
  عنوان دنیاي دانشه کتابخانه بریتانیا بمعرفی 
  

  1 سـیما رهـایی
    

  

  چکیده
تنوع و گستردگی خدمات و منابع کتابخانه بریتانیا سبب گردیده که این کتابخانه به عنوان دنیاي دانش شناخته         

فی گردیـده و توضـیحاتی      بخشهاي گوناگون کتابخانه بریتانیا، خدمات، منابع و فهرستهاي آن معر          ،در مقاله حاضر  . شود
  .پیرامون هر کدام داده خواهد شد

  کتابخانه بریتانیا، خدمات، منابع، فهرستها : ها کلیدواژه
  

   کتابخانه بریتانیاةبخشهاي گوناگون سازند
   کتابخانه موزه بریتانیا.1
 گرفتـه  ترین بخش تشکیل دهنده کتابخانه ملی جدید، از بخشهاي کتابخانه مـوزه بریتانیـا شـکل                ساسیا
 بخش کتابهاي چاپی موزه بریتانیا شکل گرفت که منطبق بر سـال تأسـیس کتابخانـه مـوزه          1753در سال   . است
، موزه بریتانیا رشد زیـادي داشـته و بـه    گذرد میقدمت فعالیت کتابخانه مزبور از  سالی که    200طی  . ستبریتانیا

ایـن کتابخانـه بـا اسـتفاده از امتیـاز      . رود شمار مـی  هاي جهان به ترین و مهمترین کتابخانه عنوان یکی از گسترده  
 یـک نـسخه    ـ ها و موسیقی چاپی انگلـستان  ها، نقشه اعم از چاپی، روزنامهـ  از تمامی انتشارات  ،واسپاري قانونی

  . اي غنی از کتابهاي روسی است کتابخانه موزه بریتانیا شامل مجموعه. کند رایگان دریافت می
  
  ت اختراعات کتابخانه دفتر ثب.2

سـال  قدمت آن بـه  . است کتابخانه بریتانیا، کتابخانه دفتر ثبت اختراعات  ةیکی از بخشهاي تشکیل دهند    
ـ  ، ثبت اختراعات اصالًحگردد که در سال مزبور مطابق با قانون          برمی 1851 همـراه اطالعـات   ه  باید یک نـسخه ب

 کتابخانـه دفتـر   1855در .  تحویل داده می شـد  به نمایندگان دفتر ثبت اختراعات    ،کامل و ویژگیهاي اختراعات   
 Chancy Lane سـاختمانی معـروف بـه    »ساوت همپتـون « در 1902ثبت اختراعات مشغول به فعالیت شد و در 

 ایـن کتابخانـه بـا مـشکل     ،علت رشد زیاد مجموعۀ دفتر ثبت اختراعاته  ب.رفته شدــور در نظر گــن منظ براي آ 
  .کمبود جا مواجه گردید

 علمی و تکنولوژیکی و ساخت کتابخانه ملی علوم و تکنولوژي طـی جنـگ            ۀ ایجاد یک شبک   ضرورت

                                                        
  Email: sima51us@yahoo.com اي علوم وتكنولوژي شيراز   كارشناس ارشد كتابخانه منطقه .١
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میان آمد که از میان مجموعـه  ه  ب1950 و 1940 علمی طی سالهاي ۀثی میان جامعحجهانی دوم محسوس شد و ب  
که علمـی و  هـسته اصـلی شـب   بـه عنـوان   کتابخانه دفتر ثبت اختراعات و کتابخانه موزه بریتانیـا، کـدام مجموعـه      

نهاد خود مبتنی بر اینکه کتابخانه ملـی  ـه پیشـ با ارائWorking Partyحقیق ـروه تـگ. گرددشناخته تکنولوژي 
 تـاریخ  ،بنـابراین .  مـشکل مزبـور  را حـل کـرد    ،علوم و تکنولوژي براساس مجموعه هردو کتابخانه شکل گیرد        

  .رددگ  برمی1962تأسیس کتابخانه ملی علوم و اختراعات به سال 
  
   کتابخانه ملی مرکزي.3

 از بخشهاي دیگر تشکیل (NLIST) و کتابخانه امانت علوم و تکنولوژي (NCL)کتابخانه ملی مرکزي 
 شروع بـه فعالیـت نمـود و محـل آن در     1916کتابخانه ملی مرکزي در . روند شمار می ه   کتابخانه بریتانیا ب   ةدهند

ون اسپا فعالیت خـود را آغـاز کـرد و سـپس در     ست در بو1961 در لندن بود و کتابخانه امانت علوم و تکنولوژي   
  . دو کتابخانه مزبور در هم ادغام گردیدند1973

 زیـرا بیـشترین   ،نـام داد   مـدارك کتابخانـه بریتانیـا تغییـر    ۀ بـه مرکـز تهیـ   1985 در  تکتابخانه ملـی امانـ    
  .درخواستها شامل درخواست تهیه کپی مقاالت بود

المللی به کاربران تجـاري،    در سطح بین،کنندگان قدیمی انگلستان و کتابداران  فاده عالوه بر است   ،امروزه
 از طریـق شـبکه   ،دسترسی مستقیم به مقـدمات تـدارك اطالعـات   . شود ارائه میخدمات اي نیز   بازرگانی، حرفه 

  .شود جهانی وب انجام می
 کنفرانـسها،  ياهگزارشسخه ن 00/500کتاب، نسخه  میلیون 3، حدود   د جل 260000مجموعه فعلی شامل    

  .یابد صورت چشمگیر افزایش میه گزارش علمی است و روز به روز رشد مجموعه بنسخه  میلیون 5
  
   سازمانهاي دیگر تشکیل دهنده کتابخانه بریتانیا.4

 بـه کتابخانـه   1974 در سـال     (OSTI) و دفتر اطالعـات علمـی و فنـی           (BNB)سازمان کتابشناسی ملی    
 وظیفه اصلی این سازمان، . شروع به فعالیت کرد    1950 در   (BNB)سازمان کتابشناسی ملی    . دندبریتانیا ملحق ش  

ي جهـت کنتـرل   ا رایانـه شـکل هفتگـی و انتـشار آن، همچنـین ایجـاد سیـستم          ه   انتشارات بریتانیا ب   فهرستتهیه  
  . هاي دیگر بود  استفاده کتابخانهبه منظوراطالعات کتابشناختی و مرتب کردن آنها 

ـ      دف  بـه بخـش توسـعه و    ، پـس از تجزیـه از بخـش علـوم و آمـوزش            (OSTI)ی  تر اطالعات علمـی و فنّ
انتقـال اسـناد و    .هـا و آرشـیو اسـت     تأمین منابع اطالعـاتی شـوراي کتابخانـه        ،وظیفه این دفتر  . تحقیقات پیوست 

 آرشیو کامل هند و  از کشورهاي مشترك المنافع به بریتانیا صورت گرفت که شامل1982کتابخانه دفتر هند در 
  . باشد تا زمان استقالل آن میـ  تأسیس کمپانی هند شرقی است تاریخکه ـ  1600  سالبریتانیا از
  

  هدف کتابخانه بریتانیا
، دسترسی همگانی به اطالعات و میراث فرهنگـی، علمـی و معنـوي بـدون محـدودیت زمـانی و مکـانی           

  .ستهدف کتابخانۀ بریتانیا



  تانیا کتابخانه بریۀمجموع
نیـز شـناخته   هـاي جهـان کـه بـه عنـوان کتابخانـه ملـی انگلـستان          یکی از مهمترین و بزرگترین کتابخانه    

طبق قانون واسپاري، کتابخانه بریتانیا از تمـام انتـشارات انگلـستان و ایرلنـد یـک                . ست، کتابخانه بریتانیا  شود  می
 400اي و بـیش از    میلیون مواد کتابخانه150د  حدوشاملمجموعه این کتابخانه مهم دنیا    . کند  نسخه دریافت می  

