
  هاي دانشگاهی رویکرد مفهومی به اتحادیۀ کتابخانه

  1دکتر زهیر حیاتی

  چکیده

پـردازد و هـدف آن    هاي دانشگاهی در دنیـا مـی   هاي کتابخانه این مقاله به بررسی مفهومی اتحادیه 
هاي دانشگاهی  هایی است که راهنماي اتحادیۀ کتابخانه ها و ارائۀ مفاهیم و نمونه سازي کار اتحادیه شفاف

توان سازماندهی کرد،  هاي مختلف می ها را به شیوه اتحادیه. باشد اندازي است می یران که در شرف راها
شرایط حاکم بر بازار نشر جهانی و تشکیل . ها وجود ندارد از این رو الگوي واحدي براي تشکیل اتحادیه

تـرین یـا     کسب پـایین .هاي بزرگ فرامرزي، این بازار را با پیچیدگی زیادي روبرو کرده است            شرکت
هـا   هاي عملی زیـادي را از سـوي کتابخانـه    بهترین قیمت براي اطالعات الکترونیکی، تخصص و مهارت      

دهد  هاي ملی قرار می بنابراین شرکت فعال در اتحادیۀ جهانی، امکاناتی را در اختیار اتحادیه        . طلبد  می
  .ستپذیر نی ها، اکنون دیگر به تنهایی امکان که دسترسی به آن

  مقدمه
انجام کارها و دسترسی به منابع بیـشتر بـا   . هاي دانشگاهی در دنیا حیاتی فعال دارند        هاي کتابخانه   اتحادیه

ها با توجـه بـه شـرایط، بـستگی بـه سـاختار و        موفقیت اتحادیه. باشد ها می هزینۀ کمتر، هدف عمدة این اتحادیه   
هـا   ها و نحـوة کـار آن   هایی از اتحادیه گیرند و نمونه  قرار میها دارد که در این مقاله مورد بررسی     هاي آن   برنامه

گـردد و بـا توجـه بـه ایـن شـرایط،        شرایط جدید حاکم بر بازار نشر منابع الکترونیکی مطرح می    . شود  بازگو می 
  .شود هاي دنیا پیشنهاد می هاي کتابخانه راهکار شرکت در ائتالف جهانی اتحادیه

   دالیل تشکیل اتحادیه
تـوان گفـت کـه     طورکلی می به. اند کرده هاي خاصی را دنبال می ها هدف هاي مختلف، اتحادیه  رهدر دو 

 و 1970 و 1960هـاي   در دهـه . کـرده  هـا را بـه برپـایی اتحادیـه ترغیـب مـی       ها، آن شرایط زمانی و نیاز کتابخانه   
هـا، اسـتفاده از    اطالعات در کتابخانـه هاي خودکار، ذخیره و بازیابی  همزمان با افزایش استفاده از رایانه و سامانه  

  .تجربه، تخصص و امکانات همدیگر، این گونه مؤسسات را به تشکیل اتحادیه کشانده است
. ها دنبال شده اسـت  شده حاکی از آن است که چهار هدف اساسی در تشکیل اتحادیه      هاي انجام   بررسی

دسـتیابی بـه   . 3تنهـایی،   اشـتراك در منـابع بـه   .2اشـتراك در منـابع و بهبـود آن،    . 1انـد از   هـا عبـارت   این هدف 
دهنـد کـه اشـتراك منـابع فیزیکـی موجـود و         تحقیقات اخیـر نـشان مـی      . ها  کاهش هزینه .4هاي انفرادي، و      هدف
نظیـر اینترنـت و وب بـراي عرضـه و      هـاي اطالعـاتی، بخـصوص امکانـات بـی         هاي برخاسـته از توسـعۀ فنـاوري         نیاز

  .اند ها بوده هاي مشترك کتابخانه رونیکی، دو دلیل عمده براي فعالیتدسترسی به منابع مختلف الکت
انـد از کـاهش منـابع مـالی کـه       کند عبارت هاي دانشگاهی اثر می آنچه که بخصوص بر فعالیت کتابخانه    
                                                

  عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز. ۱



شود، تغییر در صنعت نشر که اقتصاد و بازرگانی نشر را مـورد تغییـر قـرار داده،     صرف خرید منابع اطالعاتی می    
هاي آموزش عالی و تأکید بر   هاي اطالعاتی، و تأکید بر کیفیت خدمات که ناشی از تغییر برنامه ییر در فناوريتغ

  ).205ـ 206، 200صص  : 7(پژوهش بوده است 

  ها مبانی تشکیل اتحادیۀ کتابخانه
. ران داردها ریشه در تاریخ و تفکـر اجتمـاعی کتابـدا    اندیشۀ همکاري، هماهنگی و تعاون میان کتابخانه    

نویسی تعاونی و ایجاد فهرستگان، بیانگر وجود اندیشۀ همکاري  اي، فهرست  هایی مانند امانت بین کتابخانه      برنامه
اي، با توجه به گسترة وسـیع آن، پدیـدة جدیـدي را     هاي کتابخانه  ولی تشکیل اتحادیه  . در میان کتابداران است   

تجربـۀ  . کنـد   ر، تخصص و صرف انرژي بسیاري را طلب مـی اي که تفک فراروي کتابداران گشوده است، پدیده   
هـا و موفقیـت    هاي گذشته متفاوت است و این تفاوت ناشی از آن است که اسـتقرار اتحادیـه   ها با تجربه    اتحادیه

  ).203ص  : 7(ها دارد  ها، فلسفه و مکان جغرافیایی کتابخانه ها، مأموریت ها بستگی زیادي به هدف آن

  ها انواع اتحادیه
انـد و ایـن الگوهـا      ها الگوهاي متفاوتی را براي تاسیس اتحادیه به کار بـرده           در سه دهۀ گذشته کتابخانه    

ها و شرایطی دارد کـه   نوع الگو بستگی زیادي به هدف. اند هاي مشترك داشته   نقش مهمی در دستیابی به هدف     
هـاي نامنـسجم کـه     ده، اتحادیـه در یـک سـوي ایـن طیـف گـستر      . کننـد   ها براي همکـاري تعیـین مـی         کتابخانه

هایی که براي سود بـردن از تخفیـف در قیمـت منـابع      اند قرار دارند، اتحادیه نامگذاري شده » هاي خرید   باشگاه«
هاي کامالً منسجم قـرار دارنـد کـه در منـابع زیـادي       در دیگر سوي طیف، اتحادیه. اند الکترونیکی تشکیل شده 

گیـري و همـاهنگی در    هاي بلندمـدت و تـصمیم   اف مشترك نیازمند برنامهاشتراك دارند و براي رسیدن به اهد      
  .باشند همۀ سطوح می

هـاي   هاي پایین بـوده، ولـی بایـد گفـت کـه همـۀ اتحادیـه        گرچه تشکیل اتحادیه براي استفاده از قیمت    
سـسات بـه وجـود    ها اتحاد راهبردي میان مؤ اند؛ آن نبوده» هاي خرید   باشگاه« از نوع    1990وجودآمده در دهۀ      به

هـا   الگوي واحدي براي ایجاد ایـن اتحادیـه  . ها شده است آوردند که در آن، اشتراك در منابع موجب پیوند آن 
  .اند متمرکز تا متمرکز گسترش یافته وجود ندارد، ولی از کامالً نا

یـروي انـسانی   گونـه منـابع مـالی و ن    شود و هیچ در اتحادیۀ فاقد انسجام، ادارة امور توسط اعضا انجام می        
مرکزي ندارد؛ بنابراین از انعطاف زیادي برخوردار است، هزینۀ سرانۀ پایینی دارد و در مقابل، منـافع کمـی هـم        

هـا هـست، تقاضـاهاي     با توافق بسیار اندکی که بـر سـر خریـد منـابع الکترونیکـی در میـان آن          . براي اعضا دارد  
  .شود کمترین منفعت را دارد  ارائه میخریدي که به ناشران و سایر فراهم کنندگان اطالعات

