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چڪیده
هدف :هدفاصلیازانجاماینپژوهش،بررسیتطبیقیوبسایتسازمان
اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران با وبسایتهای کتابخانههای
ملیکشورهایاسالمیدرمنطقهخاورمیانه،ازبُعددسرتسپذیریاست.
روشپژوهش:روششناسیپژوهشحارضپیامیشیازنوعارزیابانهاستکهبا
استفادهازسیاهه وارسیای ،مشتملبر13مؤلفه ،وبسایتهایکتابخانههای
ملیجامعهموردنظر( 11مورد)موردبررسیوارزیابیقرارگرفت.
یافتهها:باتوجهبهامتیازوبسایتشاخصفرضی 77،امتیاز(کهدرآنکلیه
مؤلفهها 100درصدرعایتگردیدهاست)،وبسایتکتابخانهملیجمهوری
اسالمی ایران و تركیه با دارا بودن متامی مؤلفهها ،و کسب 77امتیاز (100
درصد) در رده اول ،كویت و عربستان با  76امتیاز ( 98/7درصد) در رده
دوم ،قطر با  74امتیاز ( 96/1درصد) در رده سوم ،سوریه با  72امتیاز (93/5
درصد) در رده چهارم ،یمن و اردن با  70امتیاز ( 90/9درصد) در رده پنجم،
لبنان با  65امتیاز ( 84/4درصد) در رده ششم ،امارات متحده عربی با 59
امتیاز ( 76/7درصد) در رده هفتم ،و عراق با  58امتیاز ( 75/3درصد) در رده
هشتمقرارگرفتهاند.
نتیجهگیری :بررسی وضعیت وبسایتهای کتابخانههای ملی کشورهای
اسالمیمنطقهخاورمیانهگواهآناستکهکمترینمیزانرعایتمؤلفههای
دسرتسپذیری ،مربوط به وبسایت کتابخانه ملی عراق ،با  75/3درصد ،و
بیشرتینآن،معادلبا 100درصدمربوطبهوبسایتهایکتابخانههایملی
کشور ایران و ترکیه است .این امر گرچه نشان از رعایت باالی مؤلفههای
دسرتس پذیری در وبسایتهای جامعه مورد مطالعه دارد ،اما به معنای
رعایت  100درصدی مؤلفههای دسرتسپذیرس در متامی آنها نیست .از این
رو ،نتایج حاصل از این تحقیق میتواند ارمغانهایی را برای دستاندرکاران و
طراحانوبسایتهایکتابخانههایملیکشورهایاسالمیمنطقهخاورمیانه
( به تفکیک مؤلفههای مطرح شده در سیاهه) ،به لحاظ حفظ موقعیت
اسرتاتژیکمنطقهایدربرداشتهباشد.

ڪلیدواژهها
ارزیابی ،دسرتسپذیری ،وبسایت ،کتابخانه ملی ،کشورهای اسالمی ،ایران ،خاورمیانه
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دریافت 1388/9/1 :پذیرش1388/11/6 :

مقدمه

کتابخانه ملی ،خزانهدار و پاسدار میراث فرهنگی یک ملت است و به این اعتبار ،ریشه در
خاک میهن و پای در گذشته ملت دارد .افزون براین ،کتابخانه ملی گردآورنده محصوالت،
مجموعه فعالیتهای علمی ،هنری ،و فرهنگی است و قلب نظام اطالعرسانی کشور محسوب
میشود .با توجه به جایگاه محوری اطالعات و اطالعرسانی در تمدن کنونی بشر ،کتابخانه
ملی ،نهادی است که در عین حفظ میراث دیروز نقشی فعال در شکل دادن به فرهنگ امروز
و تغییر جامعه به سوی فردایی متعالی دارد (عصاره و مرادمند ،1384،ص )175و کمتر نهادی
را میتوان یافت که چنین پیوندی با گذشته ،وضعیت حال ،و سرنوشت آینده یک ملت داشته
باشد .از اینرو ،با عنایت به جایگاه ارزشی کتابخانههای ملی ،بهعنوان دروازههای طالیی
دستیابی به اطالعات ،ناتوانی در فراهم کردن امکان دسترسی سریع ،آسان ،و بدون محدودیت
به اطالعات ،ضعف و مشکلي اساسی براي آنها محسوب میگردد.
كتابخانه ملي ،بهعنوان گنجينهدار ميراث غني مكتوب كشور ،تجليگاه غرور فرهنگي
ملتهاست و بايد نشاندهنده عظمت فرهنگي آنها باشد .از اين رو ،ارزیابی دسترسپذیری
وبسایت آن ،بهعنوان محمل جدید اطالعاتی ،و مهمترین و اصلیترین ابزار دسترسی به
اطالعات بايد مورد بررسی مستمر قرار گیرد (محمداسماعيل ،1383،ص.)3
محمداسماعيل ( ،)1383در پاياننامه دكتري خود ،به ارزيابي وبسایتهاي دانشگاههاي