 میلیون مـواد جدیـد بـه مجموعـه قبلـی کتابخانـه        3 ساالنه حدود    ،مطابق با آمارهاي ارائه شده    . زبان در دنیاست  
هـاي موسـیقی و    ، عکـسها، نوشـته  هـا  لـه هـا، مج  آوري نسخ خطی، روزنامه     آوري و گرد     فراهم  و گردد  اضافه می 
آرشیو ملی صداي این کتابخانه شامل نوارهاي صـوتی قـدیم و   . گیرد ع در آن صورت می   هاي ثبت اخترا    پروانه

 عظمـت آن را نـشان   ، مهم در این کتابخانـه    مهر  میلیون 8وجود  . هاي موسیقی و دیسک است      جدیدترین رسانه 
یلیـون جـستجو از    م6سـاالنه  . باشـد   هزار نفر مـی 16طور روزانه ه کنندگان این کتابخانه ب  تعداد استفاده . دهد  می

  . کنند خانه آن دیدن می  نفر از قرائت000/500فهرستهاي پیوسته کتابخانه انجام شده و 
 میلیـون نقـشه دارد و بـه    4 میلیون پروانـه ثبـت اختـراع و    47 هزار نسخه خطی،   300این کتابخانه حدود    

 انگلـستان و سراسـر جهـان    انادتاي، متخصصان، دانـشجویان تـا اسـ    گروه وسیعی از مراجعان و صنعتگران حرفه    
  .دهد خدمات ارائه می

شـود   را شامل مـی  میلیون مواد گوناگون و متنوع 18همتاست و بیش از  مجموعه گنجینه این کتابخانه بی 
 تنـوع و وسـعت از   .انـد  آوري شده هاي گوناگون در جهان جمع  از قاره،که این مواد در طی سه دوره هزار ساله   

نحوي که شامل کتـب چـاپی، نـسخ خطـی، موسـیقی، عکـس، مهـر، کتـب         ه  ب،تاس خصوصیات این مجموعه 
  ي هاي تاریخی، صنعتی و هنـر   خود در  زمینهۀنوبه باشد که هر کدام ب    صحافی شده، نوارهاي صوتی و نقشه می      

  .ارزش فراوانی دارند
  

  مشی کتابخانه خط
 زیـر یی ارشـد کتابخانـه و شـامل مـوارد     ت امنا و گروه اجرائعهده هیر مشی کتابخانه بریتانیا ب    تعیین خط 

    :است
  مشی کتابخانه بریتانیا قانون خدمات و خط

هاي جهان است و از نظر گـستردگی و کیفیـت    ترین مجموعه   غنی ومجموعه و مواد کتابخانه بریتانیا جز     
دیـد کننـده از    هـزار باز 500خانـه و سـالن مطالعـه بـا        قرائت 16این کتابخانه شامل    . نظیر است   ، بی خدماتارائه  

 از جملـه فعالیتهـاي   .باشـد  صورت  ساالنه به مجموعه می  ه   میلیونی مواد ب   3کتابخانه در طی یک سال و افزایش        
  .توان نام برد هاي متنوع آموزشی و انتشارات را می  برنامه،مفید در این کتابخانه

طـور جـاري از   ه روهی که بگنخست، : شوند کتابخانه به دو دسته تقسیم میاز خدمات کنندگان   استفاده
تمامی تالش .  دوم کسانی که در آینده از این کتابخانه استفاده خواهند کرد     ،کنند  خدمات کتابخانه استفاده می   

قانون خدمات کتابخانه انعکاسی از سـطوح  . کتابخانه در جهت این است که بین این دو گروه توازن برقرار کند    
ــتفاده  ــه اس ــدگان از ک خــدماتی اســت ک ــد کنن ــار دارن ــه انتظ ــعی دارد . تابخان ــه س ــا ضــمنکتابخان ــشورت ب  م

 ،در ایـن زمینـه  .  کیفیـت خـدمات را روز بـه روز بهبـود بخـشد         ،کنندگان و نظارت و اصـالح خـدمات         استفاده



 کتابدار موظـف اسـت مؤدبانـه و    ،جملهاست؛ از استانداردهاي خاصی در هر زمینه خدماتی در نظر گرفته شده         
  . آنان استفاده کندياه و نظرهاکننده ارتباط برقرار و از پیشنهاد با استفادهاي  متواضع و حرفه

  مشی مربوط مجموعه کتابخانه و خط
 به دلیـل انـدازه، عمـق و کیفیـت مجموعـه آن        ،هاي موفقیت کتابخانه بریتانیا به عنوان کتابخانه ملی         پایه

 . از جهـان را تحـت پوشـش خـود درآورد    اي جـامع  تواند مجموعـه    اي نمی   روشن است که هیچ کتابخانه    . است
 يسیاسـتها .  و منـابع گونـاگون اسـت   هـا  آوري گـسترده و عمیـق مجموعـه      جمـع   نیـز  سیاستهاي کتابخانه بریتانیا  

.  وظیفه کتابـدار بـه عنـوان اولـین سـمبل و آخـرین راه حـل اسـت            و  انعکاسی از نقش   ،سازي کتابخانه  مجموعه
  کتابخانه عمـومی و دانـشگاه  ،ل دسترسی آنها به اطالعات، محل کار     آخرین راه حل براي افرادي که اولین مح       

  .  کاربر استيکه کتابخانه تنها منبع مناسب و مفید براي نیازها ییتحصیل است و اولین سمبل در جامحل 
هـاي    مـسئول همکـاري بـا کتابخانـه    ،کتابخانه بریتانیا به عنوان آرشیو ملی و بر طبق نظام واسپاري قانونی    

انتـشارات انگلـستان و ایرلنـد در تمـامی      ثبـت و نگهـداري     و ضـامن   بـوده که مشمول این قـانون      است   دیگري
 کتابخانه موظف است موارد زیر را نیز در مجموعه خـود فـراهم        ،عالوهه  ب. رود  شمار می ه  هاي موضوعی ب    زمینه
  : آورد

  . منتشر شوندکه هر جا   پژوهشی انگلیسی زبان درهايبا پوشش جامع کت)الف
  .هر جا منتشر شوند  پوشش جامع پیایندهاي پژوهشی در)ب
  .یی پوشش جامع کتب مهم تاریخی و فرهنگی به زبانهاي اروپا)ج

ه بـ ) اروپـاي غربـی  ( فرانـسه، آلمـان و هلنـد     ازشـکل چـاپی  ه  پژوهشی بـهاي ملی   دسترسی به مجموعه
کنـد حـداکثر منـابع را      کتابخانه تالش مـی    این   دیگر،در زمینه منابع مربوط به کشورهاي       . سهولت ممکن است  

  :باشد فراهم کند که شامل موارد زیر می
  هاي ملی جهان  پوشش جامع روزنامه)الف
  هاي ثبت اختراع در انگلستان، آمریکا و اروپا  پوشش جامع اختراعات جهان و پروانه)ب
  هاي موضوعی م زمینه پوشش جامع ادبیات پژوهشی کنفرانسهاي جهانی به تمام زبانها و در تما)ج
   پوشش جامع موسیقی چاپی بخصوص در انگلستان)د
  ی جهانی پوشش جامع مواد جغرافیا)هـ
   پوشش جامع نوارهاي صوتی منتشر شده)و
  .اند هایی که در خارج انگلستان منتشر شده  پوشش جامع ادبیات تحقیقی بی نام در تمام زمینه)ز

هـایی   بیشترین  اولویت در گردآوري، به نـسخه . غربی استکتابخانه مزبور شامل نسخ خطی کشورهاي      
ت امناي این کتابخانه در تالشند نظـام واسـپاري   ئهی. شوند که داراي ارزش پایدار در میراث ملی باشند          داده می 

