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ڪلیدواژه ها 

كتابخانه های اجتامعی، وب 2/0، كتابخانه 2/0، فناوری های وب 2/0، وب تعاملی

کتابخانه های اجتامعی: نسل جدید كتابخانه ها در تعامل و تقارن با جنبش 2/0

علی سادات موسوی | اورانوس تاج الدینی

چڪیده

هدف: دراین مقاله، برخی از مفاهیمی که زمینه ظهور نسل جدید وب را 
فراهم كرده اند و چگونگی تأثیر آن بر کتابخانه ها و حرفه کتابداری مورد 

بحث قرار گرفته و در ادامه به كتابخانه 2/0، به عنوان كتابخانه ای اجتامعی و 

مشاركتی، و كتابدار 2/0 پرداخته خواهد شد.

روش/رویکرد پژوهش: روش به کار رفته در این مقاله، روش كتابخانه ای 
است و اطالعات آن از مطالعه منابع و جست وجوی مقاالت در سایت ها و 

پایگاه های اطالعاتی مربوط به موضوع فراهم گردیده است.

یافته ها: وب 2/0  و کتابخانه ها، زوج های مناسبی جهت برقراری پیوند  با 
یکدیگر می باشند و بسیاری از کتابداران  این مسئله را درک کرده اند. شاید 

همزمانی زیادی بین کتابداری و وب 2/0 وجود داشته باشد، اما با دیدی کلی تر 

در می یابیم که کتابخانه 2/0 تغییراتی بنیادین در  این حرفه به وجود آورده 

است. کتابخانه 2/0 ، مؤید  این مطلب است که انسان ها به عنوان یک فرد 

به جست وجو و استفاده از اطالعات منی پردازند، بلکه نظیر اجتامعات عمل 

می کنند.

نتیجه گیری: از آنجا كه وابستگی ما به فناوری و اینرتنت روز به روز بیشرت 
می شود، كتابخانه 2/0 رصفاً روشی است كه به وسیله آن می توان به جذابیت 

كتابخانه ها برای جامعه تداوم بخشید. وب 2/0 و کتابخانه ها، زوج های 

مناسبی جهت برقراری پیوند  با یکدیگر می باشند و بسیاری از کتابداران 

 این مسئله را درک کرده اند. شاید بین کتابداری و وب 2/0 همزمانی زیادی 

وجود داشته باشد، اما با دیدی کلی تر در می یابیم که کتابخانه 2/0 تغییراتی 

بنیادین در  این حرفه به وجود آورده است. کتابخانه 2/0 مؤید  این مطلب 

است که انسان ها فقط به عنوان یک فرد به جست وجو و استفاده از اطالعات 

منی پردازند، بلکه نظیر اجتامعات عمل می کنند.
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 مقدمه
اصطالح وب 2/0، كه در حال حاضر، به صورت گسترده ای مورد تشریح و تفسیر قرار گرفته 
است، با توجه به گزارش هاي موجود، توسط تیم اریلی و دیل دائرتی از رسانه گروهی اوریلی، 
در سال 2004، ابداع شد )اوریلی3، 2005(. عبارت وب 2/0، با الهام از نحوه شماره گذاری 
نسخه های نرم افزار انتخاب شد و از ظهور فناوری های جدید و متفاوتی درباره وب خبر مي داد. 
این اصطالح، نه تعریف خاصی داشت و نه قرار بود مفهوم جدیدی را  معرفی كند؛ درواقع، 
وب 2/0 تنها عبارتی بود برای نامیدن یک كنفرانس و تبلیغی بود برای جذب شركت ها و 
گروه های سرمایه گذاری برای شركت در آن كنفرانس )تاج الدیني و سادات موسوي، 1387(. 
ولی در سال 2004، كنفرانس وب 2/0، به گونه اي دیگر برگزار شد. طی یک  سال كه از عمر 
عبارت »وب 2/0« سپری شد، این عبارت از واژه صرف بودن به مفهومی  معنادار تبدیل شد؛ 
هر چند هنوز هم تعریف روشن و واحدی از وب كه، به عنوان یک توافق جهانی بر آن تأكید 

شود، وجود ندارد ) چاد و میلر4، 2005(.
توصیف ویژگی های خاص و وضعیت كنونی وب گاهی مورد انتقاد قرار می گیرد، 
بنابراین، دراین مقاله توصیف نسبتاً دقیق نسل اول و دوم وب به صورت قراردادی مورد 
پذیرش قرار گرفته است. باید پذیرفت كه وب، به طور مداوم، در حال رشد و توسعه فضایی 
فناورانه و تعاملی تر می باشد كه به صورت چندرسانه اي اجرا می شود و این استنباطی است كه 

از اصطالح وب 2/0 در این مقاله وجود دارد. 