 .1استادیارکتابداریواطالعرسانیدانشگاه
آزاداسالمی،واحدعلومتحقیقاتتهران
(نویسندهمسئول)
M.esmaeili2@gmail.com
 .2کارشناس ارشد كتابداری و اطالعرسانی
دانشگاهآزاداسالمی،
واحدعلومتحقیقاتتهران
Somayekazemi88@yahoo.com
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صنعتـــي كشور پرداخته و معتقد است هدف پژوهــش انجام شده كمك به كاربران براي
تصميمگيري در مورد انتخاب پايگاه مناسب ،و ياري متخصصان و طراحان جهت طراحي
وبسایتهايباكيفيتباالبرايدانشگاههاست.ويميافزايد :طراحيوبسایتهادردانشگاهها
بايد متناسب با اهداف سهگانه آنها (آموزشی ،تحقيقاتي ،و خدماتي) صورت گيرد .از اين منظر،
در حال حاضر ،ضعفها و مشكالتي در ديدگاههاي نظري دیده میشود؛ از جمله شناسايي
عناصر و ويژگيهاي مهم در طراحي وبسایت دانشگاهي .بنابراين ،در پژوهش ياد شده كه از
نوع كاربردياست،بااستفادهازشیوهارزيابانه،كاربردپذيريوبسایتهايدانشگاههایصنعتی
كشور ،كه در زمان انجام این تحقیق تعداد آنها به هفت مورد ميرسيد ،مورد بررسي و ارزیابی
قرار گرفته است .ابزار گردآوري اطالعات ،در اين تحقيق ،سياهه محقق ساختهاي مشتمل بر10
معيار و  109مؤلفه بوده است كه تمامی وبسایتهاي مورد نظر با آن سنجیده شد .نتايج
بهدست آمده ،به 14سؤال اساسی تحقیق درمورد شناسايي مهمترين معيارها و ويژگيهاي مطرح
در اين پژوهش ،از نظر كاربردپذيري ،پرداخته است ومشكالت اساسي طراحی وبسایتهاي
دانشگاهي را مورد بحث و بررسي قرار داده است .در نهايت ،الگوي نظري مناسبی براي طراحي
وبسایتهاي دانشگاهي ارائه گردیده است .در مجموع ،نتايج بهدست آمده نشان داده است که
وبسایتهاي دانشگاههاي صنعتي كشور ،از نظر كاربردپذيري ،در سطح متوسط قرار دارند و
بيش از نيمي از استانداردهادر طراحي آنها رعايت نشده است .در پايان ،پيشنهادهايي براي بهبود
وضعيت موجود وبسایتهاي دانشگاهي ايران ارائه شده است.
حاجیزینالعابدینی( ،)1384بهبررسيوضعيتوبسایتهايکتابخانههايمليجهان،
از نظر ميزان مورد استفاده قرار گرفتن (كه از طريق پيوندهاي آنها مشخص میشود) ،پرداخته
است.دراينپژوهش،وبسایتهايکتابخانههايمليجهان،بااستفادهازشيوههايوبسنجي،
ميزان رؤيتپذيري ،و عامل تأثيرگذار وب مورد مطالعه قرار گرفته است .بهعالوه ،با استفاده از
روش دستهبندي و مقياس چندبُعدي ،به مطالعه خوشههاي اصلي و ترسيم نقشه دوبُعدي اين
وبسایتها ،براساس همپيوندي آنها ،پرداخته شده است .جامعه آماري اين پژوهش ،تعداد
 38وبسایت فعال کتابخانههاي ملي جهان بوده است كه از فهرست مشخصات کتابخانههاي
ملي جهان در سايت ايفال ،استخراج شدهاند .زمان انجام پژوهش ،آبان  1384بوده است .در این
تحقیق ،با استفاده از فرمولهاي جستوجوي ويژه و از طريق جستوجو در موتور كاوش
آلتاويستا ،اطالعات مربوط به پيوندهاي دريافتي خارجي ،خودپيونديها ،و تعداد صفحههاي
وب نمايه شده توسط موتور كاوش ،محاسبه و گردآوري شد .يافتههاي پژوهش نشان داد كه