تابخانـه  شـامل شـده، ک  نیـز  را اي  د تا مدارك الکترونیکی، سمعی و بصري و  چند رسانه      هنقانونی را گسترش د   
  .صورت دیجیتالی تبدیل شوده ، به مرکز جهانی انتقال و ذخیره متون علمی و پژوهشی ببریتانیا

  برچسب زنی و شماره گذاري
ل برچسب زنی و شماره گذاري صـورت  مهاي علوم انسانی لندن، ع به مجموعهآسان منظور دسترسی   ه  ب



از آنهـا   هـر یـک   .دونشـ  میه گذاري  شمار،رسند ایی که به کتابخانه می ه ساالنه پیایندها و تک نگاشت     .گیرد  می
ها در ساخت عنصر اصلی محل کتاب   از شماره . نیازمند یک برچسب هستند تا فقط یک توصیفگر داشته باشند         

هاي مذکور کارکنان را در یافتن و بازیابی مدرك مورد نیاز یاري   شماره.شود سازي استفاده می در برنامه ذخیره
. دنشـو   استفاده مـی ،خانه مورد نیاز و درخواست است ه مدرك در کدام قرائتمنظور تشخیص اینکه  ا ب یداده و   
 و به عنوان  جزئی از ردتوان یکی از فعالیتهایی دانست که در موفقیت کتابخانه نقشی اساسی دا  زنی را می    شماره

هـا حـدوداً دو    خانـه  در قرائـت زیرا  ،رود شمار میه سازي و فراهم آوري ب     فعالیتهاي پردازشی در جنب مجموعه    
  .صورت هفتگی در گردش است و هر اشتباهی موجب گم شدن کتابها خواهد شده هزار مدرك ب

  (LDSU)بخش تهیه مدرك لندن 
. گیـرد   از طریق بخـش مـذکور صـورت مـی    ،دسترسی از راه دور کاربران به مجموعه علوم انسانی لندن      

را ایی هبـه درخواسـت  تنها توان پاسـخگویی  خانه   درخواست در هفته است و کتاب      500میزان تقاضا در این بخش      
بیشترین تالشها بر این مبناست که سـریع بـه درخواسـتها    . که از سوي مرکز تهیه مدرك ارسال شده باشند    دارد  

 ،پذیر یا شکننده بودن مدرك یـا هـر دلیـل دیگـري     اگر بخش مذکور بنا به دالیلی مثالً آسیب. پاسخ داده شود 
  .دهد به مرکز تهیه مدرك کتابخانه بریتانیا اطالع میرا تهیه کند، بالفاصله  مدرك مورد نظرنتواند 

    
  گستره دیجیتالی سازي مجموعه کتابخانه بریتانیا

کتابخانه بریتانیا درصدد است با حداکثر تالش ممکن تمامی موادي را که از اول به فرم  غیـر دیجیتـالی       
  .شکل دیجیتالی درآورده بـ پی، عکسها، نمودارها و نوارها هاي خطی، مواد چا شامل نسخهـ اند  تولید شده

  : بارتند ازآمد، عخواهند در شکل دیجیتالی ه موادي که احتماالً در کتابخانه مزبور ب
  مواد متعلق به خود کتابخانه بریتانیا) الف
  رسد موادي که مطابق واسپاري قانونی به کتابخانه بریتانیا می) ب
   تجاري کتابخانه بریتانیايکتهامواد متعلق به شر) ج
  . همکار با کتابخانه بریتانیايمواد متعلق به شرکتها) د

دنبـال اهـداف زیـر     هالمللی کـه بـ   مشی خود را با استراتژي بین کتابخانه بریتانیا به دنبال این است که خط 
  : ترکیب کند،است

  وسط جوامع مهم علمیی و کیفی تهاي با اهمیت از نظر کم افزایش دسترسی به مجموعه. 1
  خودداري از تکرار غیرضروري دیجیتالی کردن مواد خاص. 2
  خودداري از تکرار نمایه سازي و فهرست نویسی. 3
  وطلب در دیجیتالی سازي مواد ویژهاهاي د تفکیک مسؤولیت کتابخانه. 4
ي بــا ه از طریــق مــشارکت و همکــاردســازي داده در ســطح گــستر اســتفاده از فناوریهــاي ذخیــره. 5
  .هاي بلندمدت  جهت کم کردن هزینه،مؤسسات

  

IDP 
المللی دان هانگ جهت مطالعـه و نگهـداري نـسخ خطـی و همچنـین مـدارك              طرح بین  ،1993در سال   

 دسـتیابی  ،وسیله طرح مذکوره ب. المللی فعالیت کند  چاپی آسیاي مرکزي ایجاد شد تا از طریق همکاریهاي بین         



 ،از جمله امکانـات دیگـر  . اپی آسیاي مرکزي در کتابخانه بریتانیا فراهم شد      هزار نسخ خطی و مدارك چ      26به  
اسـتفاده از  ا اسـتفاده از ایـن مجموعـه بـ    ). منظور نسخ خطی اسـت  (ستامکان دسترسی به تصاویر با کیفیت باال     

Password باشد میپذیر  امکان.  
  :از موارد زیر تشکیل یافته استمجموعه کتابخانه بریتانیا 

  بریتانیا و ایرلند مجموعه 
از نظر . باشد  به بعد می1914 در جزایر بریتانیا از سال    انتشار یافته هاي   این مجموعه شامل کتب و ادواري     

  . این مجموعه شامل علوم انسانی و اجتماعی است،پوشش موضوعی
  مجموعه اروپاي شرقی و اسلوونی

،  سـابق ه بررسـیها و تحقیقـات شـوروي      این مجموعه شامل موضوعات علوم انسانی و اجتماعی مربوط بـ          
 دسـتیابی بـه پژوهـشها و    ،آوري ایـن مجموعـه   هدف اصلی کتابخانه از فراهم. باشد اروپاي شرقی و اسلوونی می   

هـاي اروپـاي شـرقی و اسـالو         زیر مجموعۀ مجموعـه   . استاروپاي شرقی   و  مطالعات ارزشمند به زبانهاي اسالو      
  :عبارتند از

چک، آلبـانی، بـالروس، یوگـسالوي سـابق، مجارسـتان، لهـستان، روسـیه،             مجموعه بلغاري، جمهوري    
  .رومانی، اسلواکی، اوکراین

  مجموعه اروپاي غربی 
ین مجموعه شامل مواد و منابع پژوهشی علـوم انـسانی و اجتمـاعی کـشورهاي فرانـسه، آلمـان، یونـان،                ا
ست که در  ايباشد و شامل تمامی موارد روژ می سوئد، سوئیس، فنالند و ن    ، هلند، پرتقال، بلژیک، اسپانیا    ،ایتالیا

ی ی مثالً کتابی که به زبان فرانسه در یـک کـشور آفریقـا   ؛اند  سراسر دنیا به زبان کشورهاي ذکر شده انتشار یافته        
  .انتشار یافته است

  مجموعه دفتر هند و شرق
تماعی و انسانی  داشتن موضوعات علوم سیاسی، اج     ،علت اصلی گردآوري این مجموعه توسط کتابخانه      

ایـن  . گـردد   برمی1991سال گردآوري مجموعه مذکور به . به زبانهاي آسیایی، شمال و شمال شرقی آفریقاست     
.  جزء بخش کتب چاپی و نسخ خطی شـرقی بـود و امـروزه بـه محـل دیگـري منتقـل شـده اسـت              قبالًمجموعه  

ه، بنگالدش، ایران، کشورهاي خلیج، جنوب  ادبیات، اسناد هند، پاکستان، برم،مجموعه مهم دیگر در این زمینه 
 اندونزي، چین، و ژاپن است که در واقع مجموعه کتابخانه و اسناد دفتر هند و انعکاس  آفریقا، مالزي، سنگاپور،  

