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كتابخانه هاى  اسپالتى.  مايكل  و  بانرجى؛  كايل  مارك؛  دال،   ■
مهدى  ترجمه  سيستم ها.  و  محتوا  يكپارچه سازى  ديجيتال: 
تهران:  رادفر.  حميدرضا  و  نوروزى  يعقوب  عليپورحافظى، 
 .1392 چاپار،  ايران:  اطالعات  فن آورى  و  علوم  پژوهشگاه 

شابك: 978-964-7519-80-9

اثر اصلى
 Dahl, Mark; Kyle Banerjee; & Micheal Spalti
 (2006). Digital Libraries: Integrating Content
.and Systems. Oxford: Chandos Publishing

مقدمه
بر اساس تعريف فدراسيون كتابخانه هاى رقومى2، «كتابخانه هاى 
رقومى سازمان هايى هستند كه با اراية منابع و كاركنان متخصص، 
امكان انتخاب، ساخت دهى، دسترسى معنادار، تبيين، توزيع، حفظ 
فراهم  را  زمان  طول  در  رقومى  آثار  مجموعة  پايايى  و  انسجام 
به صرفه  مقرون  و  سريع  دسترسى  كار  اين  از  هدف  مى آورند. 
تعريف  اين  است».  مشخص  جوامعى  يا  و  جامعه  استفادة  براى 

ابتداى دهة 90  از  است.  شده  ارايه  براى اولين بار در سال 1998 
تا كنون كتابخانه هاى رقومى به مرور زمان به عنصرى جدانشدنى 
اين گونه  امروزه  شده اند.  تبديل  جهانى  اطالعاتى  ساختوارة  از 
به روزترين  و  روزآمد  اطالعاتى  منابع  از  استفاده  با  فن آورى  از 
فن آورى هاى موجود، به اراية خدمات به طيف وسيعى از كاربران 
در سطح وب بدون هرگونه محدوديت زمانى و مكانى مى پردازد. 
يكى از مزاياى آن گرد هم آورى مجموعه اى از منابع متنى، صوتى، 
تصويرى، نرم افزارى و... در يك بستر و اراية آنها در يك نشست 
 (2006) گرين اوى3  كه  همانگونه  بهتر،  عبارت  به  است.  كاربر  به 
نيز بيان مى دارد، كتابخانه هاى رقومى با استفاده از اين ايده پديد 
آمده اند كه مجموعه هاى رقومى، از هر نوع را براى كاربران متعدد 
بودن  جديد  وجود  با  سازند.  دسترس پذير  سيستم  يك  طريق  از 
بوده  حدى  به  حوزه  اين  در  مطالعات  رشد  فن آورى،  اين  نسبى 
است كه با نگاهى به مقاالت مرورى انجام شده همچون مطالعة 
ساراسويچ و كووى4 (2000)، متهور5 (2005)، گرين اوى (2006) و 
هراديو و ديگران6 (2012) بر روى متون مرتبط مى توان به وضوح 
شاهد رشد مطالعات در طول زمان در شاخه هاى فرعى اين حوزه 

بود.
تفاوت  نظرى  بعد  از  رقومى  كتابخانه هاى  فعاليت  اساس 
چندانى با يك كتابخانة كارا و فعال سنتى ندارد. تفاوت اصلى ميان 
اين دو در خدمات و نحوة اراية آن و امكانات بيشترى است كه به 
واسطة قابليت هاى ماهوى كتابخانه هاى رقومى در اختيار كاربران 
قرار مى گيرد. بنابراين، آنچه اهميت دارد، استفاده از اين قابليت ها 
ديگران7  و  اونگوس  است.  رقوميى  كتابخانه هاى  كارايى  حفظ  و 
از  اينگونه  كامل  كارايى  و  بقا  الزمة  را  بنيادين  اصل   6  (2007)

كتابخانه ها برمى شمارند:
1) كاركنان متخصص و داراى دانش كافى

2) فراهم آورى محتواى رقمى مناسب
3) طراحى ساز و كارهاى مفيد و كارا براى جستجوى اطالعات
4) طراحى ساز و كارهاى مفيد و كارا براى بازيابى اطالعات

