنجی و جداول و نمودار به دست میدهد؛ و با قرار دادن ماوس بر هر جای نمودار ارزشهای بنیادین هر نقطه نمایان میشود.

تصویر  .۶نمودار گزارش جهانی
منبع:
http://www.scimagojr.com
http://www.scimagojr.com/aboutus.php
http://www.scimagojr.com/help.php

آخرین اخبار مهم و سر تیتر
اخبار فناوری های مورد نیاز
کتابداران در
"روی خط "2.0
هر هفته در مجله ی
"کتابدار "2.0منتشر می شود.
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 ۴۵اپلیکیشن بسیار هیجان انگیز برای کتابداران – بخش پایانی
yyمترجم  :نازنین مؤمن زاده

کتابدار کتابخانه عمومی اوحدی مراغه ای

در اختیار کاربران قرار می گیرد .شــما می توانید با این اپلیکیشن
درس های فرهنگی بگیرید و بــه تلفظ کلمات با زبان بومی گوش
دهیــد .این روش برای کتابدارانی که از خواندن کتاب به زبان های
دیگر لذت می برند ،فوق العاده اســت و همچنین کتاب هایی را که
در کتابخانه نگهداری می شــود را در برنامه های خواندن و ســایر
رویدادها با کودکان به اشتراک می گذارد.

 .۳۱ولفرام آلفا – این نرم افزار چند منظوره می تواند از طریق انواع
ابزار آموزشــی به سواالت ریاضی ،تاریخ ،جغرافیا و غیره پاسخ دهد.
ویژگی های مختلف این برنامه این اســت که با موضوعات مختلفی
در ارتباط اســت که می تواند به درک بهتر موضوع های مختلف در
کتابخانه کمک کند.
 – ReferenceUSA .32ایــن نــرم افزار در حــال حاضر تنها برای
در آیپد قرار دارد ،اما اپلیکیشــنی فــوق العاده برای کتابدارانی می
باشــد که باید به پایگاه داده های پژوهشی در سراسر شمال امریکا
دسترســی زمان واقعی داشته باشند .شما باید برای استفاده از این
اپلیکیشن باید یک کارت عضویت در کتابخانه داشته باشید که اگر
در کتابخانه کار می کنید ،برای شما بسیار مناسب می باشد.
 -ArticleSearch .333یــک برنامه رایگان می باشــد که مانند �Ref
 ،erenceUSAاجازه دسترســی به انتخاب نامحدود مقاالت علمی،

مجالت علمی و ســایر نشریات را به شــما می دهد .این امر برای
تحقیقات مربوط به پروژه های دانشــگاهی صورت گرفته در درون
کتابخانــه بســیار عالی می باشــد و همچنین برای آن دســته از
مددجویان کتابخانه که قصد دارند تا در کتابخانه مدرسه کارکنند،
مفید خواهد بود.
 – Farlex .34دیکشنری هایی در سطح رایگان و حرفه ای در اختیار
کتابداران و سایر کاربرانی که قصد جستجوی لغات و یافتن معنی و
همچنین گوش دادن به تلفظ صحیح آن را دارند ،ارائه می نماید .از
آنجا که یک کتابدار همیشه با خوانندگان کودک و بزرگساالنی سرو
کار دارد که در حین مطالعه در مورد عنوان کتاب و ســایر کلمات
دشــوار سوال می پرسند ،این اپلیکیشــن می تواند برای وی واقعا
کمکی باشد.
 – Mango Mobile .35نســخه کتابخانــه ای  Mango Mobileبه
یادگیــری زبان کمک می کند و در آیفون و آندروید به طور رایگان

 – TurboScan .36ایــن نرم افزار با اجازه پویش اســناد متعدد با
استفاده از دستگاه های تلفن برای کتابداران مفید می باشد .این نرم
افزار برای رسیدها و کارت های تجاری و همچنین برای سایر منابع
خواندنی که تمایل به ذخیره آنها دارید ،مناسب می باشد.
 – CamDictionary .37به شــما اجــازه متن ترجمه به زبان های
مختلف را می دهد و همچنین تلفظ صحیح آن را به شــما ارائه می
دهد .این اپلیکیشن بسیار موثر اســت ،زیرا نیازی به تایپ کلمه و
متن ندارید ،بلکه به ســادگی اشــاره نموده و کلیک می کنید و در
آن برای مشــخص نمودن معنا در زبان های دیگر از عکس استفاده
خواهد شد.
 – Google Goggles .38این یک نرم افزار آندرویدی می باشــد که
می تواند برای کتابدارانی که قصد جستجوی یک فرد  ،مکان یا آیتم
خاص را دارند ،عالی باشــد ،اما نمی تواند به اسامی بپردازد .شما به
ســادگی با استفاده از دســتگاه تلفن همراه خود عکس می گیرید
و ســپس Google Gogglesدر پایگاه داده خود آن را جستجو می
نماید و اگر آن را بیابد ،اطالعات مربوط به آن را در اختیار شما قرار
می دهد.
 .39ادوب ریدر -این اپلیکیشن در اکثر دستگاه های تلفن همراه کار
مــی کند و به دلیل دارا بودن برخی از برنامه های pdfخوان ،بدون
هیچ مشــکلی به خواندن فایل های بــا فرمت  pdfکمک می کند.
این برنامه در مجموعه منتخبی از تلفن های دســتی و تبلت ها در
دسترس قرار دارد.
 – iAnnotate PDF .40ایــن برنامه یکی دیگر از نرم افزارهایpdf
خوان می باشــد که این مزیت را در اختیار کتابداران قرار می دهد
که فایل های  pdfخود را توســط دســتگاه های تلفن همراه شان
ویرایش نمایند.

 – Offline Pages .41این برنامه کل صفحات وب را برای کتابدارانی
که بدون دسترسی به شبکه کار می کنند ،ذخیر می نماید تا بتوانید
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در صورت عدم دسترسی به وای فای نیز آنها را بررسی نمایند .این
یک راه عالی برای ذخیره اطالعات گذرا می باشد یا حتی زمانی که
نیاز دارید یک نگاه ســریع به چیزی بیندازید ،اما نمی خواهید صبر
کنید تا کل صفحه به صورت آنالین بارگذاری شود نیز کاربرد دارد.
برای اینکه از اخبار روز مطلع باشید:
 – The Guardian Eyewitness .42این اپلیکیشن یک منبع خبری
اروپایی بســیار شناخته شده می باشد که گاردین آن را برای اتصال
کاربران جهان به یک ســطح کامال جدید توسعه داده است .این نرم
افزار بر خالف سایر برنامه های خبری جهان ،طراحی شده تا تصاویر
بســیار زیبایی را از سراســر جهان برای شــما نمایش دهد که این
تصاویر از لحاظ بصری منعکس کننده وقایع کنونی هستند .در آن
یک تصویر روز و همچنین تصاویر بایگانی شده از تصاویر با مضمون
وجود دارد که می توان آنها را ذخیره نمود.
 .43سی ان ان –سی ان ان سرفصل های مهم و آخرین لحظه را از
سراسر جهان گزارش می دهد .یک کتابدار می تواند به واسطه این
نرم افزار ،در حلقه موضوعات مختلف جهانی و اطالعات واقعی مورد
نیاز برای پروژه های بعدی و دانش شخصی اش قرار گیرد.
 –NewsRack .44این نــرم افزار یک RSSخوان برای اخبار جهانی
می باشد که دربردارنده داســتان های برتر کشورهای مختلف می
باشــد و کتابداران می توانند از آن اســتفاده نمایند تا از موضوعات
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مختلف اطالع یابند .این برنامه یک راه عالی برای آن است که قبل
از هر کار از اخبار آگاه شویم یا به منظور اهداف پژوهشی به بررسی
داستان های برتر بپردازیم.
 – USA Today .45این برنامــه در مورد اخبار تاثیرگذار بر ایاالت
متحده می باشد و تقریباً در هر تلفن دستی یا تلفن همراهی موجود
است .همچنین این برنامه خبری ،اخبار جهان را دنبال می نماید و
شــامل موضوعاتی مانند پول ،ورزش ،سفر ،زندگی ،فن آوری و آب
و هوا می باشد.
هــر یــک از این برنامه های کاربــردی برای ارائــه در محل کار یا
ســازماندهی امور و به روز بودن کتابــداران در منزل و البته برای
مطالعه آنها دارای کیفیت بســیار خوبی می باشند .اگر چه برخی از
این برنامه ها دارای ویژگی های مشابهی هستند ،اما هر یک از آنها
ابزاری منحصر به فرد با مزیت های خاص می باشند.
اگر فکــر می کنید که برنامه دیگری وجــود دارد که که می تواند
زندگی یک کتابدار را راحت تر ،جالب تر یا سرگرم کننده تر نمایند،
در بخش نظرات توضیح دهید.
منبع:

این نوشته ،ترجمه مطلبی با این عنوان است:
۴۵Most Exciting Apps For Librarians

نرم افزارها

مروری بر نرم افزار های متن باز کتابخانه های دیجیتال گرین استون و دی اسپیس
yyنویسنده  :میثم داستانی

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

عصر اطالعات ،دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و اطالعاتی را بر آن داشته است که برای دسترسی به اطالعات ،روشهای نوینی را جستجو نمایند،
استفاده از فناوری های اطالعاتی یکی از این شیوه ها است .نرم افزارهای کد منبع باز با توجه به امکان تغییر و اصالح ،ساخت ویرایش های
جدید و توزیع و انتشار آن به صورت رایگان ،عرصه رقابت را بر نرم افزارهای تجاری تنگ می کند .بهره گیری از این نرم افزارها در خدمات
کتابداری و اطالع رسانی می تواند فرصت مناسب برای رفع برخی از مشکالت بودجه ای کتابخانه ها و مراکز اسناد و اطالع رسانی باشد.
در سال های اخیر ،حرکت های جهانی قابل توجهی برای طراحی و بهره گیری از نرم افزارهای منبع باز در حوزه کتابداری و اطالع رسانی آغاز
شده است و کتابخانه های زیادی ،حتی در کشورهای پیشرفته ،با توجه به مزیت ها و قابلیت های این نرم افزارها از آنها استفاده می کنند.
کتابداران با مشــارکت در طراحی برنامه های متن باز می توانند تغییرات الزم را برای انطباق آنها با نیازهای خود اعمال کنند .نرم افزارهای
منبع باز رایگان موجود در حوزه کتابداری و اطالع رســانی ســبب شده است تا انتخاب جدیدی برای نصب و راه اندازی این نوع سامانه ها در
کتابخانه ها مطرح شود ،و فرصت تازه ای برای مشارکت و همکاری کتابداران در برنامه های نرم افزاری منبع باز ایجاد گردد.
در این مقاله به معرفی نرم افزار متن باز گرین استون ( )Greenstoneو دی اسپیس ( )DSpaceپرداخته شده است:
گرین استون :نرم افزار کتابخانه دیجیتال گرین استون ،از جمله اولین سری نرم افزارهایی است که جهت ایجاد ،گسترش و اشاعه مجموعه
های کتابخانه دیجیتالی طراحی شده است .گرین استون توسط پروژه کتابخانه دیجیتال نیوزلند در دانشگاه ویکاتو تهیه و روزآمد می شود،
همچنین به عنوان نرم افزاری چند زبانه با کد منبع باز توسط یونسکو و سازمان غیر دولتی هیومن ایتفو انتشار یافته است.
دی اســپیس :دی اســپیس یک پروژه مشترک بین کتابخانه  MITو آزمایشــگاه  )HP) Hewlett-Packardاست .دی اسپیس یک سیستم
مدیریت منابع دیجیتال اســت که اجازه می دهد تا ســازمان ها ،از قبیل کتابخانه ها برای جمع آوری ،بایگانی ،نمایه و انتشار منابع علمی و
فکری یک جامعه از آن استفاده کنند .این سیستم ترکیبی از فنآوری های  MITنوشته شده است ،که در درجه اول جهت دریافت اطالعات
کتاب شناختی توصیف مقاالت ،پایان نامه ها ،و رساله ها استفاده می شود.
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نرم افزارها

جدول مقایسه ای نرم افزار گرین استون و دی اسپیس
خصوصیات

گرین استون

دی اسپیس

توسعه دهنده

پروژه کتابخانه دیجیتال زالندنو در دانشگاه
اکایتو

کتابخانه های  MITو
کمپانی HP

پلت فرم

Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Unix/Linux, andMAC OS-X

Windows (NT/2000/XP) and All POSIX
(Linux/BSD/UNIX-like OSes),OSX

متن باز و رایگان

بلی

بلی

مجوز

GNU General Public License

BSDLicense

زبان

انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی ،روسی و
.قزاقستانی
رابط کاربردر دسترس با زبان های هند بنگالی،
و غیره

انگلیسی

نرم افزارهای مورد نیاز

وب سرور آپاچی ،جاوا ۱.۴به باال
و مرورگر IMAGE MAGICK SOTWARE
وب

جاوا نسخه

آدرس

http://www.greenstone.org

http://www.DSpace.org

آخرین نسخه

Greenstone 2.83

Space 2 .1.6

ابرداده

دوبلین کور

دوبلین کور

پروتکل ها

OAI-PMH

JDK5

یا باالتر ،جاوا  ۱.۴یا باالتر ،وب
سرور آپاچی
PostgreSQL

نسخه  ۷.۳سا باالتر ،مرورگر وب

RFC1807
)سرویس جایگزین زالند نو( NZGLS
)سرویس جایگزین استرالیا( AGLS

OAI-PMH

پشتیبانی:
اسناد

بلی

بلی

ویکی

بلی

بلی

پرسش و پاسخ

بلی

بلی

لیست پستی

بلی

بلی

پشتیبانی تجاری

بلی

بلی

آموزش

بلی

بلی

فایل های قابل پشتیبانی

MS-Word, PDF,HTML, PostScript, JPEG,
GIF

MS-Word, PDF, PPTs, JPEG, GIF

منبع:
Randhawa, S. (2012). Open Source Software for Creation of Digital Library: A Comparative Study of Greenstone Digital Library Software & DSpace. Indian
Journal of Library and Information Science, ۶(۳), ۴۵-۵۲
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اینفوگرافی

اینفوگرافی۸ :دلیل و ۸جمله الهام بخش برای مطالعه
yyمترجم  :مهناز کریم زاده
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس  -کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی
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اینفوگرافی

لینک اینفوگرافی انگلیسی
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اینفوگرافی

اینفوگرافی ۵ :راهی که کودکان را به مطالعه تشویق می کند
yyمترجم  :مهناز کریم زاده
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس  -کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی
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اینفوگرافی

لینک اینفوگرافی انگلیسی
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کتابخانه های پیشگام

کتابخانههای عمومی در جامعه دانایی محور (کتابخانه ی شماره دو از )۳۱
yyنویسنده  :مهدیه ایرانشاهی
کارشناسی ارشد کتابداری  -کتابدار کتابخانه عمومی شهدای هشتم شهریور غازیان بندرانزلی

کتابخانه عمومی ونکوور (برترین کتابخانه عمومی جهان در
سال )۲۰۱۳
کتابخانه عمومی ونکــوور ( )VPLنام نظام کتابخانه عمومی برای
شــهر ونکوور در بریتیش کلمبیا در کانادا اســت .در سال ۲۰۱۳
این کتابخانه بیش از  ۶.۹میلیون مراجعهکننده داشــته اســت.
این کتابخانه  ۹.۵میلیون مدرک شــامل کتب ،کتب الکترونیکی،
ســیدیها ،دیویدیها ،روزنامهها و مجــات دارد ،همچنین
خدمات کتابخانه دیجیتال را ارائه میدهد .کتابخانه عمومی ونکوور
سومین کتابخانه عمومی بزرگ در کانادا است.

خدمات:
yyاطالعات و خدمات مرجع
yyدسترسی به متن کامل پایگاه داده ها
yyاطالعات شهری
yyدسترسی به اینترنت
yyخدمات مشاوره خوانندگان
yyبرنامه برای کودکان و جوانان و بزرگساالن
yyتحویل مدرک به افراد خانه نشین
yyامانت بین کتابخانهای
yyدانلود رایگان کتاب های الکترونیکی و کتاب های صوتی
تاریخچه:
در ژانویه ســال  ۱۸۶۹میــادی ،جی.ای ریمــور ،مدیر کارخانه
چوببری هســتینگز در کنــار کارخانه کتابخانــه کوچکی برای
کارگران ایجاد نمود .در ماه مارس همان سال کتابخانه به احترام
دریاساالر جورج فاولر هستینگز به نام وی نامگذاری شد .در اوایل
قرن بیستم این کتابخانه مورد حمایت مالی موسسه ویل کارنگی
جهت توســعه قرار گرفت .در اکتبر  ۱۹۵۷کتابخانه تغییر مکان
یافت .هزینه پــروژه مکان جدید کتابخانــه  ۱۰۶.۸میلیون دالر
برآورد شد.
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کتابخانه های پیشگام

ساختمان جدید از دو بخش تشکیل شده است :بخش مربع شکل
داخلی و دیواره بیضی شکل خارجی.
بخش داخلی دارای نمای شیشــهای است .فضای داخلی محسور
پیاده روی داخلی کتابخانه اســت کــه به پارکینگ در طبقه زیر
زمین منتهی میشــود .همچنین ســاختمان کتابخانه شــامل
مغازههای خرده فروشــی ،رستورانها ،پارکینگ و فضای سبز بر
روی بام است .کتابخانه در قسمت شرقی شهر ونکوور واقع شده
و به سیســتم حمل و نقل عمومی دسترســی دارد .فضای کاری
کتابخانه قابل گســترش است که در حال حاضر به دولت فدرال
اجاره داده شــده است .این کتابخانه دارای مهدکودک است .این
کتابخانه دارای  ۲۲شعبه در سراسر شهر است.
نکات جالب توجه:
yyوب سایت کتابخانه عالوه بر زبان انگلیسی به هفت زبان دیگر
(ژاپنی ،چینی ،اســپانیولی ،فرانسوی ،کرهای ،ویتنامی و هندی)
قابل دسترس است.
yyساعت کاری کتابخانه از  ۹صبح تا  ۹شب است.
yyدر وب سایت کتابخانه امکان رزرو سالن برای مراسم خصوصی
و سمینار وجود دارد.
yyتور بازدید از کتابخانه وجود دارد.
yyکتابخانه دارای حساب توئیتر ،فیسبوک و فلیکر است.
yyدر رتبــه بندی برترین کتابخانههای عمومی در ســال ۲۰۱۳
ویپیال در جایگاه نخست بر اساس تنوع ارائه خدمات فیزیکی و
دیجیتالی قرار گرفت.
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کارآفرینی و خالقیت

حداکثر بازاریابی :ارتباط با جامعه ،ایجاد و انتقال اثر
yyمترجم  :حمیده جعفری
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی از دانشگاه علوم تحقیقات تهران