سايتكتابخانه كنگره آمريكا ،باالترين ضريب تأثير را در بين سايتهاي کتابخانههاي ملي جهان
داراست .همچنين ،دستهبندي سايتهاي کتابخانههاي ملي جهان ،براساس ارتباط همپيوندي
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آنها ،نشان داد كه  5دسته (خوشه) اصلي ،شامل  3دسته بینالمللی و  2دسته قارهاي (اروپايي)،
در بين وبسایتهاي کتابخانههاي ملي جهان وجود دارد .نتايج حاصل از ترسيم نقشه ارتباطات
پيوندي وبسایتهاي کتابخانههاي ملي جهان نشانگر وجود  4دسته 2 ،دسته بینالمللی و 2
دسته قارهاي (اروپايي) است.
عصـاره ( ،)1384با هدف شناسـاییویژگیهای شاخص در طراحـی وبسایت یک
کتابخانه ملی ،به بررسی وبسایتهای  58کتابخانه ملی جهان ،به روش تحلیل محتوا،
پرداخته است .ابزار گردآوری اطالعات ،شبکه جهانگستر وب است .وبسایتهای 58
کتابخانه ملی جهان ،در مدت زمان معین ،در رایانه شخصی بارگذاری شده ،سپسویژگیهای
وبسایت در پایگاهی ،در نرمافزار صفحهگستر اکسل ،وارد گردیدند .تعداد ویژگیها245 ،
مورد بود ،که کلیه آنها از زیاد به کم مرتب گردید .از کل  245ویژگی 66 ،ویژگی پربسامد،
اعم از ساختاری و محتوایی ،براساس تعداد رخدادها برای یک سیاهه وارسی انتخاب شدند.
ویژگیهای مذکور ،به  8خوشه موضوعی :فهرستها ،مجموعهها ،خدمات ،درباره ما،
انتشارات ،تماس با ما ،راهنمای کاربران ،وویژگیهای ساختاری تقسیم شدند .سپس ،سیاهه
وارسی پژوهش ،براساس  66ویژگی طراحی گردیده و تمامی وبسایتهای مورد مطالعه،
براساس آن ،مورد ارزیابی قرار گرفتند .وبسایت کتابخانه ملی آمریکا  80درصد ،وبسایت
کتابخانه ملی انگلستان  74درصد ،و وبسایت کتابخانه ملی کشورهای مالزی و دانمارک 72
درصد ،با سیاهه وارسی همخوانی داشتند .وبسایت کتابخانه ملی ایران 51 ،درصد ،با سیاهه
وارسی مطابقت داشت .در نهایت ،باتوجه به نتایج پژوهش ،الگوی پیشنهادی و توصيههایی
جهت ارتقاي وبسایت کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ارائه شده است.
پژوهــش حـاضر ،به بررسی تطبیـقی وبسـایت سازمـان اسناد و کتابخـانه ملی ایران ،با
وبسایتهای کتابخانههای ملی کشورهای اسالمی در منطقه خاورمیانه ،از بُعد دسترسپذیری
پرداخته است .توضيح برخي اصطالحات و عبارات بهكاررفته در اين پژوهش ضروري بهنظر
ميرسد:
صفحه وبسایت :منظور از صفحههای وبسایت ،صفحه اصلی 3کتابخانه است که
دسترسی به انواع اطالعات و خدمات کتابخانه را برای کاربران ،از طریق شبکه جهانی وب و
با نشانی مشخص 4فراهم میکند.
کتابخانههای ملی کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه :منظور از کتابخانه ملی آن
دسته از کتابخـانههایی است که واژه ملــی ،الوطنیـه ،و  ،Nationalدر عنـوان آنها کام ً
ال قابل
رؤیت است .کشورهایی که عضو سازمان کنفرانس کشورهای اسالمی هستند و يا در منطقه
خاورمیانه قرار دارند ،شامل :امارات متحده عربی ،ایران ،عراق ،ترکیه ،سوریه ،یمن ،عمان،