1. كارشناس ارشد كتابداری و رسپرست 

کتابخانه مرکز تحقیقات بیوشیمی و 

بیوفیزیک دانشگاه تهران )نویسنده مسئول(  

a.moosavi@ibb.ut.ac.ir

2. دانشجوی دکرتی کتابداری و اطالع رسانی 

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و 

تحقیقات تهران    

Tajedini@yahoo.com 

3. O'Reilly

 4. Chad & Miller

کتابخانه های اجتامعی: 
نسل جدید كتابخانه ها در تعامل و تقارن با

 جنبش 2/0

علی سادات موسوی1 | اورانوس تاج الدینی2

دریافت: 1387/10/10     پذیرش: 1388/2/1
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مباحث جهاني درباره وب2/0، فرزندان جدیدي را به همراه داشته است كه عبارت اند 
از: قانون2/0، تبلیغات 2/0، و مانند آن. همانند دیگر بخش ها، كتابخانه نیز تحت تأثیر معرفي 
وب2/0  قرار گرفته است )استنلي5، 2006(. بروب6  فرایند تغییر كتابخانه به وسیله فناوري هاي 
وب2/0 را » كتابخانه 2/0« مي نامد )میلر، 2005(. زماني كتابخانه ها انبار و مخزن دانش بودند 
و كتابداران نگهبانان و پاسداران دانش به حساب می آمدند. با گذشت زمان، كتابخانه ها به 
مكاني تبدیل شده اند كه جست وجوگران براي جست وجوي دانش جذب آن مي شوند. اما 
امروزه با ظهور گوگل، آمازون، ویكي پدیا ونظیر آن، همانگونه كه بارها اظهار شده است، این 
امكان وجود دارد كه بسیاري از كاربران، مؤسساتی را كه همگام با فناوري هاي نوین رشد 
نكنند، بي مسئولیت باشند، و خدمات  خود را به شكلي نامطلوب ارائه دهند، كنار نهاده و به 
سمت مؤسساتي تمایل یابند كه خدمات را با رویكردهاي مستقیم تر و تعاملي تر ارائه دهند؛ 

رویكردهایي كه ممكن است متناسب با نیاز هاي آنان باشند )میلر، 2005(.
متفق القول اند كه  بیان كرده اند،  كتابخانه2/0مطالبي  نویسندگاني كه در مورد  بیشتر 
بسیاری از دستاوردهای نخستین انقالِب وب، كه در كتابخانه ها مورد پذیرش قرار گرفتند، 
 ایستا می باشند. برای مثال، كاربران، باید در فهرست های عمومی  دسترسی درون خطی7  به 
جست وجوی اطالعات بپردازند، ولي این فهرست ها- اگرچه بسیاری از آنها با جمع آوری 
داده های كاربر پسند، تكنیک های وب2/0 را در خود جای داده اند- جوابگوی نیاز مشتریان 
نیستند. به همین نحو، اولین نسل مواد آموزش كتابخانه اِي درون خطی- مواد آموزش مبتنی 
بر متن- تهیه شدند كه  ایستا می باشند.  این مواد، نه پاسخ گوی نیاز كاربران هستند و نه امكان 
تعامل كاربران با یكدیگر را فراهم می سازند. به هرحال ، این مواد آموزشی، رفته رفته به صورتي 
تعاملی تر و غنی از رسانه های ارتباطی ظاهر مي شوند و از برنامه های انیمیشن و آزمون های 
پیچیده تر پایگاه های اطالعاتی استفاده مي كنند. به طور كلي، مي توان گفت كه كتابخانه ها  به 

سوی وب2/0 حركت كرده اند، اما حركت تازه آغاز شده  است )مانیس8، 2006(.