5) وجود قابليت ميان كنش پذيرى 
6) بودجه و سرمايه گذارى مناسب و پايدار

كتابخانه هاى رقومى:
يكپارچه سازى محتوا و سيستم ها

دكتر شعله ارسطوپور1 ■
استاديار مركز منطقه اى اطالع رسانى علوم و فن آورى
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با نگاهى به موارد پيش گفته از يكسو و محتواى كتاب حاضر 
از ديگرسو مى توان مشاهده كرد كه كتاب كتابخانه هاى ديجيتال: 
يكپارچه سازى محتوا و سيستم ها اگرچه پوشش دهندة تمام اقالم 
پوشش  را  عنصر   6 اين  از  بزرگى  بخش  اما  نيست؛  پيش گفته 

مى دهد.

دربارة پديدآورندگان
كالج  در  واتزك8  آر  آوبرى  كتابخانة  رئيس  هم اكنون  دال  مارك 
خود  حرفه اي  كارنامة  در  همچنين  وى  است.  كالرك9  و  لوئيس 
به عنوان دستيار مدير خدمات مجموعه سازى و ابداعات رقومى10 
تاريخ  رشتة  در  را  خود  كارشناسى  مدرك  او  مي كند.  فعاليت 
تاريخ  رشتة  در  را  خود  كارشناسى ارشد  مدرك  و  خبرنگارى  و 
كرده  دريافت  ويسكانسين11  دانشگاه  از  اطالع رسانى  و  كتابدارى 
است. همچنين وى سال ها به عنوان كتابدار سيستم ها و خدمات 

فنى در كالج مركزى اورگن12 فعاليت كرده است.
كتابدار  حاضر  حال  در  بانرجى،  كايل  كتاب،  دوم  نويسندة 
بوده  اوهايو13  ايالتى  دانشگاه  در  رقمى  مجموعة  و  فراداده  بخش 
و رئيس شركت مشاوران فن آورى كتابخانه اى14 نيز مى باشد. وى 
تحصيالت خود در دورة كارشناسى علوم سياسى و كارشناسى ارشد 
علوم كتابدارى را در دانشگاه ايلينويز15 به پايان برده و تا پيش از 
كتابخانه هاى  در  فنى  خدمات  واحدهاى  سرپرست  عنوان  به  اين 

مختلف در دانشگاه اورگن فعاليت داشته است. 
عنوان  به  هم اكنون  كتاب،  سوم  نويسندة  اسپالتى،  مايكل 
مشغول  ويالمت16  دانشگاه  در  كتابخانه اى  سيستم هاى  سرپرست 
فعاليت در حوزة طراحى و توسعة كتابخانه هاى رقومى است. وى 
و  كارشناسى  مقطع  در  سيراكوز17  دانشگاه  در  را  خود  تحصيالت 
ارشد مطالعات اطالع رسانى به پايان رسانده است. وى پيش از اين 
دانشگاه  در  را  الكترونيكى  اطالعاتى  منابع  مربى  و  كتابدار  سمت 
ويالمت برعهده داشته و كار تدوين برخى از منابع آموزشى در اين 
حوزه را در دانشگاه سيراكوز به انجام رسانده است. وى همچنين 
دارا  را  اورگن  دانشگاه  تحقيقاتى  خدمات  مدير  سمت  مدتى  براى 

بوده است.

جايگاه اثر
تا كنون آثار مختلفى به زبان فارسى؛ چه به صورت تأليفى و چه 
به صورت ترجمه شده در حوزة كتابخانه هاى رقوميى منتشر شده 

است. اين متون طيف گسترده اى از مباحث مرتبط با كتابخانه هاى 
ادامه  در  كه  متونى  نمونه  عنوان  به  مى دهند.  پوشش  را  ديجيتال 
معرفى مى شوند، هم شامل مباحث نظرى و هم دربرگيرندة مفاهيم 

عملياتى و استاندارها و زيرساخت هاى فنى است.
 تعاونى، شيرين (1391). استانداردها و اصول تشكيل مجموعه

استاندارد  انضمام  به  ديجيتال:  كتابخانه  هاى  براى 
كدگذارى و انتقال فرادادة متس. تهران: كتابدار.

 و (مفاهيم  ديجيتال  واسپارگاه هاى   .(1392) مريم  سيدين، 
ابزارها). گرگان: انتشارات نوروزى.