  .باشد ی هند شرقی و دفتر هند مینفعالیتهاي کمپا
  Incunabulaمجموعه آثار چاپی ابتدائی 

ـ ی و در دسترس قـراردادن کتـب  غربـی         شامل فراهم آوري، انتخاب، سازمانده      بـه زبـان   1915یش از پ
  .است به زبانهاي اروپاي غربی 1851ش از و پیانگلیسی 

   هاي خطی   مجموعه نسخه
ا و آرشیوهاي خصوصی تـشکیل  ههاي خطی ملی، گرایش نسخ خطی موجود در کتابخانه بریتانیا از نسخه 

کـه داراي ارزش پژوهـشی بـسیار زیـادي بـراي محققـان        اسـت شده و بیشتر به زبان کـشورهاي اروپـاي غربـی      
 افتتـاح شـد و در   1999قرائتخانه مربوط به نسخ خطـی از ژانویـه   . باشد میمختلف موضوعات در زمینه   کشورها  

  .ساختمان سنت پانکراس به ارائه خدمت پرداخت



  مجموعه علوم و تکنولوژي و صنعت
تـرین منـابع مرجـع غـرب       یکی از غنـی ،انه بریتانیامجموعه علوم و تکنولوژي و صنعت و تجارت کتابخ      

 مبادلـه و واسـپاري قـانونی صـورت     ، از طریق خرید، اهـدا ،فرد و یکتاه گردآوري این مجموعه منحصر ب . است
ـ   آثـار  تعـداد زیـادي از   . اي از اختراعـات سراسـر جهـان اسـت     گرفته و شامل مجموعـه    شـکل  ه ایـن مجموعـه ب
هاي علوم و صنعت است که    جموعه شامل ادبیات و منابع مربوط به تمامی حوزه        این م . الکترونیکی وجود دارند  

داراي یک استاندارد فنی باال بوده و در حوزه صنعت جنبه علمی دارند و بخصوص جهت اسـتفاده متخصـصان              
ازه ی کـه بودجـه اجـ   ی کتابخانه بریتانیا سعی کرده تـا جـا  ،همچنین.  کمتر مد نظر هستند،هاي نظري   و جنبه بوده  
 و بخـصوص  کنـد هاي با ارزش بـدون توجـه بـه زبانـشان را فـراهم        اي غنی و گسترده از ادواري        مجموعه ،دهد
ـ      هايباکت صـورت  ه  فرانـسوي و آلمـانی بـ   هـاي باآوري کت گـردآوري شـوند و در جمـع   صـورت جـامع   ه  انگلیـسی زبـان ب

  .گزینشی اقدام شود
  ها مجموعه نقشه

  Map libraryاین اسـت کـه   مهم نکته . کشی است مربوط به نقشهاین مجموعه مشتمل بر مواد و منابع 
اي  سـازد و خـدمات وسـیع مـشاوره     هاي سراسر دنیا را از قرن پانزدهم ممکن می    دسترسی به اطلس، کره و نقشه     

  .کند هاي اولیه قرون وسطی را ایجاد می کشی دوره جهت نقشه
  مجموعه منابع تحقیقی

انیا این امکان وجود دارد که پیوندهاي مناسبی بـه تمـام منـابع تحقیقـی       سایت کتابخانه بریت    از طریق وب  
هـاي خطـی، نقـشه،      شامل پیوند کتابخانه مجازي مرجع، منـابع علـوم انـسانی، نـسخه      که داخلی و خارجی یافت   

موسیقی، آرشیو ملی صدا، روزنامه، مجموعه دفتر هند شرقی، کتب نـادر، کتـب علـوم، تکنولـوژي، صـنعت و        
  . استحقیقیمنابع ت

   یا تمبرشناسیPhilatelicمجموعه 
  لیون ـ می8ش از ـر بیـمل بـجموعه مشتـ این م. مجموعه تمبر افتتاح شد1891سال در 

افزار پستی، آثار هنـري و مقـاالت، انتـشارات     اي است که در بردارنده تمبر مالیاتی، پستی، نوشت         مواد کتابخانه 
  . و تمامی کشورهاستها هاي رسمی و خصوصی از تمام دوره نمونه، مواد تاریخی، مهرها و نشانه

  مجموعه موسیقی
 هزار نسخه کلی و صد هـزار  12این مجموعه شامل موسیقی چاپی و نسخ خطی موسیقی است که شامل   

 میلیون مواد از نوع موسیقی چاپی است که از طریق خرید، مبادلـه، اهـدا و واسـپاري       5/1ر و   ینظ نسخه خطی بی  
 مـشمول واسـپاري قـانونی شـد کـه شـامل       19آثار موسیقی انتشار یافتـه در بریتانیـا در قـرن        . اند  هگردآوري شد 
  .، کالسیک و آموزشی بودپموسیقی پا

   به عنوان آرشیو صدا NSAمجموعه
 ویـدئویی و بیـشتر از یـک    ـ هزار نوار و مواد دیگـر مثـل نوارهـاي صـوتی      185این کتابخانه در حدود 

اما، ادبیـات، آواي وحـش، تـاریخ    رراسر دنیا گردآوري کرده است که شامل موسیقی، د   میلیون دیسک را از س    
 میلیـون  5/2فهرسـت ایـن کتابخانـه شـامل       .  و مواد ضبط شده خصوصی اسـت       CD  ،DVDشفاهی و نوارهاي    

نظیرتـرین   فهرسـت مزبـور از بـی      .  روزانه اسـت   ، روزآمدسازي این فهرست   ة دور .مدخل از مواد آرشیوي است    
هـا، کتـب و    رود که دسترسی به انواع مختلـف انتـشارات شـامل مجـالت، ادواري             شمار می ه  اي جهان ب  فهرسته



ــضمین مــــی  ــوتی را تــ ــاي صــ ــین. کنــــد نوارهــ ــان فــــاکس، تلفــــن و ،همچنــ    ارائــــه خــــدمات رایگــ
E-mailهاي عمده ه حوز.  از دیگر خدمات این قسمت استNSA    شامل دراما، موسیقی کالسـیک و ادبیـات 
  .ملی موسیقی استهاي  مجموعه
  

  خدمات کتابخانه
 در اینجـا بـه   .نظیـر و یکتاسـت   کتابخانه بریتانیا به ارائه خدمات متنوعی اقدام کرده که در نوع خـود بـی    

  :پردازیم مهمترین خدمات کتابخانه مزبور میشرح مختصر 
   خدمات کتابشناختی)الف
  تهیه کتابشناسی ملی بریتانیا. 1 
  ي کتابخانه بریتانیاها تهیه فهرست مجموعه. 2 
  تهیه رکوردهاي کتابشناسی. 3 
  تهیه استانداردهاي کتابشناختی و مارك انگلستان. 4 
   data liscening خدمات )ب

کننـده   ایـن بخـش تـأمین    . سـت این خدمات شامل خدماتی مثل مرجع، آگاهی رسانی جاري و فهرستها          
حمایت کننده بخـش مزبـور، خـدمات ملـی     . باشد  میاطالعات و منابع کاربران انگلیسی و جهانی با کیفیت باال     

  .کتابشناختی و مرکز تهیه مدرك است
   Patent Express خدمات )ج

 از onlineصـورت  ه گیرد که بـ    ارائه خدمات تحویل مدرك اختراعات از طریق این بخش صورت می          
  :سطح است شامل 3سطوح ارائه خدمات در این بخش . مند شد توان بهره خدمات کپی این مجموعه می

- Rush: same day despatch of orders recieived by (14/5 hours) 
- Regular – 24 hours 
- Urgent fax back: orders recieived by (14/5) hour back with in 3 hours 