وب 2/0  
به استناد برخی منابع، اصطالح وب 2/0 تقریباً از اكتبر2004 وجود داشته  است. وب2/0، در 

ویكی پدیا9 )2008(، دایره  المعارف رایگان موجود بر روی وب، اینگونه تعریف شده  است:
»وب 2/0 اصطالحی است كه غالباً در ارتباط با تحول روزافزونی كه در وب جهان گستر 
مشاهده می شود به كار می رود.  این تحول و انتقال ازمجموعه اي از وب سایت ها به سمت 
پایگاه های كامپیوتری تكامل یافته اي صورت گرفته است كه به كاربراِن نهایِی برنامه های 
كاربردی وب خدمت رسانی می كنند. انتظار می رود كه خدمات وب2/0 از جهات گوناگونی 

علـی سـادات موسوی
اورانوس تاج الدینی

5. Stanley

6. Berube  

7. OPACs

8. Maness

9. Wikipedia
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جانشین نرم افزارهای كامپیوتری روزمره شوند«.
وب2/0، بسیار فراتر از  این حد و در واقع ورای تمركز صرف بر یک برنامه كاربردی 
حركت كرده است. در حقیقت، درون مایه وب2/0 درارتباط با وِب »مهیج« می باشد كه 
مصداق نظر مک لوهانسک10 در مورد جنبه های هیجان آور و كسل كننده و یا گرم و سرد 
فناوری است. چه چیزی فناوری را گرم تر و یا مهیج تر می سازد؟ پاسخ یک كلمه است: 

تعامل )جناي تیم11، 2008(.
وب2/0، مفهومی  است كه براساس آن تعامل با محتوای وب به مثابه تعامل با محتوای 
موجود در كامپیوترهای شخصی است. وب2/0، دنیایی است كه در آن، هر كنشی، واكنشی 
آنی در پی خواهد داشت. به طور كلی، در چرخه حیات وب جدید، كاربر نقش مستقیم و 

مؤثري ایفا می كند. به عبارتی، این نسل از وب كاربرساالر است. 
وب 2/0، از یكسو فاقد اصالت است و از سویی دیگر، انواع و اقسام تحوالت دنیای 
وب را به این نام می خوانند. در آغاز، وب 2/0، فقط یک ادعا بود. ادعایی كه می گفت اینترنت 
بار دیگر به پا خواهد خاست و انقالب پیوسته ای را ایجاد خواهد كرد؛ انقالبی كه شبكه جهانی 
اینترنت را مردمی  می كرد و امكان همكاری و مشاركت برای همه مردم را فراهم می ساخت 

)اندرسون12، 2007(.
مضمون وب 2/0، بر ابعاد انسانی تر تعامالت تأكید دارد؛ مواردی از قبیل مناظرات، 
شبكه سازی میان فردی، شخصی سازی و فردگرایی را دربر می گیرد و تمركز آن بر مضامین 
موجود در زمینه افراد، دفاتر كار، بازارها، جامعه، و یادگیري است. در دنیای كتابخانه ها،  این 
مسئله فقط درباره درگاه های عمومی  وب مد نظر قرار نمی گیرد، بلكه  اینترانت های دفاتر كار 
را نیز شامل می شود. درواقع، براي برقراری روابط اجتماعی قوی تر در گروه هاي مجازی 
و تعهدات مضامین جهانی، وجود آن ضروری است. درست در قرن اخیر،  اینترانت ها و 
وب سایت های ساده به سرعت به كاالهایی منسوخ و قدیمی  تبدیل می شوند. كاربر نوینی كه 
پدیدار می شود برای یادگیری و موفقیت نیاز به تجربه استفاده از وب دارد نه صرفاً مضامین 

)صابري، سادات موسوي، و نادري، 1387(.
در حال حاضر،شاهد برخي ابعاد نوظهوري هستیم كه در محیط رقابتي كنوني، جهت 
جذب كاربران بیشتر، به وجود آمده اند. این ابعاد نوین را مي توان در همگرایي ویژگي هاي 
نوعِي وب 2/0 و كاركردهاي ظهور یافته آن در سایت هایي كه رشد زیادي داشته اند، نظیر: 
ِسِكند الیف13، اكتیو ُوردز14، فِیس بوك15، نینگ16، توییتر17، میبو ماي اسپیس18، یو تیوب19، 
و سایر موارد مشاهده كرد )رودكي، 1385(. فناوری هایی كه درادامه به آنها اشاره مي شود، 

به عنوان شالوده های وب 2/0 ظهور كرده اند و به كار می روند )ایبرام20، 2006(:

کتابخانه های اجتماعی:
نسل جدید کتابخانه ها در ...