حداکثر بازاریابی :ارتباط با جامعه ،ایجاد و انتقال اثر
ربکا ت .میلر ۳ ،اکتبر ۲۰۱۶
کتابخانهها و ل ِگو (همچین) هر دو سالهاست که فعالیت میکنند
اما کتابخانههای ساختهشده با  LEGOبسیار کمیاباند .به همین
خاطر وقتی من جعبهای حاوی یک کتابخانه کوچک ساختهشده
با آجرهای  LEGOرا دیدم توجهم جلب شد .این امر بهخودیخود
بــرای بازاریابی خالق ،یک پیروزی به شــمار مــیرود -جذب و
درگیر کردن یک شخص .بازاریابی خوب کار سختی است و برای
سازمانهایی مثل کتابخانهها چنین کاری با منابع محدود بسیار
سختتر است؛ اما وقتی این کار بهدرستی صورت بگیرد جامعه و
کتابخانه سود میبرند.
آن جعبه که متعلق بــه کتابخانه عمومی تامپکینز کانتی ،ایتاکا،
نیویورک بود نامزد جایزه ســال اولین بازاریاب  1LJشــد که بانی
آن ( Library Ideasایدههــای کتابخانــهای) بود .این جایزه برای
تجلیل از افرادی طراحیشــده بود که متصدی بازاریابی بالقوه در
کتابخانهها هســتند -همانطور که مثال تامپکینز نشان میدهد
ارزش این کار بیشــتر از تمجید شدن است .شاید مسئله مهمتر
این باشــد که جایزه محرک آغاز کمک به افزایش درک بازاریابی
حرفهای با تشریح این مثالها باشد که نمونههایی از نتایج را نشان
میدهد و دیدگاههای اســتراتژیک و نتایج پرمعنا را به اشــتراک
میگذارد .از میان گروهی از کاندیدها با رقابت شــدید ،داوران LJ
یک برنده انتخاب کردند و به دو مورد اشاره کردند که الیق احترام
بودند (اعالم شده در «حداکثر سازی پیام اطالعرسانی») .با وجود
اینکه تامپکینز برنده نشد LEGO ،به طرز خالقانهای کتابخانههای
ل ِگویــی را انبار کرد و به نامهای اعضــای گروه بازاریابی به خاطر
خالقیتشان در افزایش آگاهی ،مشغولیت و پول بهدستآمده برای
بودجهای عالی بهصورت ویژه اشــاره شد .کتابخانه خاص کوچک
که از آجرهای  LEGOساخته شده بود (مصور) مجموعهای است
که طبق دستورالعمل کامل میشود و قیمت خرید آن ( ۶۰$دالر)
است – یکی از تأثیرات خوب جمعآوری اعانه.
در ایــن مدت تیم برنده که ســخت کار میکــرد و به کتابخانه
مکلنبرگ شارلوت کارولینای شمالی ( )2CMLکمک میکرد بعد
ازهمگسیختگی شدیدی که در ســال  ۲۰۰۸ – ۱۱با آن مواجه
شــده بود ،قویتر برگشت .همزمان با ســاخت دوباره کتابخانه،
تصمیم هوشمندانهای گرفته شــد تا -با یک بخش خط ویژه در
بودجه -بخش بازاریابی قادر باشــد کار استراتژیکی انجام دهد و
کتابخانه را مطلع کند چه کســی از کتابخانه اســتفاده میکند و
چه کسی (هنوز) استفاده نمیکند تا با توسعه اطالعرسانی دقیق
1. Awards – Library Journal
2. Charlotte Mecklenburg Library
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در طــول زمان کتابخانه به جامعه متصل شــود .گروه بازاریابی و
ارتباطات – کوردلینا اندرسون ،ســارا گلداشتین ،انجال هایگلر و
کتی راســت -اکثر این کار را انجام دادنــد .موازی با این موضوع
جنبه عمومی کار ســازمان اســت که نتایــج تحقیقاتی ،آنالیزی
(تجزیهوتحلیلی) ،داستانسرایی نشاطانگیز و ارتباطات در دست
اقدام را پوشش میدهد که به برقراری دوباره این حقیقت و درک
کتابخانهها بهعنوان منابع در حال پیشرفت کمک میکند و به افراد
کمک میکند تا درک کنند کتابخانهها خدمترسانی میکنند تا
بهخوبی پیشرفت کنند.
این مدل بــا مثال توضیح میدهد که چگونــه بازاریابی متقاطع
(درهمپیچیده) میتواند موجب موفقیت یک موسسه شود .در آن
روی ســکه ،طبیعتاً به این مطلب اشاره دارد که وقتی این بخش
بحرانی نباشــد چه چیزی از دست میرود .این امر موضوعی برای
سرمایهگذاری در این جنبه کاری کتابخانهها است.
در ســطح تاکتیکی ،برندهها اغلب برای بازاریابها پیشنهادهای
زیادی دارند مهم نیســت که در چــه موضوعی فعالیت میکنند
تا از آنها بیاموزند و به کار ببرند .یکی از ابزارهای مورد اســتفاده
برای هر بازاریاب ایمیل اســت که گروه  CMLآن را تصحیح کرد
و برای مشــغول سازی مجدد کاربران گذشــته به کار برد .طبق
( Every Library’s Patrick Sweeneyکتابخانه پاتریک ســوینی)
ایمیــل ،نقطه محوری هنگام اســتفاده از اینترنت برای اتصال به
مخاطب یا ذینفعان اســت .در تشــریح چگونگی ایجاد بیشترین
توســعه دیجیتال (ایمیل نکتهای کلیدی است) Sweeney .به این
مطلب اشــاره میکند و آن را به اشــتراک میگذارد که چگونه از
ایمیل برای درگیر کردن افراد از طریق سکوهای رسانه اجتماعی
بهره ببریم -نکته کلیدی برای بازاریابی در عصر فوق ارتباطات ما.
بازاریابی یکی از چالشهای مســتمر برای هر ســازمان اســت.
بازاریابی وسیع مبهمتر است چون نیاز به توجه دائم و مجموعهای
از مهارتها دارد که همیشه در حال تغییر است .بااینحال بازاریابی
وســیع ارزش تالش کردن دارد و کســانی کــه موفقاند کمک
میکنند تا کتابخانههای قدرتمندی که در ارتباط با جامعهشــان
هستند ،ایجاد شوند.
منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:
�Maximum Marketing: Connecting the community, creating and con
veying impact
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ایده های بازاریابی عالی برای کتابخانه ها در همه جا
yyنویسنده  :پری حسین زاده
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی،گرایش مدیریت اطالعات

وبالگ  superlibrarymarketingتوســط آنجال(شِ یپ) هِرش 1از
عالقمندان بازاریابی محتوا 2که شــور و اشتیاق فراوانی به داستان
سرایی ،تاریخ و مواد غذایی دارد ایجاد شده است.
آنجال هِرش عاشق داستان
هــای واقعی مردم اســت.
آنجــا دختــری از مناطق
روســتایی اوهایو است که
کتابخانه ها را بسیار دوست
داشت و به ترویج کتابخانه
ها عالقمند بود .بیش از ۲۰
سال به عنوان روزنامه نگار
تلویزیونی ،قبل از گرایشش
به بازاریابی کتابخانه ،کار کرده اســت .او عاشق کتابخانه است و
شــور و اشتیاقی به استفاده از کتابخانه دارد .دیگر ویژگی های او:
تمایل به نوشتن درباره ســخنرانی ها ،الهام گرفتن از کارکنان و
کارهای آن ها برای انجام کارهای بزرگ و سخنرانی های عمومی،
وبالگ نویســی ،و برگزاری وبینارهایی 3درباره بازاریابی کتابخانه
ها برای برخی شــرکت ها مانند  OrangeBoyو  Inc، Demcoرا
1. Angela (Shoup) Hursh
2. Content marketing
3. webinar

شامل می شود.
همچنین وبالگی درباره کتاب های آشپزی دارد .شما می توانید او
را در توییتر ،اینستاگرام و پینترست 4دنبال کنید ،نظرات و دیدگاه
های او در شبکه های اجتماعی قابل مشاهده است.
فعالیت این وبالگ از دســامبر  ۲۰۱۴شــروع شده است و بیشتر
درباره عالیق و تجربیات نویسنده وبالگ پیرامون آشپزی ،بازاریابی
ب ها است.
محتوا در کتابخانه ها ،نوجوانان و کتا 
ی گیرد ،از جمله
هر ماه تعدادی مطلب در این وبالگ قرار م 
مطالبی که تاکنون ارائه شده است شامل:
هفت روش جدی برای کشاندن نوجوانان به سوی کتابخونه!
این بخش قسمت سوم و پایانی از سری وبالگ ها درباره بازاریابی
برای نوجوانان اســت ،قبــل از مطالعه این بخــش باید حتما دو
بخش قبلی مطالعه شود .در این قسمت هفت ایده برای کشاندن
نوجوانان گریزان از کتابخونه ارائه شده است.
پنج راه خیلی آسان برای درگیرکردن نوجوانان در زندگی!
4. Pinterest
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نوجوانان بخش مهمی از جمعیت به شمار می آیند و نیاز به تمرکز
بیشــتری برای درگیر کردن آن ها در زندگی الزم است و تالش
های ما منجر به حفظ آینده کتابخانه ها می شود.

چرا بازاریابی برای نوجوانان در حال حاضر شغل مهمی است؟
نوجوانان آینده کتابخانه های ما هســتند ،اما بازاریابی ســنتی
جوابگوی نیاز این قشر نیست .نوجوانان موجوداتی بیگانه نیستد.
آن ها افرادی در حال رشد و پیشرفت هستند ،چگونه کتابخانه ها
می توانند رابطه خود را با این قشر ادامه دهند؟؟

حل معمای لینکدین با یک مرحله خیلی آسان!
چگونــه کتابخانه ها می توانند به آســانی با لینکدین در تعامل
باشند؟ لینکدین یک شــبکه اجتماعی است که به اندازه توییتر
تحریک آمیز نیســت و یا حتی اســنپ چت[ ]۵و یــا به اندازه
فیســبوک مخاطب ندارد اما لینکدین شبکه حرفه ای است که
38
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برای کمک به افزایش کسب و کار و منابع به کار می رود….

ی کند!
پنج راهی که مطمئن شویم وبسایت کتابخانه درست کار م 
ما باید از نحوه درست کارکردن وبسایت کتابخانه اطمینان حاصل
کنیم ،که باعث می شود کار برای کاربران ما راحت شود.

منبع:
برگرفته از/https://superlibrarymarketing.com :

کارآفرینی و خالقیت

یک تکنیک ،یک تجربه (شماره یک  :کتاب گروفالو)
yyنویسنده  :لیا عرفانی
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

عنوان کتاب :گروفالو
نویسنده :جولیا دونالدسون ،اکسل شفلر
مترجم :آتوسا صالحی ،علی خاکبازان
انتشارات :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر۱۳۸۷ :
خالصه:
موش کوچولو در جنگل با روباه ،جغد و مار رو به رو می شود .هر
سه او را به خانه شان دعوت می کنند .موش کوچولو که می داند
آن هــا چه نیتی دارند ادعا می کند که با دوســتش،گروفالو،قرار
مالقات دارد و هنگامی که از ظاهر ترسناک و غذاهای مورد عالقه
ی او صحبت می کند ،هر سه فرار می کنند .اما موجود بعدی که
موش با او رو به رو می شود یک گروفالوست که غذای مورد عالقه
اش هم موش است!
موش کوچولوی زیرک با ســر هم کردن قصــه ای دیگر این بار
گروفالو را فراری می دهد.
“گروفالو داستانی است پرکشش با زنجیره ای از کنش های تکرار
شونده و تصاویری که مخاطبان پیش دبستانی خود را راضی می
کند”.

شیوه اجرا:
ابتدا کتابدار کتاب را بــرای کودکانی که قبال به دو گروه  ۶نفره
تقســم شــده اند می خواند .ســپس یک نفر را بعنوان سرگروه
انتخاب می کند .سرگروه به هر کدام از بچه ها نقشی را می دهد
و داستان را باهم می خوانند و سعی می کنند تا به خاطر بسپارند
که چه باید بگویند (حداکثــر زمانی که برای تمرین به کودکان
داده می شود  ۱۰دقیقه است) .سپس سرگروه که گوینده یا راوی
نیز هســت قصه را می خواند و کودکان اجرا می کنند .نمایش با
حداقل امکانات فیزیکی انجام می شود و بیشتر تاکید بر خالقیتی
است که کودک در حین اجرا به خرج می دهد مانند تقلید صدا،
تغییر ظاهر فیزیکی مثل خم شدن ،کج شدن و…
فواید این تکنیک
تقویت قدرت حافظه ،تقویت مهــارت کار تیمی ،تقویت مهارت
گفتاری ،تقویت اعتماد به نفس ،تقویت قدرت خالقیت
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یک تکنیک ،یک تجربه (شماره دو :کتاب کلوچه های خدا)
yyنویسنده  :لیا عرفانی

کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی

خالصه:
خرس کوچولو می خواســت از خدا به خاطر همه زیبایی هایی که
خلق کرده تشــکر کند؛ اما نمی دانست چطور .کالغ پیشنهاد کرد
که خرس برای خدا کلوچه بپزد .اما جوجه تیغی پیشــنهاد دیگری
داشت …

شیوه اجرا:
از روز قبل به کودکان می گوییم که قرار است فردا برای خدا چیزی
بپزیم و ببریم خانه اش و بدین ترتیب با ســواالت و کنجکاوی های
متفاوت کودکان مواجه می شویم .فردا هر کسی خوراکی هایی که
مد نظرش بوده را می آورد و ما با سواالت مختلف مانند اینکه کجا
خوراکــی ها را ببریم؟ خانه خدا کجاســت؟ خدا چه جور خوراکی
هایی را دوست دارد؟ به نظرت خدا را چطوری می توانیم خوشحال
کنیــم؟ با خوراکی یا چیز دیگر و هزاران پرســش دیگر کنجکاوی
کــودکان را بر می انگیزیــم و آنها را به صحبــت در جمع و طرح
عقایدشــان ترغیب می کنیم و در نهایت به عنوان پاسخ به سواالت
کودکان کتاب فوق را برایشان می خوانیم.

کتاب «کلوچه های خدا» بیشتر در رابطه با خدا و نعمت های زیبای
او اســت .این داســتان به بچه ها یاد می دهدکه برای خدا کلوچه
ارزشــی ندارد بلکه آنچه برای خدا مهم و با ارزش اســت کمک به
دیگران و مهربانی است.

فواید این تکنیک:
برانگیختن حس کنجکاوی کودکان – آموزش تفکر – تقویت بیان
نظر و عقیده در جمع – تقویت مهارت شــنیدن – تقویت مهارت
گفتاری

عنوان کتاب :کلوچه های خدا
نویسنده :کلر ژوبرت
مترجم :مینو کریم زاده
انتشارات :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال نشر۱۳۸۷ :

در ایــن قصه از گل هــا ،مهربانی ها ،احساســات حیوانات و باران
صحبت شده که از نعمت های بزرگ خداوند است.
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 ۸مهارت چالشبرانگیز زندگی که میتوانید در کمتر از  ۶ماه یاد بگیرید
yyمترجم  :مهناز کریم زاده
کارشناس ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس  -کتابدار کتابخانه عمومی حکیم هیدجی

هرکسی قادر است که مهارتهای چالشبرانگیز زندگی را نهتنها
امسال بلکه در  ۶ماه آینده یاد بگیرید .منظورمان از این مهارتها،
مواردی اســت که میتواند تأثیر مثبتی در پیشبرد زندگی شما
داشــته باشد ،حتی اگر چیزهایی هســتند که امروزه پیشبینی
نکردهایــد .مهارتهای خاص میتواند بالفاصله مزایایی به همراه
داشــته باشــد درحالیکه دیگر مهارتها در زندگی در صورتی
چالشبرانگیز خواهند بود که انتظاری جز این نداریم.

یادگیــری را از کجا شــروع کنید؟ دورههــای تندخوانی روز به
روز بیشــتر مورد اقبال عمومی قرار میگیرنــد ،مث ً
ال اکثر مردم
دریافتهاند زمانی که فرصت محدودی در اختیار دارند تندخوانی
تا چه حد حائز اهمیت اســت .میتوانید دورههای رایگان همانند
تندتر بخوان 1را جســتجو کنید یا میتوانید آموزش اســتفاده از
اسپرتزیلد 2را شروع کنید که به شما اجازه میدهد مقاالت آنالین
را با یک افزونه مرورگر بهسرعت مطالعه کنید.

در ایــن مقاله ۸ ،مهارت چالشبرانگیز زندگی را که میتوانید در
کمتر از  ۶ماه یاد بگیرید را به اشتراک خواهیم گذاشت که چطور
میتوانید آنها را یاد بگیرید و از همین امروز شروع کنید؟

 .2سخنرانی عمومی
پژوهشها نشــان میدهند که ترس بعضی از افراد از ســخنرانی
در جمع بیش از ترس آنها از مرگ اســت و شــما زمانی بیشتر
در معرض آســیبپذیری هستید که احساس میکنید چیزهای
وحشتناکی درباره ظاهر شدن در مقابل دهها یا صدها نفر و افشای
خود بهطور کامل وجود دارد اما یادگیری نحوه صحبت در جمع
یکی از چالشهای زندگی است.

 .1تندخوانی
بیل گیتس به لحاظ ثروت شناختهشــده اســت امــا اگر حامی
قدرتمندی داشــت ممکن بود بتواند ســریعتر مطالعه کند .هم
بیل و هم ســایر افراد بســیار موفق دریافتهاند که دانش بهترین
قدرت اســت .توانایی پردازش سریع اطالعات کتابها ،مقالهها و
گزارشها چیزی است که به ما در یادگیری سریع کمک خواهد
کرد و بنابراین ســبب خواهد شد که تمامی جنبههای زندگی ما
سریعتر بهبود یابد.

وارن بافت 3بــه فارغالتحصیالن جدید توصیه میکند که مهارت
شماره یک که میتواند برای شما موفقیت به همراه داشته باشد
1. Read Speeder
2. Spritzlet
3. Warren Buffett
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مهارتهای سخنرانی عمومی اســت .زمانی که شما مهارتهای
ســخنرانی عمومی خود را ارتقا دهیــد همهچیز ازجمله ارتباط،
اعتمادبهنفس و تجارت هم ارتقا خواهد یافت.

که مدنظرتان اســت را رزرو کنید که هــر زمان از روز و هرروز از
هفته امکان تطابق با برنامه شما را صرفنظر از اینکه چقدر مشغله
دارید برایتان فراهم میکند.

یادگیری را از کجا شــروع کنید؟ خوشبختانه انجمنهای بزرگی
همانند توس مســترز 1در خارج از کشــور وجــود دارد که میت
آپ های محلی را در سراســر جهان ســازماندهی میکند .شما
سخنرانان عمومی شــگفتانگیزی را خواهید یافت که به دنبال
برنامهریزی ســطوح پیشرفته برای مبتدیانی هستند که بهتازگی
شروع به کارکردهاند .وبسایت توس مسترز را اینجا چک کنید.

 .4حسابداری
اگر در جســتجوی کار هستید ،حسابداری یکی از اصول اساسی
اســت که برای موفق شدن به آن نیاز دارید .گرچه نیازی نیست
که حتماً یک متخصص باشــید اما قطعاً باید قواعد را بدانید .این
مهارت همچنین میتواند در جهت مدیریت منابع مالی شخصی،
رســیدن به اهداف اقتصادی و داشــتن کنترل بیشتر بر زندگی
استفاده شود.