3. Homepage
)4. URL (Uniform Resource Locator
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قطر ،عربستان سعودی ،لبنان ،کویت ،اردن ،بحرین ،و اسرائیل ( 14کشور) که فهرست آنها از
طریق منابع زير قابل دسترسی است:
www.mideastweb.org/countries.htmlwww.infoplease.com/atlas/middleeast.html
www.worldatlas.com/webimage/countrys/me.html
www.geography.about.com/library/maps/blmideast.html
www.mideastinfo.com
به دلیل گوناگونی منابع در تعیین فهرست کشورهای خاورمیانه ،از چندین منبع مختلف
استفاده گردیده است ،که در برخی از آنها ،کشورهای شمال آفریقا جزئی از خاورمیانه
بهشمار آمدهاند .اما ،با توجه به تقسیمات جغرافیایی اخیر که در وبسایتهیای nwww.amei
 fo.com/countryguidesو ( www.yourchildlearns.comدر قالب اطلس جغرافیایی  )2009قابل
مشاهده است ،کشورهای مزبور از منطقه خاورمیانه حذف شده و تنها کشورهای آسیایی جزء
خاورمیانه محسوب میشوند .با توجه به مطالب ذکر شده ،وبسایت کتابخانه ملی اسرائیل،
به لحاظ غیراسالمی بودن این کشور؛ بحرین ،بهدلیل در دست ساخت بودن آن؛ و عمان،
بهدلیل عدم حضور واژه ملی ( )Nationalدر عنوان وبسایت آن ،از جامعه پژوهش حذف
گردیدند.
دسرتسپذیرى :بنا به تعریف ،دسترسپذیری شامل در دسترس قرار دادن و کاربردپذیر
کردن محتوای وبسایت برای تمامی افراد ،بهویژه افراد دارای معلولیت است (ندلر،2001 ،5
ص .)14وبسایت باید اطالعات و خدمات خود را طوری ارائه دهد که جهت استفاده
همگان و باالخص افراد دارای معلولیت – اعم از دیداری ،شنیداری ،و شناختی مانعی ایجاد
نکند (برتوت ،2006 ،6ص .)28-17
کتابخانه شاخص فرضی :در پژوهش حاضر ،کتابخانههاي فرضی ،بهعنوان شاخص،
در نظر گرفته شده است .با این فرض که در طراحی وبسایت آن تمامی مؤلفههای مؤثر از
بُعد دسترسپذیری رعایت شده است .اين كتابخانه ،وبسایت شاخصی است که ميتوان از
آن بهعنوان یک متر یا وسیله اندازهگیری استفاده نمود.
در طراحی بیش از نیمی از وبسایتهای کتابخانههای ملی کشورهای اسالمی منطقه
خاورمیانه ،مؤلفههای مربوط به معیار ذکر شده در این پژوهش (دسترسپذیری) در سطحی
کمتر از  50درصد رعایت شده است.
5. Nadler
6. Bertot
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و ارزیابانه ،نسبت به انجام پژوهش اقدام گردد .از این رو ،روش پژوهش حاضر ،پیمایشی
ارزیابانه است .برای تهیه سیاهه وارسي از روش کتابخانههای (مطالعه متون و منابع مرتبط با
این حوزه) ،و جهت بررسی وضعیت وبسایتها (سنجش دسترسپذیری وبسایتهای
کتابخانههای ملی براساس مؤلفههای موجود در سياهه وارسي) از روش پیمایشی استفاده شده
است .در توجیه رواییِ استفاده از چنین روشی ،جهت انجام پژوهش ،ذکر این نکته ضروری
است که از آنجا که مؤلفهها و شاخصهای بیرونی متعددی در قالب سیاهه وارسی بوده