  خدمات زیراکس
ولتی بر عهده مرکـز  ا، کنفرانسها، مطالب فنی و انتشارات د ه، گزارش ها  ه مجل  ،ها  لهوظیفه تهیه کپی از مقا    

رفـع نیـاز   براي همچنین بخش تکثیر . گردد  براي افراد ارسال می،باشد که پس از تهیه    تهیه مدارك کتابخانه می   
 همچنین تهیـه  ،در این بخش. پردازد  ت می ا به ارائه خدم   ،خدمات دیجیتال، عکس و میکروفیلم    به  افراد نیازمند   

  . پذیر است  و تهیه نقشه امکانهاي هند شرقی کتب چاپی، نسخ خطی و مجموعه
  خدمات توزیع مجدد کتب

  :توزیع کتب به دو صورت است
  Book Net  اول از طریق شبکه کتاب یا 

این از  ،هاي متقاضینهاي انگلستان یا سازما     ارسال کتابهاي دست دوم جهت فروش یا توزیع به کتابخانه         
  .و شدضدر کتابخانه بریتانیا ثبت نام کرد و عد بایریافت این خدمات براي د البته ؛گیرد طریق صورت می

  Book Trovدوم از طریق 
 و سـت دنیانقطۀ هر شخصی در هر توسط این بخش فراهم کننده زمینه فروش یا توزیع کتب دست دوم    

بنـدي    تنظیم آن براساس رده.فهرست آن مشتمل بر کتب چاپی دست دوم در هر حوزه و زمینه موضوعی است       



توان کتابهـاي خـراب یـا فرسـوده یـا کهنـه را         می،هاي موجود در فهرست    با استفاده از نشانه   . شدبا  ی می یوئدوی
  .تشخیص داد

  کتابخانه بانک تصویر
محل این کتابخانه در سنت پانکراس است و مشتمل بر تصاویر با کیفیت عالی به عنوان گنجینه و ذخیره 

  .باشد  تصویر جاري می9000تعدد بوده و شامل این تصاویر در موضوعات متنوع و م. المللی است بین
  خدمات حفاظت و نگهداري

 میلیون پوند برآورد شده است که شـامل  6هزینه حفاظت و نگهداري مواد چاپی کتابخانه بریتانیا ساالنه     
د جهت  دیجیتالی کردن موا،از سیاستهاي اخیر کتابخانه بریتانیا. استاي   صحافی منابع کتابخانه   اصالًح، تعمیر و  

  .صورت میکروفیلم در کتابخانه مزبور موجود استه  تعداد زیادي از منابع ب،همچنین. استهحفاظت آن
  خدمات کتابخانه جهت مدارس

آمـوزان،   حمایت کتابخانه از مـدارس بـا تـدارك کالسـهاي آموزشـی جهـت مربیـان، معلمـان، دانـش                  
  .گیرد ها و گالریها، طرحهاي مشارکت و تدریس در مدارس صورت می برگزاري نمایشگاه

  خدمات آگاهی رسانی جاري
 روزآمدکردن اطالعات افراد در ، علت اصلی این خدمات.دنباش اي می این خدمات داراي دامنه گسترده

ـ ها هاست که از طریق ارائه فهرست مندرجات مجل       هها و موضوعات مورد عالقه آن       زمینه سها و یـا تهیـه    و کنفران
 پزشـکی،  ،هاي ثبت اختراع، خدمات جـستجوي اطالعـات، علـوم، تکنولـوژي     کپی، پروفایل کنفرانسها، پروانه 

 Inside Alert, Inside web .گیـرد   صـورت مـی  هـا،  لـه  الکترونیکـی و فهرسـت منـدرجات مج   هـاي  همجلـ 
  .اند پایگاههاي اطالعاتی خدمات آگاهی رسانی جاري

 16000 مجله پژوهش مهم است که در کتابخانه بریتانیا وجود دارد و سـاالنه     200000 شامل   ،اولپایگاه  
  .گردد گزارش کنفرانس نیز به آن اضافه می

 این کـار بـا ارسـال فهرسـت     .دهد دوم از طریق پست، خدمات آگاهی رسانی جاري را انجام می          پایگاه  
 منتشر شده هاي ه اطالعات مقال،همچنین. شود  فرد انجام می  desktop مورد عالقه کاربر به      هاي  همندرجات مجل 

ق فرد، جهت تهیـه پروفایـل کنفرانـسها       یکنفرانسها، کنفرانسهاي برگزار شده و سمینارهاي آینده به تناسب عال         
 اختراعـات  نـۀ افرادي که مایل به دریافت اطالعاتی در زمی  . شود  صورت ماهیانه، فصلنامه و دوساالنه منتشر می       هب

  .استقابل توجهی مبلغ ینه مربوط را بپردازند که  باید هز،هستند
داشـتن اطالعاتـشان و    منظور کمک به محققان و پژوهشگران علوم اجتماعی و روزآمد نگه         ه   ب ،همچنین
  .گردد  منتشر میwelfare reformبه نام  الکترونیکی اي  مجله، صورت گرفتههايآگاهی از پیشرفت

 خـدمات آگـاهی   بـه منظـور   و 2000لستان در سـپتامبر سـال      کمک به انجمنهاي آموزش عالی انگ      براي
ـ  ا هـ  همجلـ شکل فهرست منـدرجات   شامل  که zetroc پایگاه اطالعاتی  ،رسانی جاري  صـورت  ه و کنفرانـسها ب

 8000گیرد و روزانه   و کنفرانسها را در بر میها له مجۀ میلیون مقال18این پایگاه   . دموجود آ ه   ب ،الکترونیکی بود 
 بـراي .  موجود در این پایگاه مـورد عالقـه جامعـه پـژوهش جهـانی اسـت        هاي  همجل. شود  آن اضافه می  استناد به   

  :استفاده از این خدمات مقررات خاصی وجود دارد که عبارتند از
  .توانند از آن استفاده کنند سازمانهاي آموزشی انگلستان میفقط . 1 



الی ایرلنـد و شـوراهاي پـژوهش در صـورت           آمـوزش عـ    هاي  ه آموزشی انگلستان و مؤسس    هاي  همؤسس. 2 
 .مزبور استفاده نماینداز امکانات توانند  میهاي مربوط  پرداخت هزینها  ب،تمایل به استفاده

  خانه قرائت
 افراد بایـد  ،اند منظور مطالعه و مراجعه تدارك دیده شدهه خانه که ب  استفاده از منابع و مراجع قرائت  براي

.  آماده خدمت است،هفته بجز روزهاي یکشنبهایام خانه در تمامی  این قرائت. باشندحتماً کارت عضویت داشته 
ارائـه خـدمات   . شـوند  راد قرار داده می ـگان در اختیار اف   ـ رای صـورته   ب تهاـاطالعات مربوط به خدمات و فهرس     

 ،خانـه  د در قرائت استفاده از منابع موجوبراي. گیرد  صورت میE-mailکمک فاکس و نامه و تلفن و    رزرو، به 
    .روز زودتر نیاز خود را اعالم نمایدچهار فرد باید 

  : عبارتند از،دن استفاده باید ارائه شوبراياطالعاتی که 
خانـه   نت پانکراس، علوم انسانی، کتـب نـادر موسـیقی، قرائـت       سهاي    خانه  قرائت: خانه شامل   نام قرائت   •

خ خطـی، بانـک تـصویر، آرشـیو ملـی صـدا، خـدمات        علوم و تکنولوژي و صنعت، مجموعه هند و شـرق، نـس         
  هاي خارج از لندن خانه رسانی نوارهاي صوتی، خدمات دیداري و شنیداري و قرائت اطالع

 تاریخ مـورد نیـاز،   ،نام فرد، کارت استفاده، شماره کتاب یا شماره مدارك مورد نیاز، نویسنده، عنوان            •
 .شماره فاکس و شماره تلفن