 .3زبان اسپانیایی
بهعنوان سومین زبان رایج دنیا ،توانایی صحبت به زبان اسپانیایی
به شما امکان برقراری ارتباط با بیش از  ۵۰۰میلیون نفر از مردم
سراسر دنیا را خواهد داد .صرفنظر از اینکه کجا زندگی میکنید
دانستن نحو ٔه صحبت به زبان اســپانیایی با مردم اسپانیاییزبان
و اقتصاد وســیع با گســتر ٔه جهانــی بهطــور روزافزونی اهمیت
پیداکرده اســت .اگر در ایاالتمتحده زندگی میکنید این مسئله
بیشتر اهمیت مییابد چراکه بیش از  ۳۰%از جمعیت این کشور
اسپانیایی هستند.
زبان اسپانیایی در این لیست قرارگرفته چون یکی از راحتترین
زبانها برای یادگیری است .مطمئناً زبان ماندارین یکزبان مهم
برای یادگرفتن است اما به طرز غیرقابلباوری یکی از مشکلترین
زبانهاســت .اگر ســطح اهمیت و زمان یادگیــری برای تمامی
زبانهای موجود را محاسبه کنیم زبان اسپانیایی در صدر لیست
قــرار خواهد گرفت .از دالیل مهمی که مردم هیچگاه با زبانهای
خارجی به آرامش نمیرسند استفاده از متدهای اشتباه و کمبود
زمان اســت .در دوره رایگان چگونــه در  ۹۰روز زبان جدید یاد
بگیریم ،پژوهشهای گستردهای وجود دارد که نشانگر این است
که انسانها چطور بهتر یاد میگیرند.
این مسئله نشان میدهد که انســانها فقط  ۵درصد از دروسی
را که میخوانند ۲۰ ،درصد از برنامهها (نشــانههای بصری) و ۹۰
درصد از فرایند غوطهورســازی فوری ذهن را به ذهن میسپارند.
با این حساب چطور  ۹۰درصد از یادگیری یکزبان خارجی اتفاق
میافتد؟ مکالمات مدرســهای (ســخنرانیها) ،کتابها ،موزیک
(نرمافــزار) و … واقعــی نیاز مغز ما برای یادگیری ســریعتر را
امکانپذیر نمیسازد.
یادگیری را از کجا شــروع کنیــد؟ اگر به دنبــال مؤثرترین راه
یادگیری یکزبان هســتید ،یادگیــری از طریق تعامالت زندگی
2
روزمره بهترین راه اســت .وبســایتهای بزرگی همانند رایپ
وجود دارند که تعلیم زبان اسپانیایی را به افراد پرمشغله پیشنهاد
میکند ،مشکالت مربوط به کمبود زمان و غرق شدن در زندگی
روزمــره را حل میکنند .از طریق رایپ میتوانید بیش از فصولی
1. Toastmasters
2. Rype
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یادگیری را از کجا شــروع کنید؟ حســابداری را در مدرسه یاد
نگرفتهاید ،نگران نباشید شــما میتوانید با استفاده از کتابهای
خودآموز و یا شــرکت در دورههای آنالین رایگان حسابداری این
مهارت را کسب کنید.
 .5مایکروسافت اکسل
بیشــتر افرادی که مطالعه میکنند احتماالً آشنایی مقدماتی با
صفحات گســترده مایکروسافت اکســل دارند .گر چه این شروع
خوبی اســت اما ویژگیهای قدرتمند زیــادی نیز وجود دارد که
پنهان هستند و میتوانند موجب شوند که زندگی بسیار راحتتری
داشته باشید.
اکســل همچنین هر زمان که در جســتجوی کار باشــید یک
دارایی بزرگ محســوب میشود ،مث ً
ال بسیاری از شرکتها جهت
ســازماندهی و مدیریت بخشهای مختلف کسبوکار به اکسل
متکی هستند.
یادگیری را از کجا شروع کنید؟ با توجه به عمومیت و محبوبیت
اکســل میتوانید تعداد بسیار زیادی از منابع رایگان و ویدئوهای
آنالین آموزشی را پیدا کنید.
 .6وبالگ نویسی
اگر میخواهید عقاید خود را منتشــر کنیــد ،برند مخصوص به
خودتان را بسازید ،یا کســبوکار خود را گسترش دهید وبالگ
نویســی یک ابزار قدرتمند است .همانطور که گفته شد ،وبالگ
نویسی در زندگی شخصی شما هم میتواند انفاق بیفتد و امروزه
بیش از  ۲میلیون پســت وبالگ وجــود دارد که بهصورت روزانه
نوشته میشوند.
یادگیری را از کجا شروع کنید؟ امروزه هر شخصی میتواند وبالگ
نویسی را شروع کند .همه شــما به یک سیستم مدیریت محتوا
هماننــد ورد پرس نیاز دارید که کام ً
ال رایگان اســت .بهترین راه
برای شــروع یادگیری وبالگ نویسی فقط شــروع نوشتن است.
تکنیکهایی وجود دارد که میتوانید برای بهتر کردن وبالگ خود
آنها را یاد بگیرید اما بهترین راه نوشتن محتواهای عالی است.

کارآفرینی و خالقیت

 .7آموزش وزنه
بله آموزش وزنه یک مهارت است .این روش بهانداز ٔه روش کدینگ
پیشرفته نیست و فرایندی همانند یادگیری مادامالعمر زبان جدید
نیز به همراه ندارد اما یک نوع یادگیری اصولی و پایه است .ما به شما
قول نمیدهیم که مانند آرنولد ،اس چو…این ورزش را فرابگیرید اما
میتوانید با فراگیری چگونگی عملکرد درست ،سریعتر به هدفتان
برسید .در این دوره شما برای انجام فعالیتی ،درگیر تالشی فیزیکی
میشوید که باید خیلی احتیاط کنید.
یادگیری را از کجا شروع کنید؟ بدنسازان جالبی در یوتیوب هستند
که شــما افکارتان را با آنها بهصورت رایــگان در میان میگذارید.
شما میتوانید بدنســازی یوتیوب را بررسی کنید و سپس کارتان
را شروع کنید.
 .8ویرایش عکس و ویدئو
در دنیای دیجیتالی که ما زندگی میکنیم ،در یوتیوب ،اینستاگرام
و فیسبــوک دوری از عکسها و ویدئوها اجتنابناپذیر هســتند.
درواقع ،رسانههای اجتماعی بهطور روزافزونی از حالت اشتراک متن
خارجشدهاند و تقریباً همهچیز تبدیل بهعکس و ویدئوی قابلویرایش
شدهاند.
یادگیری را از کجا شــروع کنید؟ برای ویرایش عکس ،میتوانید از
فتوشــاپ اســتفاده کنید .برای ویرایش ویدئو میتوانید از ایمو 3یا
فینال کاپ پرو 4اســتفاده کنید .به خاطر داشــته باشید دهها ابزار
نرمافزاری برای ویرایش عکس ویدئو وجود دارد اما آنچه مهم است
مهارتهای ویرایشی شماست نه خود ابزار.
ســایتهای آموزشــی همانند کریت الیو 5اسکیل شیر 6را جستجو
کنید ،آنجا میتوانید از خود متخصصان درباره نحو ٔه استفاده مطلوب
از ابزارهای طراحی و نرمافزاری آموزش ببینید.
منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:

8Life-Changing Skills You Can Learn in Less Than 6 Months

3. iMovie
4. Final Cut Pro.
5. CreativeLIVE
6. Skillshare
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کتابخانهها نشان میدهند که رنگآمیزی دیگر فقط برای بچهها نیست
yyمترجم  :لیال فتحی

کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس

گزارش جف ماالچوفسکی ،1عضو افتخاری میلفورد دیلینیوز
ازفعالیت گروههای رنگآمیزی بزرگساالن در کتابخانههای
3
ایالت ماساچوست
امی استینمتز 4یک هنرمند بومی ســت ،او قبل از شرکت درگروه
رنگآمیزی بزرگســاالن که به صورت هفتگی در کتابخانۀ رایگان
بیکن 5برگزار میشــود ،هیچکدام از اعضای گروه را نمیشــناخت.
درطول چند ماه گذشــته استینمتز ،کارن لیس ،6مینا جین 7مدیر
کتابخانه و دیگران گذشته از سرگرم شدن با کتابهای رنگآمیزی
توانسته اند در این فضای صمیمی آرامش خاطر داشته باشند ،با هم
به گفتگو بنشینند و رابطهای دوستانه برقرار کنند.
2

کارن لیــس از دیگر اعضای
گروه یک منظرۀ رنگآمیزی
شده از یک کتاب رنگآمیزی
را که به عنوان هدیۀ کریسمس
گرفته و از طرف دوستانش در
گروه رنگآمیزی بزرگساالن
در کتابخانــۀ رایــگان بیکن
ماساچوست هم مورد تعریف
و تمجید قرار گرفته اســت
را بــا افتخار نشــان میدهد.
اســتینمتز هــم در حیــن
رنگآمیزی و قبل از برداشتن
یک مداد رنگی ســبز اظهار
میکند که “زیباســت” و به پرکــردن فضای خالی روی صفحهاش
ادامه میدهد .و لیس بیان میکند که در این گروه شــما میتوانید
با دیگران آشــنا شوید و رابطهای دوستانه با آنها برقرار کنید و این
واقعاً لذت بخش است.
جین مدیر کتابخانۀ بیکن در ادامه توضیح داد که هر چند در ابتدا
در مورد فواید گروه رنگآمیزی بزرگســاالن شــک و تردید وجود
داشت ،اما این گروه توانسته است که ساکنین مناطق مختلف جامعه
را برای ساعتی استراحت ،سرگرمی و گفتگو گرد هم آورد .و گذشته
ک ســاعته ،من افراد فوق العــادهای را در این گروه
از این ارتباط ی 
مالقات می کنم.
1. Jeff Malachowski
2. The Milford Daily News http://www.milforddailynews.com
3. Massachusetts
4. Amy Steinmetz
5. Natick’s Bacon
6. Karen Leese
7. Meena Jain
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گــروه رنگآمیزی بزرگســاالن کتابخانۀ بیکن تنهــا یکی از تعداد
انگشت شــمار از گروههایی اســت که در ماههای اخیر در سراسر
منطقه و کشور ایجاد شــدهاند .در کتابخانههای عمومی هادسون،8
مارلبرو ،9بلینگهام ،10هالیســتون ،11هاپکینتون ،12نوزتبرو ،13وست
برو ،14رنگآمیزی بزرگساالن به یک روش محبوب تبدیل شده است
که بزرگساالن میتوانند از این طریق یکدیگر را مالقات کنند و بعد
از یک روز پرمشغله کاری استراحت کنند البته با استفاده از رنگ و
کتابهای رنگآمیزی .نیکول کرامر 15کتابدار بخش مرجع کتابخانۀ
عمومی هادسون اظهار داشت که “این یک روش خوب برای خارج
شدن از خانه و انجام کارهای خالقانه است”.
اکثر این برنامههای رنگآمیزی در خالل جلساتی که حضور در آنها
برای بزرگساالن و نوجوانان آزاد اســت برگزار میشود .کتابخانهها
کتابهــای رنگ آمیزی و دیگر وســایل الزم را بــرای آنها فراهم
میکنند.
ایدۀ برگــزاری برنامه رنگآمیزی بزرگســاالن در کتابخانۀ رایگان
نوزتبرو زمانی مطرح شــد که ملیسا استروســکیو 16کتابدار بخش
بزرگســاالن ،اعالم کرد که گزارشها حاکی از آن اســت که اخیرا ً
کتابهای رنگآمیزی از محصوالت پرفروش فروشگاه آمازون 17بوده
است و همچنین ایجاد گروههای رنگآمیزی بزرگساالن در سراسر
کشــور روند رو به رشــدی را داشته اســت و این مسئله همۀ ما را
شگفتزده کرده است.
استروسکیو همچنین گزارش داد از ماه دسامبر که گروه رنگآمیزی
در کتابخانۀ نوزتبرو ایجاد شــده اســت ،بیــش از نیمی از اعضای
بزرگسال بطور منظم در جلسات حضور مییابند و بیشترشان در هر
ماه حداقل در یکی از جلسات حاضر شدهاند .درحدود  ۲۵نفر از آنها
در اوایل سال در کارگاه آموزشی شرکت کردهاند وی در ادامه خاطر
نشان کرد :حضور این افراد قطعاً از روی عالقه است و آنها واقعاً این
برنامه را دوست دارند.

8. Hudson
9. Marlborough
10. Bellingham
11. Holliston
12. Hopkinton
13. Northborough
14. Westborough
15. Nicole Kramer
16. Melissa Stroscio
17. Amazon
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لسی مک دانل 1مدیر کتابخانۀ عمومی هالیستون هم بیان کرد که
این امرکتابخانۀ آنها را هم در برگرفته اســت و از شش ماه پیش که
گروه رنگآمیزی در کتابخانه ایجاد شده به طور یکنواخت در حال
رشد اســت .و به نظر نمیرسد که از این روند کاسته شود چونکه
این فعالیت واقعاً ســرگرم کننده است .برخی از درخواستها برای
شــرکت در برنامه رنگآمیزی بزرگساالن به این دلیل است که این
فعالیت نیاز به هیچ استعدا ِد هنری یا توانایی خاص ندارد و هرکسی
میتواند رنگآمیزی کند.
هرچنــد حضــور در گــروه
رنگآمیزی بزرگساالن کتابخانۀ
عمومــی مارلبرو کمی کمتر از
هالیســتون یا نوزتبرو است اما
میزان شور و اشــتیاق افراد و
ماهیت استقبال ازاین سرگرمی
فرقی نمیکند و کتابخانه برای
ایجاد یک فضای آرامش بخش
قهوه ســرو میکند و موسیقی
مالیم پخش میکند.

از آنجا عبور میکنند هم میخواهند رنگآمیزی کنند .اگرچه گروه
هدف ما بزرگساالن هستند اما این اص ً
ال اشکال ندارد اگر یک کودک
بــه آرامی برای رنگآمیزی به ما ملحق شــود .حتی آنها میتوانند
والدینشان را هم درگیر این برنامه کنند و یا یک صفحۀ رنگآمیزی
برای دفعات بعد بگیرند.
با ایجاد گروه رنگآمیزی یک فعالیت محبوب برای بزرگســاالن و
کودکان فراهم شــده است ،کتابخانۀ رایگان بیکن گروه رنگآمیزی
خانوادگی نیز تشکیل داده که بسیار محبوبیت پیدا کرده است .جین
اذعان داشــت شــرکت در فعالیتی مثل رنگآمیزی باعث میشود
صحبتکردن و تعامل برای بچههای بزرگتر با والدینشــان و ســایر
بزرگســاالن راحتتر شود .چون شــما الزم نیست ارتباط چشمی
برقرار کنید و این امر صحبت کردن را آسان میکند.
فلیشــیا اوتی 5مدیر کتابخانــۀ عمومی فرانکلیــن 6گفت هرچند
ایــن کتابخانه گروه رنگآمیزی ندارد امــا گاهی اوقات رنگآمیزی
بزرگساالن در روزهای شنبه به عنوان یک ویژه برنامه انجام میشود.
مارگارت پرکینز 7مدیر کتابخانۀ عمومــی مِدوی 8گفت مِدوی هم
برنامۀ رنگآمیزی ندارد اما کتابهای رنگآمیزی بزرگساالن و دیگر
وسایل الزم برای کاربران کتابخانه فراهم شده است.

بتسی لندرز 2که چند جلسهای
اســت در این برنامه شــرکت
میکند در حین رنگآمیزی میگوید “من برای معاشرت با دیگران
به اینجا میآیــم ،در اینجا افراد جدیدی را مالقات میکنم و با هم
اوقات خوشی را سپری میکنیم ،اغلب افرادی که به اینجا میآیند
افرادی اجتماعی هستند و این کام ً
ال لذت بخش است”.

سیسیلی کریستنســن 9کتابدار
مرجع کتابخانۀ عمومی بلینگهام
بیان کرد کــه برنامۀ رنگآمیزی
بزرگســاالن فواید مضاعفی دارد
کنندگان در این گروه
چون شرکت
ِ
بــا دیگر برنامههــا و رویدادهای
کتابخانه آشــنا میشــوند .ما در
کتابخانه با تعــداد کمی از افراد
مواجه میشــویم که آنها را قب ً
ال
هرگز ندیده باشیم .این فعالیت به
ترویج کتابخانهها کمک میکند.

هدر بکمن 4کتابدار بخش بزرگساالن کتابخانۀ هاپکینتون نیز بیان
داشــت که بسیاری از بازدیدکنندگان نســبت به برنامه او بازخورد
مشابهی داشتهاند ،آنها معتقدند که رنگآمیزی یک فعالیت فکری
اســت .او همچنین اشــاره کرد که این برنامه به افراد فضایی را در
زندگیهای پرمشــغله و پرسرعت امروزیشان میدهد تا ساعاتی را
در آرامش باشند و از اوقاتشان ّ
لذت ببرند .هنر و صنایع دستی عالوه
بر اینکه ارزش مضاعفی به زندگی ما میبخشد ،فرصت ابراز وجود را
نیز برای ما فراهم میآورد.

لســی مک دانل مدیــر کتابخانــۀ عمومی هالیســتون در انتهای
صحبتهای خود بیان کرد که برخی از درخواستهای تشکیل گروه
رنگآمیزی برای بزرگســاالن به این دلیل است که این فعالیت نیاز
به هیچ اســتعداد هنری یا توانایی خاص ندارد .هرکســی میتواند
رنگآمیزی کند.

کتی پترســون 3یکی دیگــر از افراد شــرکتکننده در این گروهها
میگوید که رنگآمیزی یک سرگرمی آرامش بخش و کم استرس
اســت و هیچگونه فشاری روی افراد نیست و این خیلی ّ
لذتبخش
است که شما بتوانید یک پروژه کوچک را بدون تعهد انجام بدهید.

بکمــن در ادامه گفت :مشــکل بتوان گروه را فقط به بزرگســاالن
اختصاص داد ،ما فضای زیــادی نداریم بنابراین برنامۀ رنگآمیزی
درســالن اصلی کتابخانه انجام میشود و ما میبینیم بچههایی که
1. Leslie McDonnell
2. Betsy Landers
3. Kathy Patterson
4. Heather Backman

منبع:
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:
LIBRARIES SHOW THAT COLORING ISN’T JUST FOR KIDS ANYMORE

5. Felicia Oti
6. Franklin
7. Margaret Perkins
8. Medway
9. Cecily Christensen
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دانشمندان

دانشمند برجسته حوزه مطالعات علم و علم سنجی؛بورنمن
yyنویسنده  :فیروزه دوخانی
دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران

بورنمن،یکی از جامعه شناسان
و دانشــمندان برجســته علم
در بخــش مطالعــات علوم و
نوآوری اســت .وی در ســتاد
اجرایی انجمن ماکس پالنک
در مونیــخ( 1آلمــان) فعالیت
مــی کنــد .از اواخــر ۱۹۹۰
در مــورد مســائل مربوط به
ارتقــاء دانشــگاهیان جوان و
دانشــمندان علوم و تضمین
کیفیــت در آمــوزش عالــی
فعالیــت کرده اســت .عالیق
پژوهشــی او در حال حاضر عبارتند از :ارزیابی تحقیقات،بررسی
دقیق کتاب ســنجی و دگرســنجی(آلتمتریکس)،کتابخانه های
دیجیتالی و کتابداری و اطالع رسانی.
وی مدرک دکترای جامعه شناسی را از دانشگاه کاسل آلمان اخذ
کرده است(.سال ۱۹۹۸تا  )۲۰۰۳سپس مدرک فوق دکترای خود
را از انستیتوی تکنولوژی فدرال زوریخ،گروه علوم انسانی،اجتماعی
و سیاســی سوئیس،زوریخ(در ســالهای  ۲۰۰۳تا )۲۰۱۰دریافت
کرد .وی از ســال  ۲۰۱۰تا کنون به عنوان جامعه شناس علم در
دفتر مرکزی انجمن ماکس پالنک فعالیت می کند (.)۳
بورنمن عضو هیئت تحریریه مجله های معتبری همچو ن Infor� :
metrics (Elsevier), PLOS ONE, Scientometrics (Springer),
Journal of the American Society for Information Science
)and Technology (Wileyمی باشــد .عالوه بر این سردبیر ارشد
مجله بین المللی پزشکی علوم ( )Kowsarو مشاوره اعضای هیئت
مدیره گروه  EMBO Reports : Nature Publishing groupاست.