 .سيكر، جان (1390). يادگيرى الكترونيك و كتابخانة ديجيتال
ترجمة اكبر مجيدى. تهران: كتابدارى: چاپار. 

 محمدى فر، داود (1385). شناخت و پياده سازى كتابخانه هاى
ديجيتال و مجازى. تهران: چاپار: لنجوان.

 عليپور حافظى، مهدى (1390). كتابخانه هاى ديجيتال: مبادلة
اطالعات. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم 

انسانى دانشگاه ها (سمت)
پيش گفته  آثار  با  حاضر  كتاب  از  بخش هايى  اينكه  وجود  با 
هم پوشانى دارد، اما كتاب به طور كلى از توالى و ساختار متفاوتى 

مخاطبان اصلى اين 
كتاب كاركنان فعال در 

بخش هاى فن آورى 
اطالعات كتابخانه ها 
و مراكز اطالع رسانى 

هستند

كتابخانه هاى رقومى:يكپارچه سازى محتوا و سيستم هاكتابخانه هاى رقومى:يكپارچه سازى محتوا و سيستم ها
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هدف اصلى آن آشنايى 
افراد با مهارت هاى 
كارى از يكسو و 
زيرساخت هاى فنى و 
نرم افزارى از ديگرسو 
است

برخوردار است. به همين دليل، در كنار ساير آثار موجود، اين كتاب 
نيز مى تواند جايگاه خود را يافته و برخى مباحثى را كه در ساير آثار 
كمتر به آنها توجه شده است، مورد اشاره قرار دهد. اين در حالى 
است كه در عين حال برخى كاستى هاى كتاب حاضر نيز با استفاده 

از متون موجود قابل مرتفع سازى است.

دربارة كتاب
سيستم ها  و  محتوا  يكپارچه سازى  ديجيتال:  كتابخانه هاى  كتاب 
كرده اند،  مطرح  آن  پيشگفتار  ابتداى  در  نويسندگان  كه  همانگونه 
كتابى است جهت آشنايى مخاطبان با جنبه هاى مختلف راه اندازى 
با  افراد  آشنايى  آن  اصلى  هدف  رقومى.  كتابخانه هاى  توسعة  و 
مهارت هاى كارى از يكسو و زيرساخت هاى فنى و نرم افزارى از 
ديگرسو است؛ مجموعه اى از ويژگى ها كه اهميت بسيار زيادى در 
كتاب  مى كند.  ايفا  رقومى  كتابخانه هاى  نگهدارى  و  ايجاد  فرايند 

حاضر تالش مى كند تا در 10 فصل به اين هدف دست يابد.
كه  مى پردازد  فرصت هايى  و  مهارت ها  به  كتاب  اول  فصل 
توسعة  و  طراحى  رقومى،  كتابخانه هاى  كلى  بحث  با  پيوند  در 
قرار  توجه  مورد  جنبه  دو  فصل  اين  در  است.  اهميت  داراى  آنها 
محور  مي چرخند:  محور  دو  اين  حول  مختلف  مباحث  و  گرفته 
كه  همانگونه  عبارتى،  به  يا  و  سيستم  طراح  توانمندى هاى  اول، 
دوم،  محور  و  سيستم  يكپارچه سازي  شده،  اشاره  كتاب  متن  در 
قابليت هاى فنى و زيرساخت هاى فن آورانة موجود و مورد استفاده 
در اين راستا را شامل مى شود. تأكيد بر همكارى با ساير واحدها، 
كتابخانه هاى  توسعة  براى  اطالعات  فن آورى  واحدهاى  خصوصًاً 
فصل  اين  در  توجه  مورد  جنبه هاى  ديگر  جمله  از  موجود  رقومى 
بوده است. در حالى كه در انتهاى فصل بحث توجه به نياز كاربر 
و لزوم برآوردن آن، هدف غايى تمام تالش ها، تصميم گيرى ها و 