  

  ژیک کتابخانه بریتانیاهاي استرات برنامه
 میلیـون مـواد مختلفـی را کـه     150 و بـیش از  دارد سـال    150 قـدمتی بـیش از       ،بریتانیامجموعه کتابخانه   

مختلـف   میلیـون منبـع   3سـاالنه حـدود   . گـردد   شامل می،هاي انسانی است نشانگر تمدن مکتوب و افکار و ایده 
نحـوي  ه  بـ ،گردد اد دیجیتالی به مجموعه آن اضافه می هاي خطی، مواد چاپی، نوارهاي صوتی  و مو          مانند نسخه 

اي هـ  خـدمات کتابخانـه بـه تمـامی حـوزه     . هـاي دنیاسـت   ترین مجموعه کتابخانه که مجموعه آن در شمار  غنی      
اي و صنعتی، پزشـکی، محققـان و نویـسندگان، دولـت ملـی و بخـشهاي مختلـف کتابـداري و               آموزشی، حرفه 

  : کتابخانه به عنواناین. گردد رسانی عرضه می اطالع
فعالیتهـاي  % 60 اساس آموزش عالی و زیرمجموعـه سـاختار تحقیقـاتی انگلـستان بـوده و حـدود               ) الف

  .شود رسانی کتابخانه صرف حمایت از این بخش می اطالع
ـ         )ب فعالیتهـاي  % 2رود و حـدود   شـمار مـی  ه  به عنوان منبع درآمدي براي صنعت و تجـارت انگلـستان ب

  .گردد ترش و توسعه بازرگانی و صنعت میکتابخانه صرف گس
فعالیتهاي کتابخانـه   %15 به عنوان عامل اساسی و کلید زندگی فرهنگی بریتانیا شناخته شده و حدود             )ج

  .گردد هاي عمومی می صرف حمایت از کتابخانه
اشـد و بـه   ب  میلیـون مـواد مـی   4هاي این کتابخانه در هر سال حدوداً    خانه  میزان درخواست مواد از قرائت    

 میلیون مواد از 4هاي موجود مراجعه کنند نیز حدود  خانه توانند به کتابخانه و قرائت    افرادي که بنا به دالیلی نمی     
براسـاس  . شـود  ستون اسپا که مرکز خدمات تهیه مـدرك اسـت تهیـه و بـراي کـاربران نیازمنـد فرسـتاده مـی             بو

% 10، علوم اجتماعی در حـدود  %70 تکنولوژي در حدود    تقاضاهاي رسیده شامل علوم و      یافته، رانتشاآمارهاي  
 کتابخانـه  online بـه فهرسـت عمـومی    ،هـا و مراجعـات   بیشترین استفاده . باشد  می% 20و علوم انسانی در حدود      



شـود تـا     تـدارك دیـده مـی   ییهاي آموزشی و همچنین نمایـشگاهها   برنامه،منظور آگاهی افراده ب. استمربوط  
  .ت آن آگاهی یابندعه و کیفیت و کمیافراد نسبت به مجمو

اي به همه افراد و مخاطبان  پذیرکردن خدمات کتابخانه امروزه بیشترین تالش کتابخانه در جهت دسترس
 فعالیت به ایجاد فرصتهاي جدید بپردازد که این فرصتها عبارتنـد  دستهاست و کتابخانه سعی دارد از طریق یک  

  :از
  هاي ارتباطی موجودفناوریرسانی و  ز اطالع استفاده وسیع و عمیق ا)الف
   وسعت بخشی به آموزش عالی)ب
  .العمر  توجه به نقش و اهمیت یادگیري مادام)ج
 در حال تغییر تسرعبه که با محیط امروزي که ایجاد کند روشی ثابت و پایدار دارد ین کتابخانه سعی  ا
بـه منظـور   ابخانه مزبور بر این پایه استوار اسـت کـه   انداز کت    چشم ،عبارت دیگر ه  ب.  سازگاري داشته باشد   ،است
هـاي مجـازي     مجموعه کتابخانه بریتانیا باید در قفسه، فکري دنیا  و پذیر ساختن میراثهاي فرهنگی علمی      سترسد

  .کتب هر فرد و در هر مکان حاضر باشد
  

  انواع فهرستهاي کتابخانه بریتانیا
  فهرست عمومی کتابخانه

 این فهرست به عنوان یـک واسـطه وبـی فـراهم شـده کـه        ،فهرست اصلی کتابخانه  منظور دسترسی به    به  
 میلیـون مـواد موجـود در آن    10ها، تهیـه زیـراکس از راه دور و امانـت     خانه شامل مواد قابل دسترسی در قرائت 

تمامی این فهرست در . گردد وسیله مرکز تهیه مدارك این کتابخانه ارائه میه خدمات زیراکس و امانت ب. است
  .ایام هفته و تمامی ساعات در دسترس است

  :فهرست عمومی مشتمل بر منابع زیر است
  ) به بعد1975(منابع علوم انسانی . 1
  ) به بعد1974(منابع علوم و تکنولوژي و صنعت . 2
  )1975قبل از (نگر  منابع گذشته. 3
  )  به بعد1980(منابع موسیقی . 4 

  )1981پیش از (منابع موسیقی . 5
  ) به بعد1700(ها  همجل. 6
  )1950 و 1980قبل از  (هاباکت. 7
  .) به بعد1800( کنفرانسها هاي همقال. 8

   چاپیهايبافهرست عمومی کت
 چاپی که محتواي کتابخانه بریتانیا را در بخش علـوم انـسانی و اجتمـاعی تـشکیل          هايبامجموعه پایه کت  

صورت ناقص بـا دسـتخط مالـک اصـلی موجـود      ه کتابها بفهرست این   . تعلق داشت  »سرهنز اسلون « به   ،دهد  می
 تهیه »هارپر«آور بدون شماره کتاب بود که توسط  اولین فهرست عمومی این کتابخانه یک فهرست پدید       . است

این فهرستها در ابتدا فهرستهاي مؤلف  . براي مجموعه کتابخانه بریتانیا چند فهرست کتابی تهیه شد        . گردیده بود 
 به ،گرفت  را در بر می1881 – 1900فهرستی که مواد سالهاي . وجود آمده یج تغییراتی در آنها ب تدره  بودند و ب  



GKI  ویرایش جدیدي از فهرست عمومی مشهور به         ،1930در سال   .  مشهور است GKII و بـه دلیـل   شداپ چ 
 جلـد  1955ر مارس  د،شد و تعداد کارمندان مورد نیاز کافی نبود اینکه زمان زیادي باید صرف این فهرست می 

 1966 در GKIIIویرایش سوم فهرست عمومی تحت عنوان . گردید منتشر GKII آن به عنوان آخرین جلد 51
 سـپس ایـن فهرسـت در سـال مزبـور کنـار گذاشـته شـد و         .گردید شامل می را 1975کامل شد و ضمایم آن تا    

 1971آمـد و بـه قبـل از     دست میه  ب 1975 تمام کتابهایی که بعد از    . ي شروع به کار کرد    ا  رایانهفهرست جاري   
 در فهرسـت جـاري ثبـت    ،شـد   مربـوط مـی  1971 در فهرسـت عمـومی و کتبـی کـه بـه بعـد از         ،شـد   مربوط می 

 1990در سـال  . تـرار گرفـ ـ قGK MARK کنار گذاشته شد و تمامی مدخلها بر GK 1987در . گردیدند می
  . افزوده شد،اشتصورت پیوسته وجود ده  که بBLC به GK MARKمحتواي 

  فهرست نسخ خطی
هـاي خطـی موجـود در کتابخانـه       است کـه شـامل فهرسـتی از نـسخه          onlineصورت  ه  فهرست مزبور ب  