چنـدایالتی معمـوالً از مزایـاي کارکنـان مرکـزي برخوردارنـد، ولـی کـامالً جنبـۀ          / هاي چندگونه  شبکه
هـا تخفیـف    در چنین شـرایطی معمـوالً واسـطه   . داوطلبانه دارند و بنابراین همکاري میان اعضا نسبتاً اندك است         

دهنـد و نبـود فهرسـتگان مـشترك      گیرند یا اصالً تخفیفی نمی   در نظر می   هاي اطالعاتی   خیلی کمی براي پایگاه   
هـاي   در سـطح بـاالتري از نـوع اخیـر، اتحادیـه     . شـود  مانع از تحقق اهداف اتحادیه در خرید منابع اطالعاتی می    

 اعـضاي  هـا یـا داراي   آن. باشـند  هاي نامتمرکز برخوردار می یکپارچه قرار دارند که از بخشی از انعطاف اتحادیه 
ماننـد  (باشـند یـا اعـضاي نامتجانـسی دارنـد           مـی ) هـاي تحقیقـاتی     هـاي دانـشگاه     مانند اعضاي کتابخانـه   (همگن  
در ایـن  ). دهنـد  هاي موجود در سـطح یـک ایالـت تـشکیل مـی      ها را انواع کتابخانه  هایی که اعضاي آن     اتحادیه
هـا   این نوع اتحادیه. کنند هاي اتحادیه می مهها، اعضایی وجود دارند که تالش خود را وقف پیشبرد برنا            اتحادیه



هـاي مـالی بنیادهـا و منـابع خـارجی دیگـر         ممکن است کامالً به منابع مالی سازمانی متکی باشند، یـا از کمـک             
شـوند ممکـن اسـت از بقیـۀ انـواع       هـا قائـل مـی    میزان تخفیفی که ناشران براي این نوع اتحادیه  . برخوردار شوند 

هـاي بـا سـاختار     به منظور شفاف نمودن بحثی که صورت گرفت، نمونۀ یکـی از اتحادیـه   . شدها بیشتر با    اتحادیه
  .شود منسجم در زیر ذکر می

  2هاي پژوهشی اتحادیۀ کتابخانه
هدف از تـشکیل ایـن   . باشد هاي دانشگاهی و واسپاري قانونی بریتانیا می اتحادیۀ مذکور انجمن کتابخانه   

هاي پژوهشی در انگلستان و ایرلند به منظور اشتراك  هاي دانشگاه ن کتابخانهآورد  گردهم1983اتحادیه در سال 
مأموریت این اتحادیه گسترش، نگهداري و بهبـود منـابع پژوهـشی در    . ها بود هاي این دانشگاه در منابع کتابخانه  

  3.باشد  ها می دانشگاه

  هاي گزینش اعضا و معیار
بـه  .  کتابخانـۀ دانـشگاهی رسـید   21ا عضویت کامل به رقم  میالدي تعداد اعضاي ب   2000در ابتداي سال    

ها در میان اعضاي اتحادیه، همۀ تقاضاها توسط هیئت مدیره مـورد بررسـی قـرار      منظور حفظ هماهنگی دیدگاه   
از جملـه  . شوند کـه بـا معیارهـاي هفتگانـۀ اتحادیـه همـاهنگی داشـته باشـند         گیرند و تقاضاهایی پذیرفته می     می

اند از حجم خرید ساالنه، اندازة منـابع موجـود، و    اند عبارت تناسب با اهداف اتحادیه تعیین شده    معیارهایی که م  
توانـد بـه اهـداف اتحادیـه      دهد دانـشگاه مـذکور مـی      که نشان می  (میزان منابع مالی خارجی در اختیار متقاضی        

  .کمک کند
ــابع هــاي خریــد و هــاي دانــشگاهی عــالوه بــر اجــراي برنامــه  اتحادیــۀ کتابخانــه  در اختیــار گذاشــتن من

. مـدت وجـود دارد   هـا در کوتـاه   پردازد که ضـرورت آن  اي می هاي ویژه الکترونیکی، به تدوین و اجراي برنامه     
اند از برنامۀ مدیریت منـابع، برنامـۀ ارتباطـات علمـی، برنامـۀ تـأمین نیـروي             هاي مذکور عبارت    تعدادي از برنامه  