فعاليت هاى صورت گرفته به شمار آمده است.
فصل دوم با عنوان «فعال سازى فن آورى ها» در واقع تمركز 
خود را به فن آورى هاى بنيادين و اوليه جهت ساخت و راه اندازى 
سيستم  فصل،  اين  در  است.  داشته  معطوف  رقومى  كتابخانه هاى 
عامل هاى شبكه، خدمات دهنده هاى وب و پراكسى ها از يكسو و 
بحث هاى مرتبط با طراحى وب و صفحات وب (از صفحات ايستا 
همچون اچ تى ام ال گرفته تا صفات پويا) از ديگرسو مورد توجه 
قرار گرفته است. تنها پس از پرداختن به اين مفاهيم بنيادين است 
كه وارد بحث پايگاه هاى اطالعاتى با تأكيد بر پايگاه هاى رابطه اى 
مى شود. پس از پرداختن به فن آورى صفحات ساخت يافته و ساير 
فن آورى هاى نرم افزارى مرتبط، زمينه جهت پرداختن به فصل سوم 
آماده مى شود. فصل سوم به صورت خاص به استانداردهاى مورد 
مى پردازد.  رقومى  كتابخانه هاى  يكپارچه سازى  فرايند  در  استفاده 
اين استانداردها از نظر تنوع بسيار گسترده بوده و هريك مى تواند 
كارايى متفاوتى در امر يكپارچه سازى كتابخانه هاى رقومى ايفا كند. 
يا  و  ال  ام  ايكس  كنار  در  مارك  فصل  اين  در  نمونه  عنوان  به 

استاندارد Z39.50 و ساير استانداردها آمده است.

پس از طرح مباحث مقدماتى سه فصل پيش گفته، فصل چهارم 
به اعتباريابى، مديريت هويت و بحث امنيت مى پردازد. اين فصل 
با رويكردى جامع، تقريبًا تمام گزينه هاى موجود در بحث امنيت، 
سطوح دسترسى و نحوة استفاده از خدمات را پوشش مى دهد. به 
عنوان نمونه، آتنز يكى از مباحثى است كه در كمتر متنى به آن 
اشاره مى شود، اما در اين فصل بخشى مجزا به آن اختصاص يافته 
است. پس از پرداختن به بحث حفره هاى امنيتى سيستم ها، ابزارها 
و راهكارهاى موجود در جهت رفع مشكالت ايمنى در فصل حاضر 
مطرح شده است؛ از ديوارة آتش گرفته تا مسائل مرتبط با مديريت 

امنيت سيستم.
اطالعاتى  سيستم هاى  با  «مواجهه  عنوان  با  پنجم  فصل 
كتابخانه هاى  ميان  تعامل  نحوة  واقع  در  كتابخانه اى»  يكپارچة 
رقومى با سيستم هاى يكپارچة كتابخانه اى را هدف قرار مى دهد. 
است؛  كار  اين  دشوارى  نويسندگان،  تاكيد  مورد  مسائل  از  يكى 
چراكه محصوالت مختلف از سيستم هاى متفاوتى پيروى مى كنند. 
از  استفاده  خصوص  اين  در  پيشنهادى  راه حلهاى  از  يكى  اگرچه 
سيستم هاى كتابخانة رقوميى طراحى شده توسط طراحان نرم افزار 
همچون  ديگرى  راهكارهاى  فصل  اين  در  است.  كتابخانه  جامع 
انتقال و تبادل اطالعات ميان دو سيستم نيز مورد توجه قرار گرفته 

است.
فصل هاى ششم و هفتم در كتاب حاضر به بحث مهم ديگرى 
مديريت  بر  ششم  فصل  مى پردازند.  پيشين  بحث هاى  از  متفاوت 
منابع الكترونيكى18 و فصل هفتم بر مديريت دارايى هاى رقومى19 
منابع  سياست گذارى  خصوص  در  ششم  فصل  در  است.  متمركز 
الكترونيكى و نحوة دسترسى به منابع صحبت به ميان آمده است. 
و  انتخاب  مديريت،  منابع،  مديريت  و  امور  ادارة  همچون  مباحثى 
فراهم آورى، و طرح مديريت منابع الكترونيكى از جمله فرايندهايى 
در  كه  است  درحالى  اين  شده اند.  تشريح  بخش  اين  در  كه  است 
و  وابسته  مستقل،  گروه  سه  در  منابع  مديريت  نرم افزارهاى  ادامه 
در  فصل  است.  شده  تشريح  انتشارات  به  دسترسى  نرم افزارهاى 
نهايت با گزارش يك مطالعة موردى و جمع بندى در باب پاره اى 
از مالحظات مرتبط با مديريت منابع الكترونيكى به اتمام مى رسد.