از ســال ۲۰۰۴تا کنون او بیــش از  ۲۱۰مقاله در مجالت تحت
پوشــش تامسون رویترز منتشر کرده اســت .بر اساس آمار این
موسســه تعداد اســتنادات به مقاالت وی بیش از  ۸۲۱۱استناد
می باشــد و نمره شاخص اچ ایندکس وی  ۴۵است .لذا موسسه
تامسون رویرتز نام وی را در میان محققان پر استناد در  ۱۰سال
اخیر ذکر کرده اســت( .)۱همچنین بر اســاس گزارشات آماری
 IDEASتحــت نظارت بخش تحقیقات بانک فدرال رزرو ســنت
لوییس 2آمریکا در ســال  ۲۰۱۶وی جزء  ۵%درصد نویسندگان
برتر جهان می باشد(.)۲
)1. the Max Planck Society in Munich (Germany
2. Research Division of the Federal Reserve Bank of St. Louis

تعدادی از فعالیت های علمی وی در زمینه بررسی استنادی علوم
و وب سنجی در قالب تولید نرم افزار و طرح های پژوهشی است،
که به صورت برخط در وب قابل دسترســی اســت  .در ادامه به
تعدادی از آنها اشاره می شود:
1. CRExplorer: A program for Reference Publication Year
)Spectroscopy (RPYS
2. Web application which visualizes how successful universities or research-focused institutions collaborate
3. Web application which visualizes research excellence
worldwide in several subject areas
4. Web application to calculate the single publication h index (and further metrics) based on Google Scholar
5. Which cities produce worldwide more excellent papers
?than can be expected
6. The detection of “hot regions” in the geography of science
7. Mapping excellence in the geography of the sciences

وی از ســال  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۵داوری چندین کنفرانس بین المللی
در آفریقای جنوبی،استرالیا،اسپانیا،ترکیه و ایتالیا را به عهده داشته
است.
3
بورنمــن عضو مرکز بین المللی تحقیقات آموزش عالی کاســل
آلمان می باشد.این مرکز از ســال  ۱۹۷۸تا کنون با هدف ایجاد
روابط آموزش عالی و بافت اجتماعی و حمایت قوی از دانشجویان
دکترا در موضوعات مختلف فعالیت می کند.
بورنمن پژوهش های گســترده ای در زمینه بررسی استنادات و
چگونگی ســنجش تاثیر منابع علمی و یافتن روشی استاندارد در
این حوزه انجام داده اســت .جهت کسب اطالعات بیشتر در این
زمینه لطفاً به آدرس زیر مراجعه فرمایید:

منابع:

www.researchgate.net/profile/Lutz_Bornmann
http://www.lutz-bornmann.de/
https://ideas.repec.org/f/pbo856html
https://www.researchgate.net/profile/Lutz_Bornmann

3. INCHER Kassel – International Center for Higher Education Research Kassel
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گپی با نخبگان جوان؛ الهه حسینی
yyنویسنده  :سمیه پروین

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

 +از خودتون شروع کنید معرفی نمایید از کجا هستید ،چه
کردید و چه می کنید و…
– من الهه حســینی متولد ۱۳۶۵هستم .در حال حاضر دانشجوی
مقطع دکتری «علم اطالعات و دانششناســی» دانشگاه الزهرا می
باشم .مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را هم در همین دانشگاه
گذرانده ام .مقطع دبیرســتان را هم در رشــته «ریاضی و فیزیک»
مطالعه کرده ام .چند ســالی زبان انگلیســی تدریس میکردم و کار
ترجمه انجام میدادم .مدتی در کتابخانه عمومی انصار مشــغول به
کار بــودهام و در حال حاضر به عنوان مدرس در دانشــگاه الزهرا و
نیز دســتیار آموزش در دوره مجازی دانشگاه شهید بهشتی هستم.
زمانــی را به عنوان همکار افتخاری با گــروه محترم لیزنا به عنوان
خبرنگار و مترجم همکاری داشــتم که بسیار ارزشمند بود .در سال
 ،۸۹دانشجوی نمونه دانشگاه الزهرا بودم و در سال ۱۳۹۲به عنوان
برترین دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد (رتبه سوم) در جشنواره
برترینهای کتابداری و اطال ع رسانی ایران انتخاب شدم.
 +چگونه به کتابداری کشیده شدید؟
– در زمان انتخاب رشــته ،تحصیل در تهران برایم مهم بود و جزء
اولویت انتخاب برایم محســوب میشد .هرچند که در کنکور زبان
نیز «مترجمی فرانسه» دانشــگاه عالمه هم قبول شدم و با پرس و
جوهایی که کردم ترجیــح دادم در کتابداری ادامه تحصیل دهم و
تا امروز از این انتخاب و گذران وقت در این مســیر پشیمان نیستم.
همان جمله معروف که مهم نیست چه بخوانیم ،مهم این است که
ی خوانیم.
چگونه م 
 +آیا فرد یا افرادی در فعال شدن و انگیزش بیشتر شما موثر
بودند؟
– عالوه بر خانوادهام ،حمایت و تشــویق اساتید و دوستان مهربانم
بســیار تأثیرگذار بوده اســت .و البته افرادی هم بودهاند که بارها و
ن ها قویتر بوده
بارها مرا ناامید کرد ه اند ،اما گویا امید من از موانع آ 
است.
 +جایگاه االن کتابداری در ایران چگونه است؟
– آنگونه که قابل قبول ارزیابی شود ،نیست و تا رسیدن به آن نقطه
ش های
ایدهآل ،را ه های نرفته بســیاری داریم .از مشــکالت و چال 
موجود میتوان به نبود فرهنگ کتابخوانی مردم تا دیدگاه مردم به
این رشته ،نبودن انگیزه دانشجویان و مشکالت آموزش در این حوزه
و نیز نبودن انجمنی صنفی اشاره کرد.
 +پیش بینی آینده ی شما چه خواهد بود و یا به چه سمتی
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باید برود؟
– برای بهبــود وضعیت کنونی نیــاز داریم تا وضعیــت کتابخانه
های ایران بخصوص کتابخانــههای عمومی ارتقاء یابند تا ضرورت
مطالعه و وجود کتابدار احساس شود .ضرورت دارد تا کتابخان ه های
آموزشــگاهی جایگاه کتابدار را به رسمیت بشناسند .ضروری است
تــا کتابدار مرجع به قدری به روز و بااطالعات باشــد که همگام با
دانشجویان در کتابخانههای تخصصی و دانشگاهی بتوانند نیازهای
ن ها را ارزیابی کنند.
اطالعاتی کاربران نهایی را تشخیص دهند و آ 
متخصصان علم اطالعات و دانششناسی باید هویت خود را بشناسند
و رســالت این حرفه را بیشــتر برای خود و افراد جامعه اطالعاتی
بازنمــون کنند و از همه مهمتر ،اتحــاد بین گرو ه های کتابداری و
اســاتید بیشتر از همیشه احساس میشــود .برای پیشرفت به هم
صدایی نیاز داریم.
 +تأثیرفناوری های هم اکنون و آینده بر رشــته رو چگونه
ی کنید؟
ارزیابی م 
ی ها ظهور پیدا کرد ه انــد تا کارهای روتین و وقتگیر را
– فنــاور 
ت های فکری و ضروری
انجام دهند تا زمان داشــته باشیم به فعالی 
برســیم .فناور 
ی ها ،تحوالت گســتردهای در این حوزه داشتهاند
که بســیار مفید بود ه اند .فقط باید احتیــاط کنیم که فناوری زده
نشــویم .تالش برای تحقق وب معنایــی از دیدگاه متخصصان علم
اطالعات،پیاد ه سازی اســتانداردها و پروتکلهای واقعی کتابخانه
ک های
دیجیتال ،تقویــت نرمافزارهای کتابخان ه ای و تقویت تکنی 
ی هاست.
علمسنجی فرصتهای پیش رو از تأثیر حضور فناور 
 +فکر می کنیــد مهارت های مورد نیاز یک دانشــجوی
کتابداری که بتواند بــرای بعد فارغ التحصیلی خود آرامش
خاطر در جهت کسب و کار داشته باشد چه چیزهایی است؟

نخبگان جوان ایرانی

ن ها پیشنهاد میکنم
ت های آماری را به خوبی بداند.به آ 
– فردی که در این رشته تحصیل میکند باید مهارت زبان انگلیسی و مهار 
ت ها برنامهریزی کنند و به طور مستمر مقاالت و منابع بهروز را مطالعه نمایند تابا چالشها و مباحث روز آشنا
برای کسب این مهار 
شوند .مهارتهای فناورانه خود را تقویت نموده و اطالعات مرجع خود را افزایش دهند .تفکر انتقادی داشته و به عبارتی دیگر یادگیرنده
مادام العمر باشند .
 +کمبودهای حال حاضر در مرحله ی آموزشی رشته را چه چیزهایی می بینید؟
ت های بازار همگام نیست .امیدوارم این خألها شناسایی شوند و مسئوالن امر
ل های رشــته با نیازها و مهار 
– متاســفانه برخی سرفص 
تالشهایی در کمیته برنامه ریزی انجام دهند تا این همراستایی ،ارزش افزود ه ای به همراه داشته باشد.
 +برای اینکه دانشجویان و کتابداران شاغل نیز بتوانند مهارت های فراتر از آموزش های دانشگاهی داشته باشند شما چه
توصیه ای دارید.
ت هایی که در دو سؤال
ش ها و نیز تقویت مهار 
ت های علمی ،کارگاههای آموزشی و همای 
– مطالعه ،مطالعه ،مطالعه و شرکت در نشس 
ن ها اشاره کردم.
قبل به آ 
 +برنامه ی آینده خود شما چیست؟درس و تحصیل؟ اشتغال؟
– امیدوارم بتوانم مقطع دکتری را بدون مشکل به بهترین شکل تمام کنم و منتظر می
مانم تا ببینیم خداوند چه خواسته است.امیدوارم اید ه آلهای من با خواست و رضایت
ایشان همواره در یک مسیر باشد.
 +راستی اگر کسی االن به شما رجوع کند برای انتخاب رشته ی کتابداری آیا
توصیه می کنید؟
ی کنم.
– در مقطع کارشناسی خیر ولی برای مقاطع باالتر این رشته را پیشنهاد م 
 +در پایان خوشــحال می شــویم خاطره ی زیبایی از خودتان و کتابداری
بفرمایید.
ی توانستم پاسخ کاملی به
– زمانی که در بخش مرجع کتابخانه شاغل بودم ،هر وقت م 
پرسش مرجع اعضاء بدهم ،بهترین خاطره و تجربه برای من بود.
بابت وقتی که صرف کردید و فرصتی که برای گفتگو در اختیارم گذاشــتید،
سپاسگزارم.

مصاحبه کننده :سمیه پروین
تاریخ مصاحبه ۲ :آبانماه ۱۳۹۵
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گپی با نخبگان جوان؛ نیره خداداد شهری
yyنویسنده  :معصومه حسنخانی

دانشجوی کارشناسی ارشد علم سنجی دانشگاه تهران ،کتابدار نهاد کتابخانه های عمومی

 +از خودتون شروع کنید معرفی نمایید از کجا هستید ،چه کردید و چه می کنید
و…
– نیره خدادادشــهری هستم ،متولد بهار  .۱۳۶۵ساکن شهر قم .دیپلم کامیپوتر دارم .سال
 ۱۳۸۳در رشــته کامپیوتر گرایش نرم افزار در مقطع کاردانی دانشکده فنی قم قبول شدم.
پس از فارغ التحصیلی به فکر تغییر رشته افتادم .سال  ۸۸رشته کتابداری دانشگاه قم قبول
شــدم .از رشته آشنایی چندانی نداشتم ولی بسیار به مباحث رشته عالقمند شدم .در سال
 ۹۲بدون کنکور و با ســهمیه استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد رشته مطالعات
آرشــیوی دانشگاه الزهرا پذیرفته شــدم .همچنین در این سال موفق به کسب رتبه چهارم
دانشجوی برتر علم اطالعات و دانش شناسی و در سال  ۹۴نیز به عنوان رتبه دوم دانشجوی
برتر علم اطالعات و دانش شناسی شدم .در حال حاضر نیز توانستم با کسب رتبه  ۷در آزمون
سراسری مقطع دکتری در رشته بازیابی اطالعات دانشگاه تهران پذیرفته شوم .در این مدت
کتابدار – آرشیویست مرکزپژوهش های اسالمی صدا و سیما ،آرشیویست مرکز اسناد آستان
مقدس قم و مشاور طرح های مختلف سازماندهی و نمایه سازی منابع در سطح استان بوده
ام .در کنار فعالیت های حرفه ای ،کارشناس رادیو قم نیز هستم.
 +چگونه به کتابداری کشیده شدید؟
– خیلی اتفاقی .عرض کردم بعد از فارغ التحصیلی در رشته نرم افزار ،خیلی عالقه داشتم که دوباره کنکور شرکت کنم .در گروه علوم انسانی
شرکت کردم و کتابداری جز ده انتخاب اولم بود .خیلی از کتابخانه استفاده می کردم و فکر می کردم محدوده این رشته فقط کتابخانه است،
و به گستردگی مباحث رشته خیلی احاطه نداشتم .خوشبختانه اساتید دانشگاه قم در عالقه مند شدن من به این رشته بسیار موثر بودند.
 +آیا فرد یا افرادی در فعال شدن و انگیزش بیشتر شما موثر بودند؟
– بله بدون شک .سوای از اساتید دانشگاه قم که در سوال قبلی هم عرض کردم بسیار در انگیزش من موثر بودند اگر بخواهم از افراد دیگری
که در فعال شدن و انگیزش من نقش داشتند ،نام ببرم باید از دکتر حری ،آقای محفوظی ،دکتر زارعی ،آقای عمرانی و … نام ببرم .این عزیزان
خیلی در موفقیت من نقش پررنگی داشتند .البته در این راستا اساتید دانشگاه الزهرا هم بسیار به من لطف داشتند و در این راه من را حمایت
کردند .جا دارد در این مقال از جناب آقای دکتر رضایی شریف آبادی هم نام ببرم.
 +جایگاه اآلن کتابداری در ایران چگونه است؟
– چند روز پیش مقاله ای از یورلند (استاد تمام رشته علم اطالعات در دانشگاه رویال کپنهاگ دانمارک) مطالعه می کردم .نگرانی از جایگاه
رشته نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا وجود دارد .یورلند در این مقاله از باز بودن مرزهای رشته ما سخن می گوید و اینکه رشته ما تداخل
زیادی با رشته های دیگر دارد و جایگاه ما با مخاطره روبرو شده است.
 +پیش بینی آینده ی شما چه خواهد بود و یا به چه سمتی باید برود؟
– رشته ما در آینده باز هم بیشتر به سمت فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی پیش می رود .ولی این به این معنی نیست که ما جایگاه خود
را از دســت بدهیم .اگر دانشــجویان ما به جای اینکه صرفا به سمت مباحث جدید بروند ،کامال از فلسفه ،تاریخچه و پایه های اساسی رشته
مطلع باشند و در حوزه رشته تمایل به مرکز داشته باشند و به متاتئوری های رشته پایبند باشند ،امید هست که این رشته جایگاه خود را
تثبیت کند و به عنوان یک دیسیپلین مستقل شناخته شود.
 +تأثیرفناوری های هم اکنون و آینده بر رشته رو چگونه ارزیابی می کنید؟
– فناوری ها هم اکنون بر بسیاری از جهات زندگی ما تاثیر گذاشته اند .ولی این ما هستیم که باید تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم .اگر ما
ایده پرداز و خالق نباشیم ،ممکن است استفاده از فرصت ها به دست دیگران صورت گیرد .شانس در خدمت ذهن آماده است .ما باید با ذهنی
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باز به سمت فناوری ها برویم و از این فناوری ها در جهت خدمت
به کاربران و توسعه خدمات خود بهره بردارب کنبم.
 +فکر مــی کنیدمهارت های مورد نیاز یک دانشــجوی
کتابداری که بتواند برای بعد فارغ التحصیلی خود آرامش
خاطر در جهت کسب و کار داشــته باشد چه چیزهایی
است؟
– بــه نظرم اولیــن مهارت ،داشــتن تفکر انتقادی اســت .یک
دانشجوی کتابداری باید خیلی مطالعه کند .مطالعه هدفمند و با
دید انتقادی .مهارت استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی
نیز بســیار حائز اهمیت است .دانش زبان انگلیسی در استفاده از
منابع مختلف هم مهم است .روابط عمومی باال ،روابط اجتماعی
باال ،مهارت نوشتن و … را هم به این فهرست اضافه کنید.
 +کمبودهای حال حاضر در مرحله ی آموزشــی رشته رو
چه چیزهایی می دانید؟
– رشــته ما مانند بسیاری از رشــته های دیگر ،دو بعد نظری و
عملی دارد .در ســطح کارشناسی ضمن تقویت پایه های تئوری
دانشجویان باید به مباحث علمی هم توجه زیادی شود تا دانشجو
برای حضور در محیط کار آماده شود .ما باید دانشجویی را تربیت
کنیم که از همه لحاظ (علمی ،اخالقی ،فرهنگی ،روابط اجتماعی
و …) در محیط کار موثر و کارآمد و برجســته باشــد .االن در
سرفصل های رشته ،دانشــجو با مباحث فناوری و … غیر آشنا
می شــود ولی مباحث روانشناسانه و فرهنگی حضور کمی دارند.
یک بعد اساســی رشته ما کاربر و مخاطب هست که ما باید برای
ارتباط با کاربر آموزش های الزم را ببینیم.
 +برای اینکه دانشــجویان و کتابداران شاغل نیز بتوانند
مهارت های فراتر از آموزش های دانشگاهی داشته باشند
شما چه توصیه ای دارید؟
– برای این عزیزان حتما باید کارگاه های آموزشــی و کالسهای
ضمن خدمت برگزار شــود .بســته به نوع کتابخانه و افرادی که
در این مراکز شــاغل هســتند و نیازهای
اطالعاتــی که دارند ،با یــک برنامه ریزی
خوب می شــود کالســها و کارگاه های
مفیدی برای این بزرگواران تشــکیل داد.
ضمن اینکه حضور این عزیزان در همایش
ها و نشست های رشــته بسیار تاثیرگذار
اســت و ســطح علمی و عملی آنها را باال
می برد.
 +برنامــه ی آینــده خود شــما
چیست؟درس و تحصیل؟ اشتغال؟
– برای آینده برنامه های زیادی دارم .االن
که فقط به تحصیل فکر می کنم .به تدریس
عالقه زیادی دارم .اما هیچ وقت قصد ندارم
کار اجرایی را هم بــه طور کامل کنار بگذارم .تدریس و تحصیل