هایی که اعـضاي پیوسـتۀ    هاي دانشگاهی عضو و کتابخانه  همچنین کتابخانه.انسانی، و برنامۀ آموزش و فراگیري 
هاي عـضو و پژوهـشگران    ها براي همۀ کتابخانه این اتحادیه هستند منابعی را در اختیار دارند که دسترسی به آن          

یف و اي کـه توصـ   اتحادیـه برنامـۀ اخیـر را در قالـب برنامـه     . کند دانشگاهی، به هدف اصلی اتحادیه کمک می    
هاي مختلف کـه احتمـاالً    هاي کتابخانه دسترسی به منابع موجود در پایگاه   . دهد  اکتشاف منابع نام دارد انجام می     

پک مشترك  افزارهاي متنوعی استفاده می     از نرم   است که اتحادیـه آن را بـه عنـوان یـک     4کنند، در گرو ایجاد اُ
هـاي   ها بـا دیگـر قـسمت    هاي مذکور و نحوة ارتباط آن برنامه. 5دهد هاي عضو انجام می  اقدام مشترك براي کتابخانه   

  .اند دهندة ساختار کلی اتحادیه است به تصویر کشیده شده  که نشان1اتحادیه در نمودار شماره 
  6ها هاي پژوهشی دانشگاه ساختار اتحادیه کتابخانه. 1نمودار شماره 
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هـاي پژوهـشی واشـنگتن در ایـاالت      اختار منـسجم، اتحادیـۀ کتابخانـه   هاي با س نمونۀ دیگري از اتحادیه 
تري نسبت به انواع قبلی دارد، بودجۀ مـشترك      هاي گسترده   چون اتحادیۀ مذکور برنامه   . باشد  متحده آمریکا می  

اونی سـازي تعـ   ها در حوزة مجموعـه  اي از این برنامه نمونه. دهد تري را مورد پوشش قرار می هاي متنوع آن برنامه 
  :شود است که این موارد را شامل می

  ـ سازماندهی فرایند خودکارسازي کتابخانه با یک فهرست مشترك پیوسته و منابع الکترونیکی متعدد،
  .هاي اصلی و ارائۀ خدمات تحویل مدرك ـ تسهیالت انبارش کتاب در خارج از مکان

د، امکـان افـزودن خـدمات اختیـاري     گیـر  هایی که از طریق بودجۀ مشترك صورت می   افزون بر فعالیت  
هایی که داراي منـابع مـالی متمرکـز و یـک        اتحادیه. نیز وجود دارد  ) هاي اطالعاتی جدید    مانند استقرار پایگاه  (

منابع مالی مرکزي جنبـۀ کمکـی بـراي    . کننده هستند احتماالً یک منبع مالی جداگانه نیز دارند          سازمان پشتیبانی 
اعـضا براسـاس عالئـق مـشترك     . دهنـد  از اعضا از بودجۀ دانشگاه خود انجـام مـی        خریدهایی دارد که هرکدام     

  ).208ص : 7(گیرند که چه خدماتی را خریداري کنند  تصمیم می

  ها روند جدید در اتحادیۀ کتابخانه
ایـن  . باشـد  هاي دانشگاهی می ها، از جمله کتابخانه خرید منابع الکترونیکی تجربۀ جدیدي براي کتابخانه   

هاي مشترك در  هاي دانشگاهی کشورهاي درحال توسعه که تجربۀ کمی در فعالیت تنها براي کتابخانه ه نه  تجرب
در . یافته مانند انگلستان نیز تـازگی دارد  هاي مشابه در کشورهاي توسعه قالب اتحادیه دارند، بلکه براي کتابخانه    

هـاي ملـی ماننـد     هـا از طریـق سـازمان    خانـه این کشور براساس یـک سـابقۀ دیرینـه، خریـد منـابع و وسـائل کتاب       
ولـی تجربـۀ جدیـد و محـیط جدیـد        . شـود   هـا تخـصص دارنـد انجـام مـی            که در این نـوع فعالیـت       7»اسکونال«