موضوع  مبسوط  صورت  به  كلى  بخش  پنج  در  هفتم  فصل 
بحث  مى دهد.  قرار  كندوكاو  مورد  را  رقومى  دارايى هاى  مديريت 
ابتدا با چالش هاى مربوط به مديريت دارايى هاى رقومى آغاز شده 
و پس از نوع شناسى اين دارايى ها، روند كلى مديريت آنها را مطرح 
مى سازد. در اين راستا، فصل حاضر سه راهكار در خصوص انواع 
اين دارايى ها پيشنهاد مى كند: 1) براى هر نوع دارايى يك مخزن؛ 
2) براى هرچند نوع از منابع يك مخزن؛ و 3) يك مخزن جامع 

براى نگهدارى تمام دارايى هاى رقومى كتابخانه.
محتوا»  تهيه كنندگان  با  «همسويى  عنوان  با  هشتم  فصل 
و  نزديك تر  هرچه  همكارى  جهت  در  كتابخانه ها  تالش  واقع  در 
تكيه  با  خصوصًا  محتوا  توليدكنندگان  با  بيشتر  هرچه  هماهنگى 
بر تفاهم نامة اپن يو آر ال است؛ تفاهم نامه اى كه قابليت برقرارى 
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از بعد ترجمه بايستى 
بر اين نكته صحه 

گذارد كه ترجمة 
ارايه شده در كتاب 

نسبتاً مناسب و روان 
بوده و مشكل معنايى 

جدى در برگردان 
مشاهده نمى شود

پيوند ميان بخش هاى مختلف پايگاه اطالعاتى پوشش دهندة انواع 
مفاهيم  فصل  اين  ادامه  در  داراست.  را  اطالعاتى  منابع  متفاوت 
مفاهيمى  است؛  شده  تبيين  و  معرفى  ايده  اين  با  مرتبط  مختلف 
همچون شناسگرهاى شى رقومى، توزيع كنندة اپن يو آر ال و يا 

جستجوى همزمان.
فصل نهم از رويكردى متفاوت به بحث پورتال هاى كتابخانه اى 
مى پردازد. در اين فصل سه مفهوم پورتال ساده، پورتال يكپارچه 
و پورتال پيشرفته مطرح مى شود. پورتال ساده به منزلة صفحه اى 
وبى كه پيوندهايى از آن به ساير منابع برقرار شده است، به عنوان 
اولين مفهوم در اين فصل تعريف شده است. پورتال يكپارچه به 
منزلة ابزارى كه امكان جستجوى همزمان در بخش ها و ابزارهاى 
مختلف را از يك مكان واحد فراهم آورده و پورتال پيشرفته كه 
به عنوان يك راهكار سطح باال در اراية خدمات به كاربر طراحى 
مورد  فصل  اين  در  كه  هستند  ديگرى  گونة  دو  يافته،  توسعه  و 
توجه قرار گرفته اند. در ادامه، بخشى به وب 2 و تأثير آن بر نحوة 

خدمت رسانى در اين پورتال ها اختصاص يافته است. 
كتابخانة  «نتيجه گيرى:  عنوان  با  كتاب،  اين  پايانى  فصل 
كتاب  كليت  براى  جمع بندى  كتابخانه اى»  تشكيالت  و  رقومى 
سازمانى  ساختار  مورد  در  نه تنها  فصل  اين  در  مى شود.  محسوب 
همچون  ديگرى  موارد  بلكه  شده،  صحبت  رقومى  كتابخانه هاى 
مهارت هاى  و  دانش ها  رقومى،  كتابخانه هاى  يكپارچه سازى  آيندة 
مورد نياز كاركنان و همچنين برنامه ريزى راهبردى نيز مطرح شده 

است.