که چگونگی وضعیت دسترسپذیری صفحات وب کتابخانههای ملی کشورهای اسالمی
منطقه خاورمیانه با آنها سنجیده شده است ،مناسبترین راه برای آگاهی از وضعیت این
وبسایتها (بر مبنای معیار و مؤلفههای ذکر شده) روش مذكور بوده است.
برای پاسخ به پرسشهای پژوهش ،نخست ،الزم بود امتیازات مربوط به رعایت
مؤلفههای مطرح در دسترسپذیری وبسایت بهدست آید .در این پژوهش ،از یک وبسایت
فرضي (شاخص) استفاده گردید ،با این فرض که در طراحی دسترسپذیری آن هر 13مؤلفه
رعایت شده ،آنگونه که میتوان آن را بهعنوان شاخصی برای ارزیابی دسترسپذیری دیگر
وبسایتهای جامعه مورد مطالعه بهکار برد .این مؤلفهها عبارتاند از:
 .1دسترسپذیر بودن با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر6/0؛
 .2دسترسپذیر بودن با استفاده از مرورگر نتاسکیپ نویگیتور 6/5؛
 .3دسترسپذیر بودن با استفاده از مرورگر موزیال برد 0/7؛
 .4دسترسپذیر بودن با استفاده از مرورگر اپرا 7/2؛
 .5دسترسپذیری سایت از طریق موتورهای جستوجوی عمومی؛
 .6اندازه صفحه کمتر از  50کیلو بایت؛
 7امکان پشتیبانی از سکوی عملیاتی کاربر (ویندوز  98و ،me , xp, 2000و لینوکس
)REDHAT؛
 .8استفاده از قلم (فونت)های استاندارد؛
 .9قابل رؤیت بودن تمامی اجزای سایت؛
 .10دسترسی کاربر به منابع مورد نیاز در کمتر از  3بار کلیک کردن؛
 .11امکان دسترسی به سایت برای کاربران معلول (افراد نابینا)؛
 .12شباهت اطالعات به هرم واژگون (دستیابی سریع به اطالعات مهمتر)؛ و
 .13سهولت استفاده از سایت برای همه کاربران (مبتدی و متخصص).
الزم به ذکراست ،مؤلفههای مربوط به معیاردسترسپذیری در یکایک کتابخانههای ملی
(به تفکیک) بررسی و مطالعه گردیده ،و در آن ،وجود هر ویژگی با عالمت ( ) و نبود آن با
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عالمت ( )-مشخص شده است .در این سیاهه ،منظور از تواتر برای هر مؤلفه ،بسامد تکرار
آن مؤلفه در متون و منابع متفاوت است که بنا به درجه اهمیت ،بهترتیب ،از باال به پایین مرتب
شده است .یافتههای پژوهش بیانگر آن است که در وبسایت شاخص ،امتیاز کل رعایت
همه مؤلفهها  77امتیاز است .الزم به ذکر است ،در این سیاهه ،به وجود هر مؤلفه و ویژگی1 ،
امتیاز؛ و به نبود آن ،صفر امتیاز تعلق گرفته ،و برحسب تواتر یا وزن مورد محاسبه قرارگرفته
است .بدیهی است ،اطالعات کتابشناختی مربوط به هر منبع ،با ذکر شماره مربوط به آن ،در
فهرست منابع و مآخذ نیز آورده شده است .بنابراین ،در یک جمعبندی کلی ،شیوه امتیازدهی
را میتوان به شكل زير بیان کرد:
امتیاز مؤلفه یا ویژگی= عدد  0یا  × 1بسامد تکرار آن ویژگی در منابع معتبر مربوط،
مساوی است با وزن ارزشی یا رتبه ارزشی هر مؤلفه ،و
امتیاز کل این معیار نیز برابر است با جمع امتیازهای مربوط به مؤلفههای تشکیل دهنده آن.
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ادامهجدول 1