هاي دانشگاهی، این شبه جزیره را وادار به ایجاد تشکیالت و تمهیدات جدیـد بـه صـورت اختـصاصی         کتابخانه
هاي جدید از خریـد بـراي    دامنۀ فعالیت اغلب این سازمان   ). 2ص  : 4(براي خرید منابع الکترونیکی نموده است       

سن را دارد که مهارت ها این ح رود، اما فعالیت آن     ها فراتر می      کتابخانه هاي جدیدي را کـه بیـشتر    ها و تخصص ُ
هـاي   مکمیتـۀ مـشترك نظـا   «ایـن سـازمان جدیـد،    . هـا کـرده   اند وارد کتابخانـه  جنبۀ بازاریابی و بازرگانی داشته  

 نام دارد و توسـط چهـار شـوراي مـالی آمـوزش عـالی بریتانیـا بـراي توسـعۀ منـابع الکترونیکـی در                      8»اطالعاتی
در بریتانیاي کبیر، خرید منابع الکترونیکی توسط چندین سازمان . جزیره تأسیس شده است هاي این شبه دانشگاه

کمیتۀ مـشترك خـود نقـش عامـل خریـد را      . باشند فردي می به شود که هریک داراي تخصص منحصر      انجام می 
نقـش کمیتـۀ مـذکور، تـسهیل در مـذاکرات      . دهـد  ندارد، بلکه این کار را توسط چندین عامل دیگر انجام مـی   

کار همـاهنگی در  . گیرد صورت می) بودن معامله  در صورت مهم  (باشد که گاهی از طریق تزریق منابع مالی           می
. ها، گروه منابع الکترونیکی فعال هـستند  در حوزة کتابخانه. شود م میاین کمیته توسط چندین گروه کاري انجا   

                                                
7 . SCONUL: the Stunding Conference of National and University Library 
8 . Jisc: The Joint Information System Committee 

 هيئت مديره

 هاي ويژه برنامه توصيف و اكتشاف منابع



کتابداران در این گروه نقش فعال و مهمی دارند و به عنوان اعضاي سازمانی بزرگتر، قادرند که حمایت علمـی            
کننـدگی کمیتـه ایـن اسـت کـه سیاسـت خریـد ملـی بـراي           یکی از مزایاي نقـش هماهنـگ      . را نیز جلب کنند   

  ).3ص :4(توان به برنامۀ کتابخانۀ الکترونیکی آن ارتباط داد  ها را می هکتابخان
طلبانـه بـراي تـأمین      گیـرد، اقـدام جـاه       صورت می » کمیتۀ مشترك «یکی از اقدامات اخیر که با حمایت        

اي  این برنامه در حقیقـت توسـعه برنامـه   . شوند اي است که توسط صدها ناشر منتشر می        دسترسی به هزاران مجله   
هـاي پـایین    دیمی است که توسط شوراهاي مالی آموزش عالی بریتانیا بـراي خریـد نـشریات سـنتی بـا قیمـت                ق

در ایـن راه الزم  . کمیته با دادن امکان شرکت به ناشران، به هدف خود جامـۀ عمـل پوشـاند      . گرفت  صورت می 
هـاي مـالی    ه است که کمـک ها داد بود که مؤسسات اعتباري کمک کنند، ولی کمیته این هشدار را به دانشگاه   

چـارچوبی کـه   . هاي مـالی، کـاهش دهنـد    ها را بدون چشمداشت کمک    ها باید هزینه    ادامه نخواهد یافت و آن    
نقـش ایـن عامـل اجرایـی، مـذاکره دربـارة خریـد        . کمیته اتخاذ کرد، تعیین یک عامل اجرایی براي برنامه بـود     

هـاي   ها براي همۀ اعضاي هیئت علمـی دانـشگاه   سی به آنهاي علمی، و تأمین دستر    هاي الکترونیکی مجله    نسخه
شرایط احراز نقش عامل اجرایی تعیین گردید و از موسسات براي تصدي چنـین  . ها بود بریتانیا و دانشجویان آن   