نگاهى تحليلى به كتاب
محتواى  به  تحليلى  نگاهى  ابتدا  تا  مى شود  سعى  بخش  اين  در 
ترجمة  با  پيوند  در  نكات  برخى  به  سپس  و  گرفته  صورت  كتاب 
كتاب  اين  اصلى  مخاطبان  مسلمًا  شود.  اشاره  كتاب  از  موجود 
كاركنان فعال در بخش هاى فن آورى اطالعات كتابخانه ها و مراكز 
در  نويسندگان  كه  همانگونه  اين،  وجود  با  هستند.  اطالع رسانى 
مديران  براى  مى تواند  حاضر  كتاب  كرده اند،  مطرح  نيز  پيشگفتار 
مفيد  نيز  رشته  اين  دانشجويان  همچنين  و  كتابداران  كتابخانه ها، 
باشد. بديهى است از ديدگاه مديران، اين كتاب با توجه به محتواى 
و  بايدها  زيرساخت ها،  خصوص  در  عميق  نسبتًا  اطالعاتى  خود، 
نبايدها و همچنين چالش هاى پيش روى راه اندازى كتابخانه هاى 
رقومى عرضه مى كند؛ اطالعاتى كه مى تواند در حوزة سياستگذارى 
بسيار مفيد باشد. از ديد كتابداران سنتى، كه در بخش هاى فن آورى 
فصل هاى  در  خصوصًا  حاضر  كتاب  نمى كنند،  فعاليت  اطالعات 
فراهم  رو  پيش  چشم انداز  از  مفيدى  اطالعات  مى تواند  مقدماتى 
آورد. اين در حالى است كه همين چشم انداز به صورتى وسيع تر در 

برابر دانشجويان مخاطب كتاب گسترده شده است. 
با وجود اين، دو نكته در خصوص كتاب حاضر قابل تأمل است 
و شايد بتوان اين دو مورد را عمده ترين كاستى هاى محتوايى اثر 
حاضر دانست. اول آنكه بديهى است برشمردن تعدادى فن آورى 

و يا ابزار در يك نوشتار كار راحتى نيست؛ در درجة اول به واسطة 
ميزان  نظر  از  دوم  درجة  در  و  عرصه  اين  در  تحوالت  سرعت 
اطالعاتى كه براى هريك از اين فن آورى ها ارايه مى شود. در اين 
اطالعات  فن آورى  بخش  متخصصان  را  مخاطب  چنانچه  كتاب 
سازمان هاى اطالع رسانى بدانيم، به نظر مى رسد  كتابخانه ها و يا 
مخاطب شناسى  است  بديهى  نباشد.  كافى  ارايه شده  اطالعات 
بايستى با توجه به محتواى ساير فصول صورت گيرد. مطالبى كه 
در ساير فصل هاى كتاب ارايه شده است، مخاطبان خاص ترى دارد. 
به همين دليل به نظر مى رسد براى مخاطبان متخصص فصل هاى 
بيشتر  اطالعات  تشنة  را  فرد  باشد،  گره گشا  آنكه  از  بيش  ابتدايى 

رها مى كند.

نكتة بعدى باز هم درخصوص همين بخش از كتاب اما اين 
سوم  و  دوم  فصل هاى  محتوايى  توالى  و  انسجام  خصوص  در  بار 
است. به نظر مى رسد در اين دو فصل و خصوصًا فصل سوم، توالى 
منطقى و توزيع مناسب و جامع به خوبى صورت نگرفته است. آمدن 
مارك در كنار ايكس ام ال، كه از دو جنس كامًال متفاوت هستند، 
بدون اشارة جدى و مجزا به مارك.ايكس.ام.ال. و يا ساير طرح هاى 
توسعه  و  طراحى  ايكس.ام.ال.  پاية  بر  اكثراً  كه  موجود  فراداده اى 
كاستى هاى  جمله  از  جداگانه،  بخشى  در  اما  همانجا  در  يافته اند، 
قابل ذكر اين بخش است. اگرچه در قسمت استانداردهاى نوظهور 
و همچنين در قسمت ايكس.ام.ال. به برخى از اين فراداده ها اشاره 
شده است، اما به نظر مى رسد جاى اختصاص قسمت هايى مجزا به 
هريك از آنها كامًال خالى است. همچنين بايد به اين نكته توجه 
حوزة  در  زيادى  كاربرد  امروزه  پيش گفته،  هاى  فراداده  كه  داشت 