سپذیریوبسایت
مقایسهدستر 
کتابخان ههایکشورهایاسالم یخاورمیانه

یافته ها

نتایج حاصل از ارزیابی دسترسپذیری وبسایتهای جامعه موردمطالعه بیانگر آن است که
وبسایت کتابخانه ملی ايران و تركيه با  77امتیاز در زمینه دارا بودن مؤلفهها ( معادل100/0
درصد) در رده اول ،كويت و عربستان با  76امتیاز ( 98/7درصد) در رده دوم ،قطر با  74امتیاز
( 96/1درصد) در رده سوم ،سوريه با  72امتیاز ( 93/5درصد) در رده چهارم ،یمن و اردن با
 70امتیاز ( 90/9درصد) در رده پنجم ،لبنان با  65امتیاز ( 84/4درصد) در رده ششم و امارات
متحده عربی با  59امتیاز ( 76/7درصد) در رده هفتم و عراق با  58امتیاز ( 75/3درصد) در
رده هشتم قرار گرفتهاند ،بهطوریکه در نمودار  1به وضوح دیده میشود.
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منودار 1

مقایسهدسترسپذیریوبسایت
کتابخانههایکشورهای
اسالمیخاورمیانه

دسرتسپذیرى

با توجه به نتایج بهدست آمده ،وبسایت کتابخانه ملی ایران و ترکیه ،بهلحاظ رعایت مؤلفههای
مربوط به معیار دسترسپذیری در رتبه نخست قرار گرفتهاند .عالوهبراین ،یافتهها نشان میدهد
در طراحي بيش از نيمي از وبسايتهاي كتابخانههاي ملی كشورهاي اسالمي ،مؤلفههای ذكر
شده در اين پژوهش ،در سطحي باالتر از  50درصد رعايت شده است ،لذا ،فرضیه پژوهش
مورد تأیید قرار نگرفته است.

نتیجهگیری

ظهور وب را میتوان منشأ یکی از مهمترین تحوالت عصر حاضر در عرصه ارتباطات دانست .با
ظهور اینترنت و بهویژه پیدایش شبکه جهانی وب ،انقالبی گسترده در ارائه خدمات اطالعرسانی
به کاربران رخ داده است ،بهگونهای که هماکنون حجم وسیعی از اطالعات از طریق وب قابل
دسترسیاست.بدیهیاستدرچنینشرایطیتمامیسازمانهایپویا،درمیانمجموعهتدابیری
که بهمنظور حفظ استحکام روابط خود با مخاطبان خویش اندیشیدهاند ،استفاده از اینترنت و
امکانات آن را ،بهعنوان یکی از مناسبترین ،سریعترین ،و در عین حال سادهترین راهها جهت
ایجادارتباطدوسویهمیانسازمانوکلیهافرادونهادهایذینفعبرگزینند(محمداسماعيل،1384،
ص.)136 -107
براساس یافتههای حاصل از پژوهش ،وبسایت کتابخانههای ملی مورد مطالعه (11
مورد) بهطور کلي ،به لحاظ رعایت معیار دسترسپذیری در سطح مطلوب قرار دارند .در این
میان ،کمترين ميزان رعایت مؤلفههای دسترسپذیري ،مربوط به وبسایت کتابخانه ملی عراق،
با  75/3درصد ،و بيشترين آن ،معادل با  100درصد مربوط به وبسایتهای کتابخانههای
ملی کشور ایران و ترکیه است .مطالعه و بررسی وضعیت وبسایتهای کتابخانههای
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ملی کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه ،نشان از رعایت باالی مؤلفههای دسترسپذیری
در وبسایتهای جامعه مورد مطالعه دارد .اما ،این امر به معنای رعایت  100درصدی
مؤلفههای دسترسپذیرس در تمامی آنها نیست .لذا ،نتایج این برآورد میتواند ارمغانهایی را
برای دستاندرکاران و طراحان وبسایتهای کتابخانههای ملی کشورهای اسالمی منطقه
(خاورمیانه) ،به لحاظ حفظ موقعیت استراتژیک منطقهای ،و به تفکیک مؤلفههای مطرح شده
در سیاهه دربرداشته باشد .در کل پیشنهاد میشود:
 .1برای استفاده ملی و بینالمللی از وبسایت کتابخانهها هم از زبان ملی کشور مربوط و هم
از زبان انگلیسی استفاده شود.
 .2برای کتابداران ،و براساس استانداردهای طراحی ،کارگاههای آموزشی طراحی وبسایت
برگزار شود.
 .3برای طراحی وبسایت کتابخانهها عالوه بر حضور طراح وب ،از کتابداران نیز نظرخواهی
صورت پذیرد.
 .4در زمینه سایر ابعاد ،نظیر ،روزآمدی ،ناوبری ،و مانند آن ارزیابیهای مشابه صورت پذیرد.
 .5مسئوالن ،برای راهاندازی کارآمدترین وبسایتهای کتابخانه ملی (سرمایه ملی) بودجه
کافی در نظر گیرند.
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