یکی از کارهای ماست .اما دانش آموختگان سطح باالی رشته باید
در مراکز مختلف به عنوان مشاور اطالعاتی حضور داشته باشند.
هم اکنون من کار مشاوره اطالعاتی در زمینه سازماندهی منابع را
در چند مرکز انجام می دهم .یکی از دغدغه های اصلی من رواج
فرهنگ مطالعه در سطح جامعه است .که امیدوارم بتوانم در این
زمینه گام هایی با کمک دیگر کتابداران بردارم.
 +راستی اگر کســی االن به شما رجوع کند برای انتخاب
رشته ی کتابداری آیا توصیه می کنید؟
– بله حتما .تاکنــون هم خیلی این کار را انجام داده ام .من این
رشــته را واقعا دوست دارم و به دیگران هم توصیه می کنم .ولی
قبل از آن به کســانی که وارد این رشته شده اند توصیه می کنم
مطالعــه و کتابخوانی را به طور جدی در برنامه خود قرار بدهند.
کتابــداری که زیاد مطالعه نکند نمــی تواند در خدمات دهی به
جامعه هدفش موفق عمل کند.
 +در پایان خوشحال می شویم خاطره ی زیبایی از خودتون
و کتابداری بفرمایید.
– خاطره ها زیاد هســتند .اما در اینجا می خواستم خاطره ای از
نشســت کتابخوان تعریف کنم .سال گذشته ،سیصدمین نشست
کتابخــوان (ویژه کتابداران) در قم برگزار می شــد از من دعوت
شده بود که در نشست شرکت کنم .کتاب هنر شفاف اندیشیدن
را انتخاب کردم .نشست بسیار صمیمانه و جالبی بود .جمع شدن
کتابداران در کنار یکدیگر و صحبت از تجربیات کتابخوانی شــان
بسیار دلنشــین بود .در این مقال ،از آقای مختارپور و همچنین
مدیر کل نهاد کتابخانه های اســتان قم تشکر می کنم .این گونه
برنامه ها برای اعتالی جایگاه رشــته و ترویج فرهنگ کتابخوانی
بسیار موثر هستند.
 +سرکار خانم خداداد شهری عزیز از اینکه وقتتان را در
اختیار ما قرار دادید از شــما صمیمانه سپاسگزاریم ،اگر
نکتهای در انتها دارید بفرمایید.
– به تمامی دســت اندرکاران مجله کتابدار ۲.۰
خسته نباشــید عرض می کنم .خیلی کارهای
خوبی در حال انجام هست ،از اینکه بنده را برای
مصاحبه انتخاب کردید ،بسیار متشکرم .امیدوارم
که تمامی کتابداران موفق و پیروز باشند و در راه
تعالی رشته گام بردارند.
مصاحبه کننده :معصومه حسنخانی
تاریخ مصاحبه 30 :آبان ماه 1395
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شما در کتابخانه چه می کنید؟
yyنویسنده  :معصومه سعادت
دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

این سوالی است که از ترم اول دانشجوی کتابداری شدن ،به شکل
های مختلف از ما می پرسیدند! شما چه می خوانید؟ بعد در این
درســی که می خوانید چه یاد می گیرید؟ بعــد این که یاد می
گیرید به چه درد می خورد؟ بعد این به این دردی که می خورد،
از بین رفتن آن درد به چه درد می خورد؟ بعد محل کار شما فقط
کتابخانه است؟ بعد در کتابخانه شما چه می کنید؟ این سوال ها
را افراد خانواده ،افراد جامعه ،دانشجوهای ترم پایینی ،دانشجوهای
رشته های دیگر ،همکارهای محل کار و حتی کاربرهای کتابخانه
از ما می پرسند! و ما نمی دانیم این مشکل همه ی رشته هاست
یا فقط کارهای ما برای دیگران جای سوال دارد؟ بعد از یک سال
که از اولین قرارداد رسمی “کتابدار کتابخانه آموزشگاهی” شدنم
می گذرد ،فکر می کنم می توانم تا حدی پاسخ :شما در کتابخانه
چه می کنید؟ را بدهم.

ما دو نفریم در کتابخانه .دو کتابدار (کارشناس و کارشناس ارشد
کتابداری) و یک نفر هم مسئول کتابخانه است که امور کتابخانه
زیر نظر ایشــان می گذرد .دو روز ابتــدای هفته همکار جان در
کتابخانه هستند و دو روز بعد بنده و روز آخر هفته با هم هستیم.
یاور همیشه مومنمان هم هست .دوست پر حوصله و با تجربه ای
که ایده های فوق العاده در اختیارمان می گذارد و بســیار زحمت
می کشد و همراه و رفیق ماست.
ما ســال جدید تحصیلی را از اوایل شهریور آغاز می کنیم .جلسه
52

مجله کتابدار  2.0دوره دوم  ،شماره پنجم دی 95

مــی گذاریم و در آن برنامه می ریزیم که برای اول مهر چه برنامه
ای داشته باشیم که هم دانش آموزان را خوش بیاید ،هم خودمان
را ،هم کادر مدرســه و هم بودجه را .برنامــه می ریزیم که برای
کل ســال تحصیلی چه برنامه های فرهنگی ای برای کتابخانه به
صورت هفتگی داشــته باشیم ،برای نمایشگاه های کتابی که طی
سال خواهیم داشت تصمیم می گیریم و باید یادمان بماند که برد
کتابخانه یک نواخت و خسته کننده شده و خوب است که عوض
بشــود و تازه قفسه هم کم آورده ایم! و ای وای!! رف خوانی نکرده
ایم هنوز!!
رف خوانــی می کنیم .هم زمان با رف خوانی تقویم را می گذاریم
پیش رویمان و مناســبت های مهــم هر هفته را پیدا می کنیم و
در ارتباط با همان یک شــعر و فعالیت مرتبط در نظر می گیریم
که بچه ها را با مناســبت های فرهنگی هم آشنا کنیم .در کتاب
های مرجع می گردیم تا سوال های خوب پیدا کنیم برای پرسش
مرجــع و رف خوانی را هم چنان ادامه می دهیم .باید تا اول مهر
نشده و بچه ها تمام وقتمان را نگرفته اند تکلیف کتاب های زبان
فهرســت نویسی نشده و سی دی ها را یکسره کنیم و بعد یادمان
هم نرود که جلد خیلی از کتاب ها کهنه شــده ،باید عوض کنیم.
داریم هنوز درباره چگونگی اجــرای تور کتابخانه حرف می زنیم
که چشممان می خورد به کتاب های کتابخانه کالسی! کتابخانه
کالسی را کی راه اندازی کنیم راستی!!؟
اول مهر شــاداب و پر نشاط می رسد .ما برای هر پایه حرف های
مختلفی داریم! به هفتم ها از کتاب ها و دارایی هایمان می گوییم.
یاد می دهیم چگونه دنبال کتاب هایشان بگردند و یاد می دهیم
مراحل امانت کتاب چیست .با هشتم ها درباره سال گذشته حرف
می زنیم و سال جدید و از تازه های کتابمان می گوییم و از کتاب
های خوب و کتاب های مناســب و کتاب هایی که می توانند بعد
بخواننــد و کتاب هایی که نمی توانند در بزرگســالی بخوانند .با
نهم ها گپ می زنیم .از آنهــا نظر می خواهیم درباره بهبود روند
کتابخانــه ،دربارۀ این که چه کنیم که کتابخانه به محل دوســت
داشتنی تر و جذاب تری برای بچه ها بدل شود… پذیرایی ساده
و فــرم هایی که از قبل تهیه کردیم تنها اقالم فیزیکی اســت که
بینمان رد و بدل می شــود ولی اثری که حرف های آنها روی ما
گذاشــته ،و شاید حرف های ما روی آنها ،مدت طوالنی تری باقی
است.
هفته ی اول مهر تمام می شــود و رف خوانی تمام می شــود و
محرم شروع می شود و محرم است و مسابقه ی کتاب خوانی اش!!

گزارش

کتاب های بی نهایت خوبی که داریم که شــاید بچه ها نشناسند و
به سراغشــان نیایند انتخاب می کنیم و طراحی ســوال و شیوه ی
اجرا و تبلیغات و اطالع رسانی و چگونه کتاب را تهیه کنیم و چقدر
اســتقبال می شود و به هر فرد باید جدا توضیح بدهی و سوال های
بچه ها که تمامی ندارد تا روز آخر مسابقه! و خب! محرم نرفته هفته
کتاب اســت و هفته کتاب است و فعالیت های کتابخانه و مگر می
شود کتابخانه برای هفته کتاب سنگ تمام نگذارد؟ نمایشگاه کتاب
مثل یــک زن چاق که به زور خودش را در اتوبوس پری در نیمروز
گرم تابستان می چپاند ،ســر و کله اش در کتابخانه پیدا می شود.
ما این پیرزن چاق را می شناسیم و دوستش داریم .به فعالیت های
فرهنگی می گوییم بلند شــوند و جای خودشــان را به او بدهند و
ما می ایســتیم تمام قد در اختیار او .قبل از این که بیاید مقدمات
حضورش را چیده ایم .تازه های نشــر را پیدا کرده ایم و با ناشــران
گفتگو کرده ایم و چانه های بســیار زده ایم و انتظار آمدن کتاب ها
را کشیده ایم و فرم سفارش کتاب تهیه کرده ایم و حاال کتاب ها را
می چینیم و آماده می شویم برای یک هفته سر پا ایستادن!(یادتان
که نرفته؟ جایمــان را داده ایم به پیرزن چاق!) باید به هر فرد جدا
توضیح بدهیم که فرم را چگونه پر کند و چطور جمع بزند و پولش
را چه زمانی بیاورد،و بعــد باید خودمان دوباره کنترل کنیم که آیا
همه چیز درست نوشته شده و درست حساب شده؟

پیرزن چاق مانند هر مادربزرگی دوست داشتنی است و در جیبش
کلی اتفاق هیجان انگیز دارد .یکی از این اتفاق ها دعوت از نویسنده
اســت .هزار گزینه داریم .به کی زنگ بزنیــم؟ کی زنگ بزنیم؟ آیا
وقــت دارد؟ اگــر وقت دارد می تواند با بچه هــا طوری گفت و گو
کند که راضی باشــند؟ چقدر می گیرد؟ تیپش چطور است؟ کتاب
بد که نــدارد؟ کدام کتابش بهتر اســت؟ از این کتاب بهترش چه
تعداد موجود است؟ اگر بچه ها از کتابش بخواهند از کجا بگیریم؟
چند تا؟ با چقدر تخفیف؟ چطور به دست بچه ها برسانیم؟ بچه ها
این کتاب را دوســت خواهند داشت؟ این کتاب که نکته بد ندارد؟
ادبیات کتاب چطور است؟ داســتانش چیست؟ از چه جنبه هایی
قابل بررسی است؟…
پیرزن چاق مهربان می رود .نه به همین راحتی! ما ســفارش ها را

گرفتــه ایم و حاال باید ببینیم از هر کتاب چه تعداد ســفارش داده
اند تا تهیه کنیم و اینجا هم گاهی با واقعیت های تلخی مواجه می
شــویم مثل اینکه چاپ کتاب تمام شــده!(چه کسی قرار است در
چشم های منتظر دختر معصومی که منتظر کتابش است نگاه کند
و این حقیقت را به او بگوید؟) و یا اینکه چند برگه ســفارش بدون
نام داریم!!

پیــرزن رفتــه .کتاب های بچه ها را بســته بندی کــرده ایم و در
کمدهایشــان گذاشته ایم .آبان تمام شده .کمی (به اندازه  ۶هفته)
ســرمان خلوت تر می شود .به کارهای روتین می پردازیم .فهرست
نویســی کتاب و سی دی و نشــریات و کتاب های زبان و این ها را
می گویم .البتــه این کارها را قبل از آن هم می کردیم .به ازای هر
یک ساعت  ۱۵دقیقه یا بیشتر پشت میز امانت بودن و امانت کتاب
و جســت و جو و مشاوره کتاب را هم می گویم  .آن هم که وظیفه
ی هر روزی ماســت .خواندن کتاب های خوانده نشده؟ بله! معرفی
و گذاشتن کتاب در راهرو به عناوین مختلف “پنجره” و “نردبان” و
هماهنگ بودن با معلم های انشــا و ادبیات برای معرفی کتاب های
بهتر به دانش آموزان و معرفی کتاب به دبیران از طرق مختلف و آن
دوست و یاور همیشگی“ :جلد کردن کتاب ها و تعویض جلد کتاب
های کهنه” هم هستند! البته این ها که همیشگی اند و کار محسوب
نمی شوند!! کارهای روتین دیگر مثل فایل کردن مو به موی کتاب
ها که در ترم اول جا به جا شده اند و چک کردن چند باره ی کتاب
های مفقودی ســال های گذشــته و همکاری کردن در جشن ها و
برنامه های مختلفی که در سطح مدرسه انجام می شود هم هست.
تزئین کتابخانه با استفاده از حداقل امکانات (با کاغذ و
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اوریگامی و نخ و مروارید و چوب خشــک!!) هم کاری است که از
دست ما بر می آید!…
و بهمن پیرزنی به مراتب چاق تر از آن پیرزن آبانی به ســراغمان
می آید .پیرزنی که تا شــب عید بساطش را جمع نمی کند و ما
دائم در اختیار اوییم .حاال بماند که تا برود ،باز یادمان می افتد که
ای بابا! مگر نوروز نیست؟ برای نوروز هیچ نکرده ایم و باید هفت
سین کتاب داشته باشیم و …
دیروز دوســتی ،دوست خوب باشــعور فهمیده ی بسیار دوست
داشــتنی لطیفی که ســال گذشــته دانش آموز مدرســه بود و
طــای اول المپیاد ادبیات را گرفت و حــاال هر از گاهی می آید
و در کتابخانه می نشــیند و ما را از حضور گرم و روشن خودش
مستفیض می کند ،از من پرسید که :آیا از انجام کارتان لذت می
برید؟ احساس خوشبختی می کنید؟
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کمی به فکر فرو رفتم! هزار هزار کار می کنیم و باز هم هرکســی
می رسد ،آشکارا یا نهان از ما می پرسد شما در کتابخانه چه می
کنید؟ از ما می پرسند فقط می نشینید کتاب می خوانید؟ و نمی
داند که از وقتی پا به کتابخانه گذاشته ام حسرت خواندن بعضی
کتاب ها به دلم مانده… فکر کردم که احســاس خوشبختی می
کنــم به خاطر همه کارهایی که می کنیم و نه کاربرها می بینند
و نه همکارها؟ فکر کردم می شــود احساس خوشبختی کرد؟ به
رسالتمان فکر کردم ،به رســالت کتابدارها که یکی از آنها ایجاد
عادت به مطالعه است… گفتم بله .احساس خوشبختی می کنم.
“خانوم! ما به خاطر شما میایم کتابخونه!” و “خانوم! ما این کتاب
رو چون شما گفتید خوندیم!” و “خانوم! کتابی که معرفی کردید
خیلی خوب بود ،می شه بازهم کتاب معرفی کنید؟”
احساس خوشــبختی می کنم با شنیدن این جمله ها که هر بار
به زبان شنیدنشان برای یک عمر احساس رضایت و خوشبختی،
کفایت می کند…

گزارش

گزارشی از دومین کنگره علم اطالعات ایران
yyنویسندگان  :سمانه بیرجند ،1متینه امیری ،2فرزانه بهارلو ،3زینب سادات صندید(عکاس)
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،رشته آرشیو ،دانشگاه تهران
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه تهران
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا
 .4دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا

4

دسترسی آزاد به اطالعات در حقوق شهروندی
 ۱۵و  ۱۶آبان ،کتابخانه ملی

کنگره با ســخنرانی آقای ابراهیم عِمرانــی بهعنوان دبیر اجرایی
کنگره و دکتر فریبرز خســروی دبیر علمــی انجمن کتابداری و
اطالعرســانی ایران آغاز به کارکرد .سپس ،نشست اول از ساعت
 ۱۱تا  ۱۳در ســالن قلم کتابخانه ملی با عنوان دسترسی آزاد به
اطالعات :از شعار تا واقعیت برگزار شد

گزارشی از دومین کنگره ساالنه متخصصان علوم اطالعات
هدف کنگرهها و همه انواع دیگر همایشها ارتقاء مخاطب ،رشته و
حرفه است .یکی دیگر از اهداف مهم همایشهای علمی /حرفهای
انســجام جامعه حرفهای در کنار جامعه دانشگاهی است .یکی از
اهداف این کنگره همانطور که در همه اســناد گذشــته آن نیز
رؤیت میشــود ،کنار هم نشــاندن اصحاب حرفه و دانشگاهیان
یعنی اساتید و دانشجویان اســت ،دانشجویانی که بهسرعت و با
فارغالتحصیل شــدن دریکی از مقاطع تحصیلی به جمع اصحاب
حرفه میپیوندند .کنگره متخصصــان علم اطالعات ایران تالش
میکنــد همه حرفهمنــدان حــوزه اطالعــات را فراخواند تا در
نشســتهای تحلیلی مسائل و مشــکالت جاری حرفه را به زبان
خود بیان کنند و با هماندیشــی با یکدیگر و با اساتید دانشگاهها
برای حل مشکالت چارهجویی کند و ازاینروی ،نام حرفهای بر آن
گذاشتهشده و تکمیلکننده همایشهای علمی پژوهشی خواهد
بود.
دومیــن کنگره متخصصــان علم اطالعات ،فرصتی اســت برای
اساتید تا از نیاز بازار آگاه شده و سمتوسوی آموزش را به سمت
نیازها بکشــانند و فرصتی اســت برای اهل حرفه که از تازهها و
پیشــرفتهای دنیای علم آگاه شــوند .برنامهی غالب این کنگره
برگزاری نشستهای هماندیشی اساتید و خبرگان بود که دبیران
نشســت مســئولیت گفتگو و انتخاب اعضای نشست را بر عهده
داشتند.