كتابخانه ها، آرشيوها و بعضًا موزه هاى مجازى دارد.
ترجمة  كه  گذارد  صحه  نكته  اين  بر  بايستى  ترجمه  بعد  از 
معنايى  مشكل  و  بوده  روان  و  مناسب  نسبتًا  كتاب  در  ارايه شده 
اينكه  به  نظر  اين  وجود  با  نمى شود.  مشاهده  برگردان  در  جدى 
كتاب داراى مترجمان متعدد است، برخى ناهماهنگى ها در برگردان 
پاره اى از واژه ها و يا آوانگارى آنها مشاهده مى شود. به عنوان نمونه 

كتابخانه هاى رقومى:يكپارچه سازى محتوا و سيستم هاكتابخانه هاى رقومى:يكپارچه سازى محتوا و سيستم ها
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به طور كلى كتاب 
با توجه به سابقة 
حرفه اى و تجربى 
باالى نويسندگان آن 
از يك سو و تجربه و 
تخصص مترجمان آن 
در حوزة مورد نظر از 
ديگرسو، يكى از آثار 
وزين و ارزشمند در 
جايگاه خود است

در مورد قالب مارك با وجود اينكه در صفحات اصلى كتاب به زبان 
انگليسى (صفحه 96 و 108) مارك به صورت تنها و بدون هرگونه 
توضيحگر و يا پرانتز آمده است در فصل ششم كتاب در صفحة 
164 به صورت «مارك (فهرست ماشين خوان)» و در صفحة 183 
اين  است.  شده  ثبت  (مارك)»  ماشين خوان  صورت «فهرست  به 
در حالى است كه توضيحگر اين واژه براى اولين بار در فصل سوم 
(صفحة 30 از كتاب به زبان انگليسى) آمده است كه به درستى در 
صفحة 66 به فارسى برگردانده شده است. بديهى است زمانى كه 
يك  صورت  به  را  مارك  هم  متن  و  شد  ارايه  توضيحگر  بار  يك 
كلمه به كار برده است اوًال آوردن توضيحگر در قسمت هاى ديگر 
كتاب بيهوده است و ثانيًا در صورت آوردن نيز بايستى در همه جا به 
صورت يكدست عمل شود. نمونة ديگر از عدم يكدستى را مى توان 
فرادادة  كتاب  از   76 صفحة  در  كرد.  مشاهده  متس  آوانگارى  در 
فراداده)»  كدگذارى  و  انتقال  (استاندارد  «متز  صورت  به  مذكور 
آوانگارى و برابرگذارى شده است؛ حال آنكه در صفحة 212 همين 
كتاب، همان واژه به صورت «متس (استاندارد كدگذارى و انتقال 
در  مشابهى  مشكل  است.  شده  برابرگذارى  و  آوانگارى  فراداده)» 
خصوص توضيحگر درون پرانتز فرادادة مدز نيز در دو صحفه 76 
«شماى  توضيحگر  اين   76 صفحه  در  مى شود.  مشاهده   211 و 
فرادادة  «شماى   211 صفحه  در  و  فراداده اى»  شىء  توصيف 
توصيفى منابع الكترونيكى» است. اين در حالى است كه در هر دو 
فصل در متن اصلى هر دو توضيحگر يكى هستند. همچنين الزم 
به توضيح است اگرچه كتاب از نظر صفحه آرايى مناسب است؛ اما 
همچنان به صورت بسيار معدود پاره اى مشكالت تايپى در آن به 
از  سوم  سطر   25 صفحة  به  مى توان  ميان  آن  از  مى خورد.  چشم 
پايان صفحه «تنظيم كنندگان»، صفحة 129 سطر پنجم و پرانتز 
سطر 11 «ركوردها»  صفحة 164  يا  و  درون متنى،  استناد  اضافه 

اشاره كرد. 

سخن پايانى
به طور كلى كتاب كتابخانه هاى ديجيتال: يكپارچه سازى محتوا و 
نويسندگان  باالى  تجربى  و  حرفه اى  سابقة  به  توجه  با  سيستم ها 
آن از يك سو و تجربه و تخصص مترجمان آن در حوزة مورد نظر 
از ديگرسو، يكى از آثار وزين و ارزشمند در جايگاه خود است كه 
در كنار ساير آثار موجود مى تواند بر غناى اطالعاتى ارايه شده در 
متون بيافزايد. بديهى است معدود مشكالت پيش گفته در هر اثر 
منتشرشده اجتناب ناپذير است كه اميد مى رود در چاپ هاى بعدي 

اين اثر برطرف گردد.
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