ترین قسمتهاي ایـن فهرسـت پیوسـته از     بیشترین و عمده.  به بعد است 1753هاي خطی     بریتانیاست و شامل نسخه   
  .صورت روزانه در دسترس استه طریق پویش ایجاد شده و ب

  فهرست چاپی کتابخانه
هاي کتابخانه است و در برگیرنده  فهرست عمومی این کتابخانه در واقع فهرست چاپی اصلی از مجموعه     

 در کـشور  1975 و اکثـر کتابهـایی را کـه تـا     باشد می در سراسر جهان 1914منابع واي از مواد    گسترده  مجموعه
 یـسی انگلزبان نیمی به است که میلیون کتاب و منابع مختلف   10گیرد و شامل      اند در بر می     انگلستان منتشر شده  

  .باشد می نیز در دسترس CD – ROMشکل ه فهرست مزبور ب. و نیم دیگر به زبانهاي دیگر است
  هاي جاري فایل ادواري

 و صنعت کتابخانه و مرکز تهیه مدارك تولیـد شـده و        فناوريوسیله بخش خدمات علوم و      ه  این فایل ب  
این نشریات در تمامی زبانهـاي موجـود در دنیـا    . هاي جاري و روزآمد است      عنوان از ادواري   60000در حدود   

فایل مزبور در تمامی ایام هفته و تمـامی سـاعات در   . هستند و موضوعات علوم انسانی و اجتماعی را هم شاملند        
  .دوره روزآمدسازي آن فصلی است. دسترس است

  رشیو صدا فهرست آ
 میلیون مـدخل اسـت و از جملـه    5/2 آرشیو ملی صداي کتابخانه بریتانیا و در حدود          مشتمل بر نوارهاي  

هـاي    چون مشتمل بر تمامی نوارهاي انتشار یافتـه در حـوزه  ،ترین فهرستهاي آرشیو صدا در سراسر دنیاست    غنی
 و دوره دهبـو مختلف پاپ، جاز، تاریخ شفاهی، کالسیک، درام، ادبیات، زبانها، گویشها و صـداهاي حیوانـات              

 و Virtual NSAبا استفاده از اصـطالح   ،تیصو  منظور دسترسی به نوارهايه ب. روزآمد سازي آن روزانه است
 موجـود،  يهـایی از نوارهـا   تهیه نسخه. توان به موارد مورد نیاز دست یافت   می ،جستجو در فهرست آرشیو صدا    

  . استپذیر با رعایت محدودیتها و همچنین پرداختن حق مؤلف امکان
  فهرست روزنامه کتابخانه
گیـرد و مـشتمل بـر همـه       مـدخل در بـر مـی   52000هـاي دنیـا را بـا      و ادواري این فهرست وبی، روزنامه   

هـاي    تاکنون نیـز روزنامـه  1699از .  تاکنون است1801هاي روز یکشنبه از     هاي ملی انگلیسی و روزنامه      روزنامه



هاي منتخب سراسر جهان به زبانهاي اسلوونی غربی را در بر  د روزنامه به بع1631ایرلندي و محلی انگلستان و از      
هـایی از کـشورهاي مـشترك المنـافع فرانـسه، آلمـان، آمریکـا و روسـیه و              گیرد و همچنین شـامل روزنامـه        می

و در زمینه موسیقی پاپ، مد، سینما، ورزش مخصوصاً فوتبـال،     است  پسند انگلیسی و ایرلندي       هاي عامه   ادواري
  :این کتابخانه مشتمل بر یک سري مجموعه خاص است که عبارتند از. باشد ها و مطالب تجاري می گرمیسر

1. British Comics 
2. General Strikes News Paper 
3. Victorian Illustrated Journal 

   (ESTC)فهرست عناوین کوتاه انگلیسی 
English Short Title Cataloge هـدف از   وجاد شـد ـالمللـی ایـ   رح بینـک طـ به عنوان ی1977 در 

این مرکز داراي دو بخش .  و مواد دیگر بودها ه، جزوهابا کت، قابل خواندن با ماشین  يایجاد آن، تولید رکوردها   
تحریریه است که اولی در کتابخانه بریتانیا و دومی در مرکـز مطالعـات و تحقیقـات کتابـشناختی دانـشگاههاي               

  .باشد کالیفرنیا می
RLG    

 دانشگاه، کتابخانه ملـی، آرشـیو، انجمنهـاي تـاریخی و     160 تأسیس شد و شامل یک گروه از  1974در  
 منابع مهم اطالعاتی را براي افراد در سراسـر  و است که داراي منابع مهم جهت آموزش و تحقیقند           هایی  همؤسس

خانه عمومی نیویـورك در  این گروه با دانشگاههاي کلمبیا و هاروارد ویل و کتاب. بینند جهان تهیه و تدارك می  
  . ادغام گردید1974

ISTC    
  معـروف 15 که به پایگاه اطالعاتی آثار چاپی قرن ستشامل اطالعات کتب چاپی اولیه یا اینکونابوالها   

ن، زبان، محل چاپ، سال چاپ و ا عنو صورت نویسنده،ه تنظیم رکوردهاي این پایگاه در فیلدهاي مجزا ب. ستا
  .باشد شکل می

LINC    
رسـانی   دار همکاري در بخش کتابـداري و اطـالع        سازي سازمانهاي عهده    با هدف یکپارچگی و نزدیک    

رسـانی انگلـستان و    این شورا به عنوان واسطه بین سـازمانهاي اسـتراتژیک در بخـش اطـالع    .  ایجاد شد  1989در  
  .ایرلند است

Concord   
  :شرح زیر است ه اصلی آن بهايشود و هدف  حمایت میLincسایت توسط  این وب

  .عمومی کردن فعالیتهاي همکاري و مشارکت در کتابخانه بریتانیا .1
  .رسانی عمومی کردن فعالیتهاي شوراي همکاري کتابداري و اطالع .2
  .رسانی گردآوري اطالعات در مورد همکاریهاي فعلی در خدمات کتابداري و اطالع .3
  .هاي موزه و بایگانی باالبردن سطح آگاهی و افزایش فعالیتهاي همکاري در زمینه .4

CERL  
  هاي تحقیقاتی اروپا کنسرسیوم کتابخانه
  :اهداف آن عبارتند از

  .هاي تحقیقاتی اشتراك دانش، منابع و مهارتهاي تخصصی بین کتابخانه .1



  . چاپی اروپايبرداري و حفاظت از میراثها توسعه دسترسی، بهره .2
TEL  

ی واحـد پـروژه   یراي طراحی و ایجاد کتابخانـه اروپـا       هاي الزم، ب    کتابخانه بریتانیا جهت انجام هماهنگی    
TELهاي دیجیتال و   را ایجاد کرد تا از طریق این کتابخانه جدید مجازي، امکان جستجو و دستیابی به مجموعه

ــابع  کتابخانــه بریتانیــا، ایــن حبنــابر اظهــارات مــشرو. هــا را فــراهم آورد ســایر مجموعــه کتابخانــه ترکیبــی از من
همـاهنگی  . انـد  ی است که با انجام این طرح، آن را یک گام به واقعیت نزدیکتـر کـرده  یملی اروپاهاي    کتابخانه
  . کتابخانه بریتانیاستة برعهد،این پروژه

فنالند، آلمان، ایتالیـا، نیوزلنـد، پرتغـال، اسـلوونی،     :  شامل،کننده در این طرح هاي ملی شرکت    کتابخانه
 ایتالیا و کنفرانس يسسه مرکزي پرایل کاتالوگ یونیکوؤنندگان از مک سوئیس، انگلستان هستند و سایر شرکت

  .اند شدهی تشکیل یکتابداران ملی اروپا
سـازي و   نویـسی، نمایـه    تعدادي از استانداردهاي مختلف را بـراي فهرسـت  TELاي ضدر حال حاضر اع 