مرکـز  « و 10»زایت لینگـر « و  9»سوئتز«شده میان     ترین پیشنهاد، از اتحادیۀ تشکیل      موفق. عمل آمد   نقشی دعوت به  
داراي تجربۀ مورد نیاز در مذاکره و مدیریت اشتراك مجـالت      » سوئتز«. بود» اي دانشگاه منچستر    یانهخدمات را 

این ترکیب تجاري و علمی . اي دانشگاه منچستر تجربۀ ارائۀ دیگر خدمات را داشت بود؛ و مرکز خدمات رایانه    
 ایـن عامـل اجرایـی، مـذاکرات      از زمان بـه وجـود آمـدن       . دلگرمی بیشتري براي نیل به موفقیت به وجود آورد        

  .زیادي با ناشران صورت گرفته است
ها را بـر عهـده دارد    ها، گروه راهنما که وظیفۀ ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت همزمان با این فعالیت 

نوع معامله و شـرایط آن    .  براي دسترسی به مجالت الکترونیکی به وجود آورد        11»گواهینامۀ استاندارد «یک نوع   
قرار بود توسط عامل اجرایی انجام شود قبل از ارائه به صورت عام، توسـط کمیتـۀ راهنمـا مـورد نقـد قـرار                  که  
آورد که معامله، شرایط پذیرش از طرف  بدین طریق فعالیت گروه راهنما این اطمینان را به وجود می. گرفت می

این است کـه شـرایطی تحقـق یابـد کـه در آن      ها  هاي مختلف آن ها و برنامه امید این سازمان  . کتابداران را دارد  
تحقق این شرایط، آرزوي همۀ کـسانی اسـت کـه در          . منافع ناشر، کتابداران و کاربران دانشگاهی ملحوظ شود       
  .کنند حال حاضر در عرصۀ خرید منابع الکترونیکی فعالیت می

. اي دیگـر اسـت   ا به گونـه ه هاي کتابخانه در آلمان به خاطر وجود ساختار فدرال، وضعیت ادارة اتحادیه     
مثالً در ایالت باواریا، کتابخانۀ مرکزي این ایالت . ها اتحادیۀ خاص خود را دارد در این کشور هرکدام از ایالت 

هـاي کنـسرسیومی،    نقش مرکز اتحادیه را بر عهده دارد و کارهاي مربوط به بررسی بـازار بـراي یـافتن پیـشنهاد        
هـاي   کره دربـارة انجـام معاملـه بـا ناشـر و کتابخانـۀ متقاضـی، و ادارة مجلـه              بررسی و ارزیابی پیـشنهادها و مـذا       

تجربۀ این ایالت . دهد اي که کتابخانۀ مجالت الکترونیکی نامیده شده است، را انجام می الکترونیکی در اتحادیه
لی مفیدتر از نشان داده که مذاکرة مستقیم توسط کارکنان کتابخانۀ مرکزي، با این که کاري است پر زحمت، و

گونه عملکرد عکس آن چیزي است کـه در کـشور انگلـستان      این. باشد  انجام آن توسط یک عامل خارجی می      
  12.شود اجرا می

                                                
1. Swets 
2. Zeitlinger 
1. Licence 
12 . schaffler, H. 



  13اي هاي کتابخانه المللی اتحادیه ورود به ائتالف بین: روند جدید
اتی در هاي کوچک انتـشار  گرفته در صنعت نشر جهانی که با ادغام شرکت          تغییرات و تحوالت صورت   

هاي کوچک و تبدیل آن به یک شرکت بزرگ انجام شده، نیازمند اتخـاذ   هاي بزرگ، یا ادغام شرکت  شرکت
رسانی که از مشتریان سنتی ناشران  ها و مراکز اطالع کتابخانه. باشد سیاست جدید از سوي مشتریان اطالعات می     

یکی . اي جهانی براي خود دست و پا کننداطالعات هستند ناچارند در مقابل جهانی شدن صنعت نشر، راهکاره
در چنـین  . ها است، عضویت در یک ائـتالف جهـانی اسـت    از این راهکارها که درحال حاضر فراروي کتابخانه   