دکتر حسین افخمی رئیس گروه روابط عمومی دانشکده ارتباطات
دانشگاه عالمه طباطبایی ،دکتر غالمرضا عزیزی رئیس پژوهشکده
سازمان اســناد و کتابخانه ملی جمهوری اســامی ایران ،دکتر
فریبرز خســروی عضو هیئتعلمی مرکز اسناد و کتابخانه ملی،
دکتر محمد قانع عضو هیئتعلمی پایگاه استنادی جهان اسالم،
دکتر محمد زرهساز عضو هیئتعلمی دانشگاه خوارزمی ،اعضای
تشکیلدهنده این نشست بودند.
ابتدا دکتر افخمی ســخنرانی خود را حول محور اطالعات ،انواع
اطالعات اعم از عمومی ،علمی و تفاوتهای اطالعات سالم و
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تحریفشده ایراد داشت .سپس راجع به دسترسی آزاد به اطالعات
و معانی متفاوت کلمه  freeمطالبی را بیان کرده و اذعان داشــت
که ایــن واژه عالوه بر معنی آزاد به معنــی مجانی یا رایگان نیز
اســت ،ازاینرو کلمه  OPENرا معادل آزاد دانست .وی همچنین
دروازهبانــی اطالعات و حضور قوانینی مدون را برای دسترســی
آزاد به اطالعات الزم دانســته و خبرنگاران را جزئی از دروازهبانان
اطالعات بهعنوان گزینش کنندگان اطالعات و برجستهسازان آن
در برابر دسترسپذیری جامعه به اطالعات بهحساب آورد .سپس
مفهوم آزادی را در جوامع گوناگون نســبی دانســت و اظهار کرد
آزادی بر اســاس قدرت بر دودسته فردی و ملت تعریف میشود
بهگونهای که دسترســی آزاد ( )OAبر اســاس قــدرت ملت در
چارچوب منافع ملی اســت در ادامه از سانســور نیز تعاریفی را
ارائه کرد ازجمله اینکه سانســور همانند آزادی نسبی است و در
چارچوب دولتی کنترل تلقی میشود.
سپس رئیس پژوهشکده ســازمان اسناد و آرشیو ،تفاوتی را بین
دسترسی آزاد در آرشــیوها و کتابخانهها قائل شد بهگونهای که
کتابهای دریافتــی یک کتابخانه فرایند ممیزی را مانند کنترل
ناشــرین و مسئولین مجموعهســازی را طی کرده است و سپس
در اختیار کتابخانه قرارمیگیرد؛ اگر هم محدودیتی در دسترسی
باشد برحســب شــرایط مکانی و زمانی اســت؛ اما در آرشیوها
اینگونه نیســت و آرشیویست آخرین فرد برای کنترل اسناد در
آرشیوهاســت ،پس طبیعی است که دسترســی آزاد به آرشیوها
تمهیداتی را به همراه داشته باشد .ایشان همچنین تفاوتی را بین
دسترسی آزاد به اطالعات و آزادسازی اطالعات در آرشیوها بیان
کرد.
دکتر محمد زرهســاز قانون دسترســی به اطالعات را که مصوبه
سال  ۱۳۸۷مجلس شورای اسالمی بوده است ،منوط به اطالعات
عمومــی و نه اطالعات علمی دانســت .وی بیــان کرد که قانون
کپیرایت با دسترسی آزاد در تضاد نیست و نباید به این باور غلط
دامن زد که منابع دسترسی آزاد فاقد اعتبار میباشند.

بعــد از صرف ناهار و نماز از ســاعت  ۱۴تــا  ۱۶بهطور همزمان
ســه نشســت در تاالرهای قلم ،حکمت و فرهنگ برگزار شد ،در
این میان نشست “مسائل دانشجویان و دانشآموختگان :با تکیه
بر مســائل دانشآموختگان“با توجه به حضــور جمع کثیری از
دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف موردتوجه قرار گرفت.
فرحناز ســلطانی کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کامپیوتری
علوم اســامی نور (پژوهیار) مدیریت نشست را بر عهده داشت.
در این نشست جناب آقای دکتر رجبعلی بگلو عضو هیئتعلمی
پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران ،جناب آقای مهدی علیزاده
اســتاد دانشگاه آزاد واحد زرند کرمان ،سرکار خانم پریسا پاسیار
دانشجوی دکترای دانشگاه علوم تحقیقات-کارمند کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران و سرکار خانم صنم ابراهیمزاده دانشجوی
دکترای دانشگاه الزهرا اعضای نشست را تشکیل میدادند.
هرکــدام از اعضــای نشســت دربــاره فرصتهــا و چالشهای
دانشآموختگان سخنرانی کردند و خانم پاسیار بازتاب مصاحبهای
را در این خصوص با دانشجویان و دانشآموختگان انجام داده بود
را بیان کرد .ازجمله میتوان به جذب بسیاری از دانشآموختگان
به شغلهای غیر مرتبط یا بیکاری آنها و ادامه تحصیل در مقاطع
باالتر اشاره کرد.

دکتر محمد قانع عضو هیئتعلمی پایگاه اســتنادی جهان اسالم
روی فرهنگســازی و آموزشهای رسمی در دسترسی آزاد ،حق
مؤلف و کپیرایت تأکید کرد و اظهار داشت که کلیه حقوحقوق
افراد جامعه اعم از پژوهشــگران ،کتابداران و آرشیویستها باید
تعریف شود.
دکتر خســروی دبیر نشست ،سانســور اقتصادی را مانعی برای
دسترســی آزاد دانســت بهگونهای که بودجه محدود برای خرید
کتب و مدارک خود موجب عدم دسترســی آزاد است .ایشان در
انتها ،پاسخگوی سؤاالت تعدادی از حاضرین بود.
محدود بودن بازار کار در میان جوامع متخصصان اطالعات از دیگر
چالشهای عنوانشــده است که تنها به تدریس منحصر میشود
که خود نیز مقاطع تحصیلی باالتری را میطلبد .دانشآموختگان
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نیز در باب عدم حل مشــکل بیکاری آنهــا علیرغم معدلهای
ی در مراکز معتبر طی دوران دانشجویی
قابلقبول و انجام کارآموز 
سخن راندند.
دکتر بگلو از اهمیت و نقش انجمن کتابداری ایران صحبت به میان
آورد و افزود دانشــجویان و دانشآموختگان سعی کنند تا با انجام
فعالیتهای گروهــی بتوانند تصمیمگیری مبتنی بر خرد جمعی
را بپذیرند و با شــرکت در فعالیتهای گروهی خودشان را اثبات
کنند و بهعنوان یکی از اعضای اصلی انجمن نوید استقبال از افراد
باروحیه انجمنی را داد.
کارآفرینی نیز از بحثهای مطروحه بود همچنین به تعامالتی که
باید بین کارآفرینان و کاریابان در بستر انجمنها و کمیتهها صورت
بگیرد و نقش مؤثر آن در اشتغالزایی اشاره شد البته از مشکالت
پیش رو در حوزه کارآفرینی ،فقدان ویژگیهای شــخصیتی افراد
در این زمینــه ،عدم آموزشهای ضمن خدمت و عدم حضور این
مباحث در میان کتب درسی بیان شد.
پرسش و پاسخ بین اعضای نشست و حضار نیز با بیان نگرشهای
متفاوت نســبت به رشــته بهعنوان علم یا فن آغاز شــد که اکثر
حاضران علم اطالعات و دانش شناسی را علم میپنداشتند چراکه
در مراکز علمی دنیا ازجمله دانشــگاهها تدریس میشود .البته که
این رشته فن و هنر نیز است ولی تا علمی حضور نداشته باشد فن
و هنر در بستری مستقل جایی نخواهد داشت.
پس از درنگی کوتاه بعد از دومین نشست ،آخرین جلسات روز اول
کنگره از ساعت  ۱۶تا  ۱۸برگزار شد.
تاالر قلم میزبان نشست “سازماندهی دانش :چالشهای ارتقاء
کیفیت در سازماندهی اطالعات” به مدیریت دکتر مرتضی
کوکبی عضــو هیئتعلمی گروه علم اطالعات و دانش شناســی
دانشــگاه شــهید چمران اهواز و با حضور دکتر محســن حاجی
زینالعابدینی عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی ،دکتر سید
مهدی طاهری عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه طباطبایی ،طاهره
یعقوب پور مدیر بخش سازماندهی کتابخانه ملی ایران و ملیحه
درخوش دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس بخش
سازماندهی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

در نشســت همزمان تــاالر حکمت نیز “مشــاغل کتابداران:
فعالیتهای صنفی و موانع آن” بررســی گردید .سید ابراهیم
عمرانی دبیر شــورای تأمین منابع علمــی وزارت علوم مدیریت
این نشســت را به همراه دکتر عصمت مؤمنی عضو هیئتعلمی
دانشگاه عالمه طباطبایی ،مهسا پورحقانی کارشناس ارشد موسسه
انتشــارات فنی ایران ،دکتر حسن مقدس زاده عضو هیئتعلمی
مرکز منطقهای اطالعرســانی علم و فناوری ،دکتر حســن کیانی
خوزستانی عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا عهدهدار بودند.

نشست “موزهها و مسائل آن :موزهها بهعنوان سازمانهای
اطالعاتی” در تاالر قلم به مدیریت دکتر کیوان جورابچی عضو
هیئتعلمی و رئیس مرکز اسناد و موزهی دانشگاه شهید بهشتی
و با حضور دکتر محمدرضا بهــزادی عضو هیئت تحریریه مجله
داستان همشهری و قاجار پژوه ،امید علی مقیمی دانشجوی ارشد
دانشگاه عالمه طباطبایی و مسئول کتابخانه مرکزی و کارشناس
سازماندهی اشــیا و موزههای حوزه آستان حضرت عبدالعظیم،
عباس خاکســار موزهدار و امین اموال مــوزهی مخصوص و انبار
مفروشات کاخموزه گلستان برگزار شد.
دکتر بهزادی در ابتدا بیان داشــت؛ کتب و نســخ خطی بهعنوان
مادر کتابداری و ماده آرشــیوی تلقی میشــود که این امر نگاه
شــیءگرایی به این مدارک را به وجود میآورد .در ســال ۱۳۱۳
کتابخانه ملی تأســیس شد و مجموعه نسخ خطی خود را از کاخ
گلستان فراهم کرد ،بهمرور مدارک را اسکن و وارد بازار پژوهشی
شد؛ اما موزههای ما ازجمله کاخ گلستان هنوز تمهیداتی را برای
از بین بردن نگاه اموالی به اشیاء موزهای به کار نبرده است و این
خود ضعفی برای جوامع پژوهشی و آرشیوی بهحساب میآید.
آقای خاکسار سه مسئولیت را برای موزهها برشمردند جمعآوری،
نگهداری و نمایش .وی افزود وظیفهی آموزش و آگاهیرسانی نیاز
امروز جامعه اســت و سازمان میراث فرهنگی نباید با گردشگری
یکجا تجمیع شــود چراکه با استناد به صحبتهای دکتر بهزادی
نگاه به موزه و میراث فرهنگی همچون گردشگری از بعد نمایشی
اشتباه است.
رئیس موزه حضرت عبدالعظیم نیاز جوامع امروز را سازماندهی
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دانش و نه اطالعات دانســت .قدم برداشــتن درراه اســتفاده از
استانداردهای دانش جزو ملزومات است؛ چراکه ارزشافزوده زمانی
به اشیا اطالق میشود که سازماندهی درستی وجود داشته باشد
و از وب  ۲و شــبکههای اجتماعی نیز استفاده شود تا روابط بین
اشــیا و کتب مشخص شود .درمجموع باید بستری را فراهم کرد
که آرشیوها ،موزهها و کتابخانهها به سمت وحدت حرکت کنند.
در پایــان دکتر جورابچی تفاوتهای بین موزههای کالســیک و
خاص را فرمود .وی تأکید کرد که در موزههای کالســیک فضای
قرن  ۱۹همراه با روایتگری سنتی حاکم است و هنوز از ویترینها
برای نمایش استفاده میشــود درحالیکه موزههای خاص مانند
مــوزه یهود در برلین آلمان به دنبال روایتگریهای نو اســت که
بیننده را درگیر کشف اطالعات میکند و از تمامی حواس پنجگانه
برای این مهم بهره میبرند.
امروزه  Interactiveبودن اطالعات یا همان تأثیر متقابل اطالعات
و کاربر اهمیت بســزایی دارد که این امر تنها با واردکردن اشیا و
تاریخ در بطن زندگی میسر میشود .در انتها با نمایش اسالیدهایی
توســط آقای دکتر جورابچی از موزههــای خاص و تکنیکهای
بهکاررفته در آنها و پرسش و پاسخ این نشست به پایان رسید.

در نشست همزمان تاالر حکمت نیز نشست “فناوری و نوآوری:
بررسی وضعیت کســبوکارهای محتوا محور در ایران” به
دبیری مصطفی امینی دانشــجوی دکترای علم اطالعات و دانش
شناســی دانشگاه آزاد اســامی واحد علوم تحقیقات و با حضور
مهندس خسرو سلجوقی مدیر طرح  ۱۰برابر کردن تولید محتوای
بومی قرارگاه اقتصاد مقاومتی در وزارت  ،ICTدکتر داریوش مطلبی
متخصص اقتصاد اطالعات و نشر ،عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد
اسالمی و رئیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر
واحد (۵مرکز تخصصی چاپ و نشر) ،مهندس محمدصادق مالکی
مدیر طرح راهاندازی پارک تولید محتوای ایران ,دبیر کنسرسیوم
کسبوکار اینترنتی ایران و مدیر برنامه کلید ،جناب آقای اسدی
از شرکت تولید کتاب صوتی نوار میزبان بود.

روز دوم کنگره نیز کتابخانه ملــی میزبان حرفهمندان،
دانشجویان و اساتید علم اطالعات و دانش شناسی بود.
اولین نشست روز دوم با عنوان “کتابخانههای عمومی :توسعه
خدمات کتابخان ه ای” به دبیری دکتر محمدحسین دیانی ،عضو
گروه علم اطالعات و دانششناســی دانشگاه فردوسی مشهد و با
ش آفرین انصاری ،پیشکســوت علم اطالعات و دانش
حضــور نو 
ت مدیره شورای کودک ،حامد طراحی ،مدیر
شناسی و عضو هیئ 
امور کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی سازمان فرهنگی هنری
شــهرداری تهران ،ابوالفضل هاشمی ،مدیرکل امور کتابخان ه های
ن های فرهنگی هنری مساجد ،سید مهدی حسینی ،رئیس
کانو 
اداره ســامانه مدیریت کتابخان ه های نهاد کتابخان ه های عمومی
کشور در تاالر قلم برگزار شد.
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در تاالر فرهنگ نیز نشست “ کتابخان ه های آموزشگاهی :نقش
کتابدار در این مراکز ″به دبیــری فاطمه مرتضاییفرد ،عضو
هیئتمدیره شــورای کتاب کودک و با حضور دکتر مریم صراف
زاده ،عضو هیئتعلمی دانشــکده مدیریت دانشگاه تهران دکتر
سهیال علوی بوشــهری ،عضو هیئتعلمی دانشگاه خلیجفارس،
دکتر نســترن پورصالحی ،کتابدار آموزشــگاهی ،آنارام عسگری،
کتابدار آموزشگاهی برگزار شد.

گزارش

تاالر فرهنگ در نشســت همزمان به بررســی “ اطالعات سبز:
کتابخانه میدانی برای تفکر محیط زیستی” پرداخت .مدیریت
این نشســت به عهده نازلی یزدی زاده ،کارشناس ارشد محیط
زیســت آموزش و ترویج محیطزیست و مدیرعامل موسسه آوای
ســبز داربن بود و به یاری مهندس محمد درویش ،مدیرکل دفتر
آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت از محیطزیست ،پویا
نیکجو ،مروج رویکرد کاوشگری در طبیعت و کارشناس در حوزه
اکو توریســم ،حامد طراحی ،مدیر امور کتابخانههای شــهرداری
برگزار شد.
نشست دوم تاالر قلم نیز “مدیریت کیفیت خدمات اطالعات:
اســتانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکی”
بــا دبیری فرامرز مســعودی عضــو هیئتمدیــر ه و دبیر کمیته
برنامهریزی و بهبود مســتمر انجمن علم کتابداری و اطالعرسانی
ایران و با حضور دکتر میترا صمیعی عضو هیئتعلمی دانشــگاه
عالمه طباطبایی و دبیر کمیته فنی  TC46سازمان ملی استاندارد
ایران ،دکتر مهدی علیپور حافظی عضو هیئتعلمی دانشگاه عالمه
طباطبایی و متخصص کتابخانه دیجیتال ،مهندس ژرمین بزازیان
مدیر برنامهنویسی و عملیات شرکت کانادایی منیوالیف ،مهندس
فرناز راستکار مدیر پشتیبانی شــرکت نرمافزاری پارس آذرخش
همراه بود.
تاالر حکمت بهطور همزمان میزبان نشســت ” سواد اطالعاتی
برای ترویج خود توانمندسازی” بود .در این نشست دکتر مریم
ت مدیره انجمن مدیریت اطالعات و مدیر توسعه
نظری ،عضو هیئ 
تجاری شــرکت دانشگســتر فرداد ،بهعنوان دبیر حضور داشت
و دکتر علیحســین قاسمی ،اســتادیار گروه کتابداری و اطالع
ی شاپور اهواز و عضو هیئت ممتحنه
رسانی پزشکی دانشگاه جند 
و ارزشــیابی گروه مربوطه در وزارت بهداشت ،دکتر مریم صراف
زاده ،عضو هیئتعلمی گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه
تهران ،فعال و دغدغ ه مند حوزه آموزش و ترویج سواد اطالعاتی،
سرکار خانم نرگس خالقی ،عضو هیئتعلمی گروه علم اطالعات
ش شناسی دانشگاه قم ،نویسنده کتاب آموزش مهارتهای
و دان 
سواد اطالعاتی یاریگر ایشان در برگزاری این نشست بودند.

نشست پایانی تاالر حکمت با عنوان “آرشیوها و مراکز اسنادی:
آرشیو و مسائل آن” پــس از برگزاری یادواره پوری سلطانی به
مدیریت غالمرضا عزیزی مربی و عضو هیئتعلمی سازمان اسناد
و کتابخانه ملی ایران و با حضور دکتر سعید رضایی شریفآبادی
اســتاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا ،دکتر
امیررضا اصنافی اســتادیار گروه علم اطالعات و دانش شناســی
دانشــگاه شهید بهشتی ،خانمها زرین کلکی آرشیویست سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران ،خانم نیکنفس آرشیویست سازمان
اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

نشســت پایانی تاالر فرهنگ نیز با عنوان “مسائل نشر :چالش
های نشر تخصصی علم اطالعات” به طورهمزمان به مدیریت
دکتر داریوش مطلبی استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار
امام و با همراهی دکتر محمدحسین دیانی ،استاد دانشگاه فردوسی
مشهد ،دکتر نوراهلل مرادی ،مدرس دانشگاه و مدیرکل بازنشسته
آرشیو صداوسیما ،احمد محسنی ،مدیرمسئول انتشارات کتابدار،
دکتر محمد زرهساز ،استادیار دانشــگاه خوارزمی ،حسین اصغر
نژاد ،دانشــجوی دکتری علم اطالعات و دانش شناســی دانشگاه
شهید چمران اهواز و مدیرمســئول انتشارات سپهردانش برگزار
شد.
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چون برونسپاری و جمع سپاری در کسبوکارهای جدید ،تفاوت
بازاریابی هرمی با شــبکهای و باال رفتن حجم محتوای تصویری
بهجای محتوای متنی ،صحبتهای خود را به اتمام رساند.
در ادامــه مهندس مالکی و اســدی بهصورت کوتــاه به ترتیب
در خصوص کمبود اســتراتژی تولید در حــوزهی تولید محتوا و
همینطور ضعف در خصوص قوانین کپیرایت ،توجه به مشتری
مداری و حرکت در جهت نیازهای مشتری صحبت کردند.