سـازي   ز آنهـا از اسـتاندارد نمایـه    نیمـی ا ،به عنـوان مثـال  . برند کار می ه  هاي غیرقابل اشتراك ب     آماده سازي داده  
وجود آمدن مسائلی در مرحله ایجـاد فهرسـتها و   ه کنند که خود باعث ب       استفاده می  XML و نیمی از     239.50

کارگیري  ه قصد دارند با آزمون تعدادي از استانداردها و ب       TELاعضاي  . شود  پایگاههاي اطالعات مشترك می   
. هاي ملی بتوانند به عنـوان یـک عـضو یکپارچـه عمـل کننـد            تا کتابخانه   حلی بیابند  ه را ،آنها در تئوري و عمل    

  : زیر دست یابندهايمراحل پایانی آن به هدفدر اعضاي این پروژه قصد دارند 
  سازي  مجموعهبراي تعیین انواع مواد دیجیتالی  .1
   مذاکرهبراياي یکسان   گزینش شیوه .2
   تعیین میزان اختیارات ناشران .3
4. ي نشر الکترونیکیها ه توافق بر سر روی  
منظور دسترسی به آنها در آینده با توجه بـه قالبهـاي متغیـر    ه  آماده سازي مواد ب    ة توافق پیرامون نحو   .5

  .شدن سریع این قالبها نشر دیجیتال و کهنه
ایـن در  . انـد  هایی جهت این کتابخانه دیجیتال ارائه کرده ی، برنامهیهاي اروپا   تاکنون بسیاري از کتابخانه   

ها و خدمات سازمانهاي عضو متمرکز است و به دنبـال ارائـه سـاختاري           بر مجموعه  TELلی است که پروژه     حا
مندان خارج از گروه را نیز در این  هها گسترش داده و مشارکت سایر عالق است تا آن را در سطح سایر کتابخانه       

  .پروژه جلب نماید
ــط ناشــر، ال هايرسـیدن بــه هـدف   هــاي صـنعتی و توســعه فــراده   گوهـا و برنامــه  مــورد نظــر از طریـق رواب

  .شود به اختصار شرح داده میهر یک از موارد ذکر شده در ادامه، . پذیرست امکان
  روابط ناشر

هدف اصلی، بهبود آموزشهاي ملی و توسعه مجموعه از طریق توسعه دستورالعملهاي آموزشی خوب و               
ـ  کنسرسیوم با ناشران مهم   . گفتگو و مذاکره و بحث است      منظـور ایجـاد   ه  منابع الکترونیکی و سازمانهاي ناشـر ب

  .کند ، بازرگانی و مجوز همکاري میcopyrightارتباط و همکاري در زمینه 



  هدوسعه فرات
هـاي   همکاري کنسرسیوم با آژانسها و پروژه   از طریق   بهترین روش آموزشی عینی طرحها و استانداردها        

هـاي ملـی    از کتابخانـه با استفاده ه منابع دیجیتالی و غیردیجیتالی را    شود که موجبات دسترسی ب      مربوط انجام می  
شود که موجب پروتکل سازگار میـان   ررسی میبسازي  بودن نمایه یکپارچه، با این طرح همچنین. کند یفراهم م 

  .گردد میاعضا 
  هاي صنعتی برنامه

هـاي صـنعتی گونـاگونی را     مـه منظور به حداکثر رساندن مزایـاي همکـاري، الگوهـا و برنا   ه کنسرسیوم ب 
  .کنندگان است  بررسی بازار و استفاده،بیند که از جمله فعالیتهاي مربوط در این زمینه تدارك می
   کنسرسیومياعضا

کتابخانه بریتانیا، کتابخانه دانشگاه هلیسنکی فنالند، اسلوونی، کنفرانس کتابداران ملـی اروپـا، کتابخانـه       
  .دهند  اعضاي کنسرسیوم را تشکیل میاز بیبلیوتک تریونال سنترال فیرن وملی سوئیس، بیبلیوتک نشنال

Gabrial 
 که اولین »گابریل نوده«و به است  Gateway and Bridge Europe’s National Libraryمخفف 

  .گردد  برمی، نوشت1627 در » ایجاد یک کتابخانهبراي هاییپیشنهاد«تک نگاشت کتابداري را تحت عنوان 
Gabrial      مطـرح  1994سـایت مزبـور در     پیشنهاد ایجاد وب  . سرور شبکه جهانی کتابخانه ملی اروپاست 

هاي ملی بتوانند دیگران را از   اعالنات الکترونیکی قابل دسترس، کتابخانهيین ترتیب از طریق تابلودگردید تا ب
ند معتقد بود کتابخانـه بریتانیـا    کتابخانه فنال،در این زمینه. مطلع سازند خود   کارهاي جاري و فعالیتهاي روزآمد    

  .دار گردد باید نقش رهبري را در این زمینه عهده
  
   گابریلهايهدف

  .هدایت و راهنمایی در زمینه مجموعه، خدمات و وظایف کتابخانه ملی اروپا. 1
  .پردازد هاي ملی اروپا می  به تقویت کتابخانه،با استفاده از روشهاي مطلوب: ارتقا. 2
  .کند اي حمایت می اي ملی اروپا در محیط شبکهه از پیوندهاي گروهی و مشترك کتابخانه: همکاري. 3
  .رود شمار می هاي اروپا ب اي در محیط کتابخانه الگوي خدمات مشترك شبکهبه عنوان : مدل. 4

 از طریـق  هـر چنـد  . صورت رایگان در دسترس است    ه   کاربران اینترنت ب   ۀهمبراي  سایت گابریل    وب  
ي زیادي در دسترس است امـا گابریـل بـا    ها نهاي عمومی وب یا سایر راهنماهاي اینترنت خدمات کتابخا        ه  نمایه

صـورت   هایـن راهنمـا بـ   . آورد  مند کنترل شده خویش، دسترسی به خدمات مناسب را فـراهم مـی              راهنماي نظام 
اداره خـدمات گابریـل   . کند صورت یکپارچه و هماهنگ کار میه ها و خدماتشان ب   مدخل منفرد براي کتابخانه   

  . کتابخانه ملی تشکیل شده استپنجت امناست که از یک گروه خدماتی کارکنان و مدیران ئ هیةعهدر ب
IFLA  

 هـاي هـا و نظر   مبادلـه ایـده  ، به عنوان یک سازمان جهانی و در عین حـال مـستقل  IFLAدف از ایجاد  ه
   دفتـر آن در بوسـتون  وهاي کتابداري اسـت   ه زمینهکتابداران، ارتباط میان آنان، پژوهش، پیشرفت و توسعه هم   

  .باشد اسپا می



UAP 
 شکل گرفت که UAP جهانی به انتشارات به هر شکل در هر زمان و هر جا تحت عنوان یبرنامه دسترس

العـاده    نیازهاي کاربر اهمیتی فوق بههدف اصلی آن از بین بردن موانع از طریق تحقیق، سمینار انتشارات بود که     
  .المللی مرتبط است طور تنگاتنگی با دفتر امانت بینه  بUAP. دهد می

  
  IFLAطرح پرداخت حواله 

 دفتر ایفال طرح مزبور را با هـدف  1995خاطر جلوگیري از معامالت و داد و ستدهاي سنگین مالی در      هب
حوالـه مزبـور   .  رسـاند  به تـصویب ،اي المللی و بین کتابخانه  جهت امانت بین،کمک به کتابداران و تسهیل امور     

  .شود  فروخته میIFLAتوسط دفتر 
   کتابخانه بریتانیاۀ ساالنياهمراکز دسترسی به گزارش

  :توان از طریق دو مرکز زیر اقدام نمود  می، ساالنه کتابخانهياهدسترسی به گزارشبراي 
1. Trupin Distribution services LTd 
2. UK – Hertfordshir – Letchworth – Black horse Road  
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