بـا ایـن   . هـا آگـاه شـد     ها و چگونگی کنترل بـازار توسـط آن   هاي آن توان از روند کار ناشران، محصول     ائتالفی می 
  .اسب را نیز اتخاذ کردهاي من توان سیاست آگاهی می
تـشکیل جلـسه   » کنسرسیوم« با نام 1996نخستین بار در سال » اي هاي کتابخانه المللی اتحادیه  ائتالف بین «

 عضو در آمریکاي شمالی، اروپا، استرالیا، 100المللی و غیررسمی که بیش از  این ائتالف، مجمعی است بین. داد
ویت در این ائتالف جهانی خاص مؤسسات آموزش عالی است و بـه     عض. اسرائیل، چین و افریقاي جنوبی دارد     

گـردد و اعـضا را در    جلسات این ائتالف در طول سال برگزار مـی       . پردازد  مباحث مورد عالقۀ اعضاي ائتالف می     
جریان مباحث مربوط به منابع الکترونیکی اطالعات، نحوة قیمتگذاري فروشندگان و ناشران منـابع الکترونیکـی، و             

ائـتالف جهـانی همچنـین جلـساتی را بـا جامعـۀ        . گـذارد   هـا اسـت مـی       ر مواردي که مورد نظر مدیران اتحادیـه       سای
کند و بدین ترتیب محلی براي بحث دربارة محصوالت و امـور مـورد عالقـۀ       آورندگان اطالعات برگزار می     فراهم

  14.آورد طرفین فراهم می
طـور عمـده بـه خریـد و      اي که در حال حاضر به  انههاي کتابخ   ائتالف مذکور براي سهولت کار اتحادیه     

توانـد مبنـاي کـار     اي را تهیه و منتشر کرده است کـه مـی        پردازند، بیانیه   اشتراك منابع الکترونیکی اطالعات می    
اتفاق سؤاالتی که در حال  به بیانیۀ مذکور به اکثر قریب . هاي اطالعاتی در کشورهاي مختلف قرار گیرد        اتحادیه

 بیانیۀ مذکور محملی 15.دهد هاي ایران قرار گرفته است پاسخ می یش روي اتحادیۀ اطالعاتی دانشگاهحاضر در پ  
هاي جدید از حق  براي بحث دربارة معامالت منابع الکترونیکی، چگونگی صدور مجوزهاي استفاده، و برداشت   

در سطح جهـان بـه وجـود    ) ی استیافته از محیط سنت    که انتقال (مؤلف و نحوة برخورد ناشران با این مقولۀ مهم          
بـه بیانیـۀ   ) هاي مهم صـنعت نـشر الکترونیکـی    یکی از قطب(» الزویر«توان به پاسخ ناشر  عنوان مثال می  به. آورده

  16.ائتالف اشاره کرد
اندازهاي روشنی که احتماالً براي فرداي اطالعات الکترونیکی و دسترسی جامعۀ علمی در سراسـر       چشم

  .تواند از سوي این ائتالف و با شرکت فعاالنه در آن فراهم شود وجود دارد میدنیا به این منابع 

  گیري نتیجه
هاي دانشگاهی با هدف دسترسی به منـابع اطالعـاتی و فیزیکـی بیـشتر و بهتـر و بـا           هاي کتابخانه   اتحادیه

منطقـه و کـشور و میـزان    ها به شرایط خاص هر  هاي آن ها و برنامه ساختار اتحادیه . اند  هزینۀ کمتر، تأسیس شده   
راهبردهاي خرید و اشتراك منابع الکترونیکی که  . اعتبارات مالی ونیروي انسانی متخصص موجود بستگی دارد       

ها در گرو اتخـاذ   موفقیت اتحادیه . باشند  ها است تابع الگوهاي متفاوتی می       در حال حاضر مشغلۀ عمدة کتابخانه     
هاي جهانی، با توجـه بـه جهـانی     شرکت در ائتالف . س است سیاست مشخص، و وجود اعضاي همفکر و متجان       

                                                
3. ICOLC (International Coalition of Library Consortia) 
14 . 1998: ICOLC (a) 
15 . 2003: ICOLC (b) 
16 . 2003: Response to ICOLC statement 



  .آورد هاي ملی به وجود می شدن صنعت نشر، شرایط بهتري براي اتحادیه
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