ت هــای “فنــاوری و نــوآوری:
در ادامــه ،گزارشــی از نشســ 
کسبوکارهای محتوا محور در ایران”“ ،مدیریت کیفیت خدمات
اطالعات :استانداردهای خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکی”،
” آرشیوها و مراکز اسنادی :آرشیو و مسائل آن” خواهید خواند.
نشست “فناوری و نوآوری :کسبوکارهای محتوا محور در
ایران”
ابتدا مهندس سلجوقی در مورد روند تغییر دنیا از عصر کشاورزی
تــا عصر کنونی یعنی عصر مفاهیم صحبــت نمود و ویژگیهای
این عصر را برشمرد :تغییرات باال ،منابع نامحدود ،ارزشافزودهی
خیلی زیاد .در این عصر بخش کشاورزی  ۱درصد ،بخش صنعت
 ۴درصــد و بخش خدمات  ۹۵درصد از اقتصاد جهانی را دربرمی
گیرد .وی بیان کرد که چطور از محیط ســاده به بغرنج ،از بغرنج
به پیچیده و از پیچیده به محیط بینظم یا آشــوبناک رسیدهایم.
محیط آشــوبناک به حرکت در اتاقی تاریک تشبیه میشود که
شناخت ،طراحی و حرکت همزمان را میطلبد.
مهندس ســلجوقی در ادامه مشــخص ه های دادههای عظیم یا
 BigDataها را چنین بیان نمود -۱:حجم  -۲سرعت یا نرخ تولید
اطالعات -۳دامنه و تنوع  -۴صحت .شرکتهای GAFA Google,
 Apple, Facebook,Amazonشرکتهای محتوا محوری هستند
که با بهکارگیری دادههای عظیم توانســتهاند روند دنیا را تغییر
دهند .با این تغییرات دنیا به ســمتی میرود که رشد دانش از ۲
برابر شدن در هر  ۱۳ماه ،به  ۲برابر شدن در هر  ۱۲ساعت خواهد
رســید و علت اصلی این نرخ رشــد که روزبهروز افزایش مییابد
شبکههای اجتماعی اســت .در این خصوص به ارزشآفرینی در
کســبوکارهای محتوا محور اشاره شــد که دو بال آن کارایی و
اثربخشی معرفی گردید .ارزشافزوده یا ارزشآفرینی به این مهم
اشــاره میکند که در صنایع جدید با ارائهی خدمات با محتوا ،با
نیروی کم میتوان به ارزشافزودهی باال در ســهام رســید و این
دقیقاً کاری است که  GAFAانجام میدهد .در فرایند ارزشافزوده
دادن به کســبوکار میبایست به آیندهپژوهی توجه داشت و با
استفاده از اطالعات کاربران ،نیازهای آنان را پیشبینی و برآورده
نمود .شرکت آمازون با این تکنیک توانسته است انبارداری خود
را به  ۲۰درصد برســاند .مهندس سلجوقی بابیان مفاهیمی دیگر
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دکتر مطلبی با نگاهی کتابدارانِ به کسبوکار محتوا محور ادامهی
سخن را به دست گرفت .او توجه حضار را به این نکته جلب نمود
که قدمت کسبوکار محتوا محور به کتابخانهها و چاپ میرسد و
بیان کرد که همگرایی  Data, Content,Technologyکسبوکار
محتــوا محور را نتیجه میدهد که در هر ســه مورد مخاطب در
مرکز توجه است .وی در پاسخ به این سؤال که آیا در کتابخانهها
میتوانیم کسبوکار محتوا محور داشته باشیم به ذکر چند نکته
بسنده کرد -۱ :در کســبوکار برخالف کتابخانه  userمفهومی
ندارد و مخاطب تحت عنوان مشتری خطاب میشود .تا زمانی که
در کتابخانهها کاربر را مشتری خطاب نکردهایم کسبوکار محتوا
محور در کتابخانهها نداریم -۲ .در کسبوکار میبایست به دنبال
مشــتری رفت و او را جذب نمود اما در کتابخانه ما منتظر کاربر
هستیم -۳ .در کتابخانهها اقتصادمبنا نیست و نمیتوان تعریفی
جامع از اقتصاد کتابخانه ارائــه داد .وی با معرفی کتاب “قوانین
نوین اقتصادی در عصر شبکهها” نشست را به پایان رساند.

گزارش

نشست “مدیریت کیفیت خدمات اطالعات :استانداردهای
خدمات کتابخانه در محیط الکترونیکی”
نخســت دکتر صمیعی بــه معرفی جامع کمیتــهی ها فنی ایزو
پرداخت و بیان کــرد که این کمیتهها چه وظایفی دارند و با چه
ترتیبی میتوان از آنها استانداردهای تدوینشده را دریافت نمود.
دکتر علیپور پس از صحبتهای دکتر صمیعی ،خدمات کتابخانه
را به ســه دسته تقسیم نمود -۱ :در قالب محتوا (مانند استاندارد
مارک)  -۲حفاظت  -۳کیفیت خدمات متناســب با نیاز کاربران.
وی مســیر خدمات کتابخانهای را از سنتی به دیجیتال دانست و
بیان کرد که خدمات میبایست با نیاز کاربران تغییر ماهیت دهد
و به علــت محدودیت در ابزار و نیروها و … به ســمت خدمات
یکپارچه برود .دکتر علیپور در پاسخ به این سؤال که اول خدمت
پدید میآید یا استاندارد ،گفت که فناوریها جلوتر از استانداردها
هستند پس اول خدمات ارائه میشوند سپس استانداردها ساخته
میشوند.
مهندس بزازیان نیز به بیان جنبههای فنی استانداردها پرداخت و
به این نکته اشاره کرد که در خدمات عصر حاضر ،اسناد و pdfها
به سمت BigDataها میروند.

راندند و نمونههای تصویری از کاربرگههای مرکز اســناد و آرشیو
کتابخانهی ملی را به حضار نشان دادند.
دکتــر اصنافی در ادامهی نشســت در خصوص اســتانداردهای
آرشــیوی صحبت کرد و بیان نمود که امــروزه تغییر و تحوالت
بنیادین در تعریف آرشیو و ســند رخداده است و با توجه به این
تغییرات ،اســتانداردها هم دچار تحول میشوند .استانداردهای
توصیفی اساس سازماندهی را تشکیل میدهند چراکه با تعریف
 access pointهای بیشتر و درست میتوان توصیف را بهدرستی
انجام داد و به دنبال آن بازیابی بهخوبی صورت پذیرد.
با پیوســتن دکتر نــوراهلل مرادی بهعنوان مهمــان افتخاری این
نشست ،دکتر شریفآبادی به بیان تجربیات خود در مرکز آرشیو
دیداری شــنیداری صدا سیما پرداخت و نکاتی مهم در خصوص
این آرشیوها خاطرنشان کرد.
پس از پایان نشســتها مراسم اختتامیه برگزار شد که با معرفی
برندگان مســابقه “خواندن ،دانستن و توانســتن” ،قرائت بیانیه

ش
مهندس راســتکار تجربیات شخصی خود را در مواجهه با چال 
های حوزهی اســتاندارد در محیطهای نرمافزاری بیان کرد و به
این نکته اشاره نمود که در پیادهسازی نرمافزارها و استانداردهای
کتابخان ه ای ،توجه به آموزش کتابداران امری ضروری اســت .این
نشست نیز با پرسش و پاسخ حاضران جلسه به پایان رسید.
انجمن کتابداری اطالعرســانی ایران و اهــدا جوایز آثار برگزیده
کنگره همراه شــد .این جوایز شامل جایزهی پوری سلطانی برای
اثر برگزیدهی حرفهای ،جایزهی عباس حری برای آثار و مطالعات
نظــری و جایزهی نــوراهلل مرادی برای آثــار و مطالعات حوزهی
آرشیوی بود که به برگزیدگان اهدا گردید.

پس از نشســت دوم ،نخستین ســالگرد درگذشت زندهیاد پوری
ســلطانی برگزار شد .مراســم با پخش تصاویر این استاد بزرگوار
و مرور خاطرات بهجامانده از ایشــان آغاز شد سپس بیانیهای از
جانب خواهرزادهی پوری سلطانی قرائت گردید که حضار را تحت
تأثیر قرارداد.
نشست ” آرشیوها و مراکز آرشیوی :آرشیو و مسائل آن”
ابتدای سخن خانمها زرین کلکی و نیکنفس به ترتیب از مراحل
تدوین آرشیوهای تاریخ شفاهی و تنظیم و توصیف آرشیو سخن

بدین ترتیب دومین کنگرهی متخصصان علوم اطالعات به همت انجمن
کتابداری و اطالعرسانی ایران به کار خود پایان داد.
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دومین کارگاه لیب استارت آپ؛ چگونه کسب و کار خود را راه اندازی کنیم؟ برگزار شد
yyبه گزارش مجله کتابدار 2.0

روز پنج شنبه ۱۳آبان ماه  ۱۳۹۵دومین کارگاه لیب استارتاپ با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی ،ادکا و شرکت یابش در
سالن کنفرانس کتابخانه دانشگاه شهید بهشتی از ساعت  ۸صبح تا  ۵:۳۰عصر برگزار شد.
مهندس حســین حیدری مدیریت یابش که به عنوان مدرس این دوره ها هســتند در ابتدای جلسه ضمن بیان کلیاتی در خصوص لیب
استارتاپ و کارگاه های آن ،به ارائه  ۵۰مهارت کلیدی در قالب پاورپوینت پرداختند که در واقع زمینه سازی برای شروع یک کارگاه عملی
بود.
ســپس افراد حاضر که از دانشجویان مقاطع مختلف رشته های علم اطالعات و دانش شناسی ،کامپیوتر و ، ITجامعه شناسی ،مهندسی
صنایع و  ..بودند حدود یک دقیقه به معرفی خود و بیان مهارت ها و تخصص هایشان پرداختند.
پس از آن تیم ها تشکیل شد و زمانی به تیم ها داده شد تا بتوانند ایده هایی که در ذهن خود دارند را با همفکری هم تیمی های خود
بنویسند.
از هر تیم یک نفر به نمایندگی به بیان ایده های نوشته شده پرداخت و بقیه افراد به این ایده ها امتیاز دادند.
حدود ساعت  ۱۳برنامه های پارت اول پایان یافت و بعد از یک ساعت استراحت پارت دوم شروع شد.
در آغاز پارت دوم میالد روشنی به
معرفی چند استارتاپ پرداخت.
پــس از آن  ۴۵دقیقه فرصت داده
شــد تا تیم ها از بین ایده هایشان
یــک ایده را انتخــاب کنند و طرح
اولیه ،اهداف ،چشــم اندازها ،شرح
محصــول و  swotآن را در قالــب
پاورپوینت آماده و ارائه نمایند.
بعد از این مدت زمان از هر تیم یک
نفر به ارائه پاورپوینت آماده شــده
پرداخت و همزمــان در مورد ایده
موردنظر بحث و تبادل نظر می شد.
در پایان جلســه حســین حیدری
ضمن تشکر از آقای رحمانی و خانم
انصاری برای همکاری در برگزاری این کارگاه ها ،ابراز امیدواری کردند که این دوره ها ضمن اینکه امکانی است برای یادگیری دوجانبه،
تیم ها بتوانند بعد از این به اجرایی شدن ایده هایشان بپردازند چرا که همه ایده ها قابلیت اجرایی شدن داشتند و این نکته بسیار مثبتی
است.
همچنین ایشان بیان داشتند که اجرایی شدن طرح ها کامال” وابسته است به خود افراد و میزان تالش و زمانی که صرف می کنند.
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آرشیو و موزه

آرشیو ملی و دولت صریح
yyنویسنده  :فرزانه بهارلو
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا  -کتابدار کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

آرشــیو ملی و دولت صریح؛ چگونگی پشتیبانی نارا 1از
دموکراسی به نقل از دیوید فریرو
جورج ام .ابرهارت ۱۷/آگوست۲۰۱۶
دیوید فریرو ،آرشیویســت امریکایی  ،سخنرانی جامعی را در باره
چگونگی پشــتیبانی نارا از دولت در کنگره جهانی علم اطالعات
(ایفال) ۲۰۱۶مطرح کرد.
دیوید فریرو ،آرشیویست امریکایی ،ســخنرانی جامعی را درباره
چگونگی پشــتیبانی نارا از دولت در جمع شرکت کنندگان ایفال
در  ۱۷اگوســت  ۲۰۱۶ایراد کرد .فریرو اولین کتابداری است که
در هنگام تاســیس نارا در  ۱۹۳۴حضور داشته است .وی درسال
 ۲۰۰۹مورد توجه باراک اوباما قرار گرفت و به سمت مسئول طرح
پشتیبانی از دولت صریح منصوب شد.
هم اکنون آرشــیو ملی و اســناد اداری با  ۵بند مسئول پشتیانی
از دولت اســت .این طرح مکمل دوره ســوم از طرح فعالیت ملی
اســت که با بازبینی و تایید بین المللی آغاز و در سپتامبر ۲۰۱۱
توسط  ۷۰کشور پذیرفته شد .طرح فعالیت ملی درراستای ایجاد
دسترسی به اطالعات است.
فریرو ادامه داد طرح فعالیت ملی شامل۱۱بند برای دسترسی به
اطالعات اســت که  ۵شــرط متعلق به آرشیو ملی و اسناد اداری
است .شامل؛
 .1بهبود مدیریت اسناد دولت (خصوصا ایمیل ها)
 .2اجرای نوین قانون دسترسی آزاد به اطالعات (برای پنجاهمین
سال در )۲۰۱۶
 .3ساده کردن فرایند سازماندهی(اطمینان از شفافیت دولت)
 .4کنترل اجرای کنترل برنامههای اطالعات ســازماندهی نشده
(اطمینان از انتشار کنترل شده شامل قوانین و قراردادها)
 .5توســعه چارت سازمانی دولتی ماشــین خوان (از طریق ثبت
فدرالی)
1. National Archive and Records Administration

وی گفت دولت یک طرح مشترک با دستگاههای مختلف اجرایی
را در جهت برای بهبود زندگی مردم ایجاد کردهاســت .شــعاری
که مطبوعات آمریکایی منتشــر کردند“بیایید جهان را دوباره
بسازیم”
فریرو در فاصله کوتاهی که باید به ســواالت پاسخ میداد بعضی
از اطالعات مدیریت پت پیــوز 2را مطرح کرد .وی گفت من جدا
نسبت به نبود ساختار مدنی در برنامه ک ۱۲نگران هستم .افزود
بچهها بدون اینکه بدانند چگونه دولت کار میکند ،چگونه قوانین
ایجاد میشوند ،سه بخش دولت چیست یا بخشهای قدرت یعنی
چه فارغ التحصیل میشوند .این مشکل بزرگی است که در جامعه
3
معاصر منعکس شده است .درپاسخ به این مشکل ابزار داکس تیچ
آنالین را برای ارائه اسناد به طور ساده به معلمان و دانش آموزان
ایجاد کردند.
فریرو گفــت بزرگتریــن چالــش او چگونگی ضبــط اطالعات
تولیدشده رســانه های اجتماعی توسط سازمانهای دولتی است
و دســتورالعملهایی برای نگهداری اطالعات ارائه داد .برای مثال
اگر اطالعات دســت اول باشد از اهمیت بسزایی برخوردار است و
اطالعات تکراری اهمیت کمتری دارد۹ .سال پیش نارا کارزیادی
برای ضبط اطالعات رسانههای اجتماعی انجام نداد .اوگفت امروزه
 ۱۶زمینه موضوعی متفاوت داریم که نیاز به استفاده از ابزارهایی
برای تولید و ارزیابی داده داریم که بر آن تاثیرگذار باشد.
وی گفت که نارا هنوز اسنادکاغذی را ذخیره میکند اما این یکی
از اهداف من در استراتژی دیجیتال سازی است که فراتر از اسناد
کاغذی عمل کنیم و همه چیز را دیجیتال سازی کنیم .همانطور
که بچه ها میگویند اگر انالین نباشد وجود ندارد.
در ســال  ۲۰۱۹اسناد کاغذی حجم زیادی ندارد و از سوی دولت
پذیرفته نخواهد شد و فقط اسناد الکترونیکی پذیرفته میشود .او
افزود که دولت فدرال زیرســاختهای ضعیفی دارد ولی درحال
تغییر به ســوی تکنولوژی است ما در تالشیم که اعضای دولت و
کارمندان دارای امکانی جهت مدیریت اســناد خودشان باشند و
تاکید کرد ما میخواهیم این حقیقــت را بگوییم“ ،ما به مدیران
ارشدی نیاز داریم که از عهدهی سازماندهی اسناد برآیند نه فقط
اینکه مدیر اسناد باشند.
منبع :
این نوشته ترجمه مطلبی با این عنوان است:
The National Archives and Open Government

2. Pet Peeves
3. DocsPTeach
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معرفی استانداردهای آرشیوی؛استاندارد رمزگذاری وانتقال فرادادهها(متس)
yyنویسنده  :فرزانه بهارلو
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی دانشگاه الزهرا  -کتابدار کتابخانه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا

مقدمه
حفاظت از اســناد الکترونیکی از مهمترین وظایف ســازمانهای
آرشیوی است .شــناخت و استفاده از استاندارد مناسب در جهت
حفاظت از اسناد الکترونیکی نیز از وظایف آرشیویستها است.
اســتانداردهای حفاظت از اســناد الکترونیکی براساس قالبهای
دیجیتال و فراداده های مورد نیاز توســط سازمانهای ملی و بین
المللی تدوین شدهاند .این استانداردها در کتابخانههای دیجیتالی
و آرشیو رقمی کاربرد دارد.
اســتانداردهای مختلفی در جهت حفاظت از اســناد الکترونیکی
تاکنون مورد اســتفاده قرار گرفتهاند .اســتانداردها ساختاری در
راســتای توســعه تجارت الکترونیک ایجاد کرد .این استانداردها
معرف شــی دیجیتال بوده و در مدیریت رقمی و تجاری ســازی
منابع آرشیو وب کاربرد دارد.
استاندارد رمزگذاری وانتقال فرادادهها(متس)
ایجاد فــرادادهای برای نگهــداری از مواد دیجیتالــی که بتواند
اطمینان از اصالت اثــر را به مخاطب دهد ،مدیریت فنی اثر را بر
عهده گیرد ،بازسازی و دوام اثر دیجیتالی را تضمین نماید موجب
شد تا استاندارد متس از فراداده ساختاری به وجود آید.
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اســتاندارد متس توســط کتابخانه رقمی 1برای مدیریت اشیای
رقمی به صورت بسته اطالعاتی پذیرش ،آرشیوی یا توزیعی ایجاد
شده اســت .این اســتاندارد با فراهم کردن یک قالب رمزگذاری
برای فرادادههای توصیفی ،مدیریتی و ساختاری جهت آثار متنی
وتصویری به حل این مسئله کمک می کند.
ســازماندهی محتوایــی ،پــردازش وافــزودن فرادادههــای
توصیفی،فنی،مدیریتی و ساختاری ،ایجاد چهارچوبی برای ذخیریه
ســازی وانتقال فرادادهها ،قالب رمزگذاری فراداده از اهداف تهیه
این استاندارد است.
میانکنش پذیری با اســتاندارد های فراداده ای ،اســتانداردهای
تنظیم وتوصیف اسنادالکترونیکی و الگوی مرجع سامانه اطالعاتی
بــاز ،تبیین پیوندهای پیچیده ،امکان مبادله اشــیای دیجیتالی،
پشــتیبانی از مدیریت چرخه زندگی دیجیتال از ویژگی های این
اســتاندارد اســت .متس در پنج جنبه کلیدی بین ساختار،پیوند
ســاختار و محتوا ،فراداده توصیفی ،فایل هــای محتوا و فراداده
مدیریتی و رفتار و ساختار دخیل است.
)1. Digital library federation (DLF

آرشیو و موزه

عناصر متس ؛
تولیدکننده
تاریخ تولید مدرک
تاریخ آخرین اصالح
سرسند

وضعیت سند
عوامل دیگر
یادداشت
شناساگرثانویه

فراداده توصیفی

فراداده درونی
فراداده بیرونی
چگونگی تولید

فراداده مدیریتی

محل بازیابی
حق مالکیت معنوی

بخش فایل

فهرستی از تمام فایل های تشکیل دهنده

نقشه ساختاری

سلسله مراتب سند
آرشیو سازی وب

پیوند ساختاری

)(DIV

بخش رفتاری

معرف

yyعنصر ســر سند متس شــامل فرادادهای است که خود مدرک
متــس را توصیف میکند.غیــر از عناصر ذکر شــده امکان ثبت
شناســاگرهای متعدد جایگزین سند متس وجود دارد که تکمیل
کننده شناساگر اولیه است.
yyفراداده توصیفی شــامل فراداده خارج از سند متس که شامل
مکان یاب ،نوع نشــانگر توصیف ،نشانگر  ،MIMEارجاع فراداده و
برچســب است .فرداده توصیف درونی به شکل رمز اکس ام ال یا
دودویی جهت تکمیل رابطه سلســله مراتبی در نقشه ساختاری
متس به کار می رود.
yyفراداده مدیریتی ،اطالعات منشا فایلهای به وجود آورنده شی
دیجیتالی(فــراداده مبدا ،فنی و منبــع) رابه صورت عناصر فرعی
ثبت می نماید.
yyبخش فایــل تمام فایلهای موجــود در محتوا را به وســیله
رمزگذاری اکس ام ال در سه بخش فهرست میکند.
yyنقشه ساختاری اصلی ترین قسمت سند متس است .این بخش
ســاختار سلسله مراتبی را ترســیم میکند و آن را جستجوپذیر
مینماید .پیوند ســاختاری متس به پدیدآورنــدگان اجازه ثبت
فراپیوندها بین گرهها در طرح سلســله مراتبی نقشــه ساختاری
را میدهد.این پیوندها ارزش خاص کاربرد متس در آرشــیو وب

است .در انتها بخش رفتاری میتواند برای مرتبط کردن رفتارهای
اجرایی با محتوا در شیء متس استفاده میشود.
نقاط قوت و ضعف
yyهیچ فیلدی برای محتوای فراداده پیش بینی نشده است
yyدارای جایگاه منطقی برای مقوله کلیتر است
yyتوضیح پیوندهای پیچیده فرادادهای
yyهماهنگی با اشیا دیجیتالی
yyمیان کنش پذیری با سازمان ها
جمع بندی
ِ
ِ
حفاظت اسناد را به وسیله فرادادههای
مدیریت
اســتاندارد متس
حفاظتی ممکن میشود .این استاندارد برای سازمانهای آرشیوی
نیز کاربرد دارد ولی بدلیل کلی نگر بودن باید از فرادادههای کمکی
برای حفاظت بیشتر از اسناد الکترونیکی استفاده کرد.
منبع :
صمیعــی ،میترا( .)۱۳۹۵اســتانداردهای ذخیــره و حفاظت در
کتابخانههای دیجیتال.تهران :کتابدار.
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نوجوانان چه بخوانند؟ چه نخوانند؟ نوجوانان با مرغ کانون پرواز می کنند!
yyنویسنده  :معصومه سعادت

دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی

برای این که عادت به مطالعه در کســی شکل بگیرد باید از کودکی
کتاب خوانی را آغاز کند .اگر شــما هم مادر یا پدر یا مربی هستید
که به دنبال تهیه کتاب برای فرزندتان هســتید ،بدون شک دغدغه
این را دارید که :این کتاب برای ســن کودک من مناســب است؟
موضوع آن چطور اســت؟ با فرهنگ ما همخوانی دارد؟ نکند کتاب
حاوی نکات نامناســب پیدا و پنهانی باشد؟ تصاویر کتاب ،محتوای
کتاب ،قطع کتاب ،موضوع ،داستان ،ساختار ،شخصیت ها… همه ی
اینها مواردی اســت که والد یا مربــی باید قبل از تهیه ی کتاب در
نظر بگیرد.
ناشــران کمــی هســتند
کــه “کتاب بد” یــا “کتاب
نامناسب” ندارند .به صورتی
که مطمئنید کــه اگر یک
کــودک یــا نوجــوان را به
فروشگاه این ناشران ببرید،
می توانیــد او را رها کنید تا
خودش کتابــش را انتخاب
کنــد .یکی از این ناشــران،
کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شــاید آشــناترین نام در
دنیای ادبیات کودک و نوجوان باشــد .سابقه فعالیت کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان که با هدف ایجاد امکانات الزم جهت رشد
و پرورش فکری و ذوقی کودکان و نوجوانان تاســیس شــده است
به میانه دهه چهل شمســی در ســال  ۱۳۴۴باز می گردد و عرصه
فرهنگ ،ادب ،تعلیم و تربیت و هنر ایران در این سالها شاهد رشد،
بالندگی و تکامل این نهاد تاثیرگذار بوده است.
کــودکان و نوجوانان دیروز ایران زمین بــا مرغک کانون پرواز را به
تجربه نشســته اند و امروز به مردان و زنان رشید ،آگاه ،اندیشمند
و فرهیخته ای تبدیل گشته اند که ایران به آنان افتخار می ورزد.
میلیونهــا کودک و نوجوان هر روز صفحه های کتاب های کانون را
ورق می زنند ،پای قصه ها و داســتان ها ،تمثیل ها و ضرب المثل
های ایرانی می نشــینند و صفحات پــاک ذهن و قلب خویش را با
جوهر دانش و آگاهی رقم می زنند ،به همین خاطر اســت که تمام
تالش و سعی کانون بر برقراری ارتباط صمیمانه و زیباتری در میان
کتاب هایش با کودکان اســت .با وجود انتشار کتاب های خوب و با
کیفیت و داشــتن کتابخانه های فعال در سطح کشور ،شاید نتوان
در کل ایران کسی را پیدا کرد که با کانون آشنایی نداشته باشد .اما
شاید هنوز افرادی از قدم بسیار موثر و بزرگی که کانون در ادبیات
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نوجوان برداشت خبر نداشته باشند!

از سال  ۱۳۹۰برترین نویسنده های نوجوان گرد هم جمع شدند و
مجموعه ای از کتاب ها را با فروست «رمان نوجوان امروز» منتشر
کردند که به جرئت می توان گفت بهترین مجموعه از کتاب های
تالیفی برای این گروه سنی است .کتاب هایی از هر نظر مناسب،
از طرح جلد و قطــع و حجم ،تا محتوا و موضوع و طرح و فضا و
پیام کلی داستان و جذابیت برای نوجوانان.
مژگان کلهر نویســنده ی یکی از کتاب های این مجموعه با نام
“دختری با روبان سفید” در مصاحبه ای اظهار داشته است :من
فکر میکنم انتشار رمانهای طرح «رمان نوجوان امروز» یکی از
مهمترین اتفاقات سال  ۹۰بود.
قبل از ســال  ۹۰و در واقع پیش از انتشار این مجموعه از کتاب
ها ،کتاب تالیفی مناســب برای نوجوان ایرانی به ندرت پیدا می
شد .ناشــران بزرگ کتاب های خوبی ترجمه و تالیف می کردند
ولی نوجوانان ما به کتاب هایی احتیاج دارند که در بستر فرهنگ
خودشان اتفاق بیفتد تا بتوانند با آنها ارتباط بهتری بر قرار کنند.

رمان هــای این مجموعه هم تنها منحصر به یک فرهنگ یا یک
قشــر از مردم نیست .داستان این کتاب ها ممکن است در سطح
تهران اتفاق بیفتد مثل«زیبا صدایم کن» یا در شهرهای مرزی
مانند«بازگردانده شده» یا در جنوب ایران مثل«هستی» ،در
دریا مثل «ناروال نهنگ تک شــاخ» یا در یکی از قصه های
هزار و یک شــب مثــل «بردیا و ملکه سرزمین عاج» و حتی
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ممکن است مثل «صندلی برای یک نفر و نصفی» در گرمین
(سرزمین گربه های ســخن گو) اتفاق بیفتد .ممکن است درون
مایه ی آنها از احترام به محیط زیســت سخن بگوید مثل«سایه
هیوال» و ممکن اســت درون مایه فلسفی داشته باشد همچون
«یک جعبه پیتزا برای ذوزنقه کباب شده»  . . .در واقع این
رمان ها محدود به یک موضوع و یک داستان نیستند و تنها نقطه
اشتراک همگی آنها این است که داستان از نگاه یک نوجوان ایرانی
روایت می شــود و همین موضوع بــرای مخاطب این کتاب حائز
اهمیت است و احتماال بیشتر دغدغه ها را درباره محتوا و جذابیت
داستان یک تنه پاسخ می دهد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دوست با وفایی است که
کودک ایرانی را تا آخر نوجوانی رها نمی کند و دوســتی که با او
دست یاعلی داده ،در بزرگسالی هم به خوبی می تواند کتاب خوب
را از بد تفکیک کند…

#تازه ها ؛ اخبار
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دومین همایش ملی کتاب و خواندن؛ رسانه و سالمت
yyخبرگزاری مجله کتابدار 2.0

دومین همایش ملی کتاب و خواندن :رســانه و سالمت  ۲۴و  ۲۵آبان ماه ســال  ۱۳۹۵همزمان با بزرگداشت روز کتاب،
کتابخوانی و کتابدار ،در محل دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد.

این همایش با محوریت پارادایمهای نوین آموزشــی و حرفهای در اطالعرســانی ســامت ،فناوری اطالعات در اطالعرســانی سالمت،
اطالعدرمانی ،مشاورۀ اطالعاتی ،تجویز اطالعات ،مدیریت اطالعات مبتنی بر شواهد ،علمسنجی در پزشکی ،شبکههای اجتماعی ،تحلیل
شبکههای اجتماعی ،اخالق حرفهای اطالعرسانی سالمت و مدیکال ژورنالیسم ،با حضور کتابداران و اطالعرسانان دانشگاههای مختلف و
با مقاالتی در قالب سخنرانی و پوستر برگزار شد .در مراسم اختتامیه ،مقاالت حائز رتبۀ برتر به شرح ذیل مورد تقدیر قرار گرفتند.
مقالۀ حائز رتبۀ برتر در مقاالت ارائه شدۀ شفاهی؛ مقالۀ جناب آقای “دکتر محمدذکریا پزشکی” با عنوان “طرز مواجهۀ علمی مردم بهویژه
بیماران ،با برنامههای رسانههای جهان در مورد اقدامات تشخیصی ،درمانی و پیشگیرانۀ پزشکی” و مقالۀ حائز رتبۀ برتر در مقاالت ارائه
شدۀ کتبی (ارائهشده در قالب پوستر)؛ مقالۀ “سرکار خانم معصومه انصاری عضو گروه سردبیری و نویسندۀ مجلۀ کتابدار  ،۲.۰سرکار خانم
الهام شهداد نژاد ،جناب آقای مهرداد خالدیان و راهنمایی سرکار خانم دکتر مژده سالجقه” با عنوان “بررسی سطح سواد سالمت افراد ۱۸
تا  ۵۰سال مراجعهکننده به کتابخانههای تحت پوشش نهاد کتابخانههای عمومی شهر کرمان” بودند.
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موفقیت همکاران مجله در جشنواره های مختلف
yyخبرگزاری مجله کتابدار 2.0

yyهمزمان با بیست و چهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی ،کتابخانه عمومی حکیم هیدجی از سوی نهاد کتابخانه های
عمومی کشور به عنوان کتابخانه برتر استانی و کتابخانه اوحدی مراغه ای به عنوان کتابخانه نمونه کشوری انتخاب شدند که
سرکارخانم نازنین مؤمن زاده به عنوان مسئول کتابخانه اوحدی مراغه ای و سرکار خانم مهناز کریم زاده به عنوان کتابدار
کتابخانه حکیم هیدجی هستند.
yyدر دومین همایش ملی کتاب و خواندن پوستر ارائه شده توسط سرکار خانم معصومه انصاری حائز رتبه برتر شده است.
yyدر هفته پژوهش از جناب آقای میثم داستانی به عنوان کارشناس فعال معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تقدیر شد.
yyدر چهارمین نشست متخصصان علم اطالعات و دانششناسی فارس از سرکار خانم افسانه مظفری کتابدار کتابخانه کوثر
نور نیریز به عنوان یکی از کتابداران پژوهشگر برگزیده استان فارس تقدیر شد.
لذا بدین وسیله از طرف مجله کتابدار  ۲.۰و تمام همکاران به این بزرگواران به موجب کسب موفقیت های ذکر شده تبریک
عرض نموده و برای آن ها آرزوی موفقیت های بیشتر و سربلندی داریم.
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درباره ی یابش
یابش محصول “بخش منابع اطالعاتی” شرکت تالش و توسعه است .ابتدای کار ما با
آموزش های منابع اطالعاتی شروع شد .در ادامه ی راه تأمین کننده منابع اطالعاتی برای
کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی شدیم و هم اکنون عالوه بر مأموریت های سابق راه
اندازی و پشتیبانی از کتابخانه های دیجیتال و نرم افزارهای الکترونیکی نیز در دستور کار
یابش قرار دارد.

نام ثبت شده ی رسمی :شرکت داده پردازی تالش و توسعه
شماره ثبت۲۰۵۵۲ :
تاریخ ثبت ۲۲ :آبان ماه ۴۲۳۱
کد اقتصادی۱۴۴۴-۳۳۰۱-۴۰۵۱ :
برند تجاری :گروه فناوری تالش و توسعه
نشان و برند تجاری :یابش (مجوز نشان تجاری بشماره …)..

چشم انداز:
افراد از طریق ما به کتابخانه ها متصل خواهند بود از هر جا و در هر زمان
مأموریت:
مأموریت ما افزایش توان کتابخانه ها و کتابداران با “ابزارهای یابش” برای اتصال همیشگی
و مداوم با جامعه است.
ارزش ها:
 .۴ما اعتقاد به حل مسائل از روش های خالقانه داریم و با روش های ویژه ی “یابش” به آن می
پردازیم
 .۲ما یک شرکت آموزنده ایم هر چه که الزم داریم باید در کمترین زمان ممکن به مفیدترین
تکنیک های آن دست یابیم.
 .۲ما خالقانه جلو میرویم و با تفکرات کارآفرینانه همانند شرکت های قدرتمند عمل می
کنیم.
 .۱مشتریان ،به آنها خدمات با کیفیت عالی ارائه میکنیم ،با آنها صادقانه حرف می زنیم،
مشکالتمان را بیان می کنیم؛” آنها بما وفادارند!”
 .۰کارکنان ما موتور متحرک شرکت هستند .احساس می کنند همه چیز اینجا متعلق به
خودشان هست.
 .۵رقبای ما پیشرفت ما را باعث می شوند با بعضی از آن ها همکاری خواهیم کرد.
 .۴آنچه ما را در راستای ارزشهای مان معتقد نگه می دارد آموزه های شیعی است.

اهداف:
o

رسیدن به جایگاه شماره یک در بین شرکت های خدمات کتابداری و کتابخانه ای در پنج
سال آینده

o

داشتن جایگاه مناسب و برندسازی یابش در سطح جهانی در ده سال آینده

o

داشتن  ۲۵کارمند ثابت طی ۰سال آینده و  ۰۵کارمند ثابت طی  ۴۵سال آینده

o

داشتن نرم افزارهای کامل و جامع تولید شده صفر تا صد توسط یابش

o

همکاری های سطح باال با شرکت های مرتبط با علم اطالعات و داده

o

داشتن حداقل ده شرکت مرتبط با ما در زمین های مختلف موضوع شرکت طی ده سال آینده

o

( هم اکنون نگاشت ،اولین شرکت تخصصی علم سنجی و استارت آپ بُکو بخشی از این
هدف ما محسوب می شوند)

بخش فناوری :
کتابخانه دیجیتال دی اسپیس (مدیریت انواع منابع الکترونیکی در زبان های فارسی،
انگلیسی ،عربی و …) ،پورتال های کتابخانه ای تخصصی ،دانشگاهی ،عمومی ،شرکت
تخصصی علم سنجی نگاشت ،سای اکسپلور (محصول نگاشت) ،خدمات متادیتا ،سفارش
داده های بزرگ ،مدیریت و آماده سازی و….
بخش تأمین منابع:
خدمات کتاب الکترونیکی از یک تا بی نهایت عنوان ،سرویس اشتراک نشریات التین
بصورت الکترونیکی و خدمات آرشیو ،استانداردهای فنی و مهندسی ،پایان نامه های التین
در موضوعات مختلف ،سامانه ی پیپرکوئست با ارسال سریع منابع مورد نیاز کاربران به
ایمیل ،خدمات جمع آوری منابع ویژه با موضوعات خاص ،آفالین سازی پایگاه های اطالعاتی،
بخش آموزش:
کتابدار  ، ۲.۵بوم جستجو ،ابزارهای کتابدار دیجیتال و کتابخانه ی دیجیتال ،آموزش های
علم سنجی
بخش تولید محتوا و تبلیغات:
طراحی بروشور ،لوگو ،اینفوگرافی ،پوستر ،بنر ،کارت دعوت ،تولید محتوا برای وب سایت
و پورتال ،برای کتابخانه ها و اتفاقات کتابداری و کتابخانه ای (همایش ها ،سمینار ،دورهمی
و …( ).نمونه تولیدات ما اینجاست)

فروشگاه محصوالت هنری و کار دست کتابخانه ای بُکو
خدمات کارآفرینی:
سخنرانی های انگیزشی وکاربردی ،لیب استارت آپ ،مشاوره و راهنمایی ،مشارکت و
همکاری
خدمات ترویجی:
مشاوره به کتابداران و کتابخانه ها ،مجله ی کتابدار  ،۲.۵مسابقات کتابداری و سواد
اطالعاتی ،گروه کتابداران  ۲.۵در تلگرام ،کانال یابش و مجله ،حمایت و اسپانسری از ادکا
(اتحادیه انجمن های علمی دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی) ،تأمین برخی مجالت
و کتاب های علم اطالعات و دانش شناسی بصورت رایگان ،دسترسی رایگان بعضی پایگاه
ها برای پژوهشگران حقیقی