10. MacLuhanesque

11. Gen I Team

12. Anderson 

13. Second Life 

14. Active Worlds 

15. Face Book 

16. Ning 

17. Twitter 

18. My Space Meebo 

19. You Tube 

20. Abram



114
فصلنامه كتاب | شامره 85 

•  آر اس اس21،
•  ویكی ها،

 AJAX، J2EE، Widgets، gadets، روش های برنامه نویسی نوین و یا اصالح شده نظیر •
،APIs و ،mashups

•  بالگ ها و بالگ سازی،
•  پورتال هاي پیشرفته و پورتلت ها؛
•  سودمندی تفاسیر و توضیحات؛

•  شخصی سازی و طرح های »ماي پروفایل22« ؛
•  رسانه هاي خصوصي نظیر پادكست و فایل هاي »اِم پي تري«؛

•  قالب های دیداری و شنیداری رسانه های جاری؛
•  بازبینی ها و طبقه بندی های كاربرگرا؛

•  آگاهي رساني هاي شخصی شده؛
•  خدمات وبی جهت بهسازي و داده كاوي؛

•  ارسال فوری پیام و خدمات مرجع مجازی مشتمل بر مرورگری مشترك؛
•  فولكسونومی  )طبقه بندی مردمی(، برچسب زني23، و توده های برچسب ها؛

•  عكس ها )برای مثال پیكاسا و فلیكر24(؛
•  نرم افزار شبكه سازی اجتماعی؛

•  دسترسی آزاد، منابع آزاد، و مضامین آزاد؛
•  مضامین اجتماعی گرا؛ و

•  اشتراك پیوند سایت ها به صورت گروهی )نظیر دلیشز25(.
زیرساخت فناوری وب 2/0 پیچیده و متغیر است و در وضعیت نوزایی قرار دارد و 
شامل نرم افزارهای سرویس دهنده، اتحادیه های مضامین، پروتكل های ارسال پیام، مرورگرهای 
مبتنی بر استانداردها، و برنامه های متنوع كاربردی پردازشگر مي باشد. از برخي لحاظ، درحال 
حاضر، آجرهاي موزاییكي را در اختیار داریم و هم اكنون باید شروع به ساختن تصویر 

بزرگ تر كنیم )نوتس26، 2006(.
وضعیت كنونی، در مورد مرحله گذار از وب سایت و دنیای متمركز بر پست الكترونیكی 
است؛ گذار از دنیایی كه درونمایه آن عمدتاً اطالعات است - و تا حد زیادی اطالعات متنی- به 
دنیایی كه در آن مضامین با كارآمدی، سودمندی، و برنامه های كاربردی هدفدار آمیخته شده اند. 
وب 2/0 را می توان وبی در نظر گرفت كه برای باال بردن سطح خدمات برنامه های كاربردی 
وب، برای كاربر نهایی، به پایگاهی كامپیوتری تبدیل شده است. اما به نظر مي رسد این دیدگاه، 

علـی سـادات موسوی
اورانوس تاج الدینی

21. RSS= Really Simple Syndication

22. My profile

23. Tagging

24. Picasa, Flicker

25. del.icio.us

26. Notess
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دیدگاهی بیش از حد غریب و نامتجانس است. وب 2/0 عمدتاً در مورد سطح باالتری از تعامل 
و تجربیات كاربردی است كه زمینه های آن به واسطه پیشرفت های اخیر در نرم افزار وب فراهم 
شده است؛ پیشرفت هایی كه با شناخت نسبت به ابعاد متغیر  اینترنت آمیخته است. در نهایت، 
وب 2/0  پدیده اي اجتماعی است، پدیده اي كه صرفاً در مورد تجربیات اجتماعی شبكه اي 
نیست، بلكه توزیع و  ایجاد خود مضامین را نیز دربرمی گیرد؛ مضامینی كه به واسطه ارتباطات 
آزاد، تمركززدایی اختیارات، آزادی تسهیم، و استفاده مجدد مشخص شده است. این مورد 
تجربه، وب را به جایي مي برد كه بیشتر به یک محیط مشاركت و یادگیري آكادمیک شباهت 
دارد تا تحویل اطالعات و ابزار تجارت الكترونیكي. جهت توانا ساختن  این دنیای نوین، شاهد 
وبی سازمان یافته تر خواهیم بود كه با ازدیاد ابعاد جدید در مضامین طبقه بندی شده و معماری 
پیشرفته تر همراه است و سرشار از پیوند و روش های متنوع تر نمایش وب نظیر مجازي سازي 
است. درنهایت،  این پدیده منجر به  ایجاد تغییر در ارزش اقتصادی وب، به طور بالقوه همترازسازی 
جهش اقتصادی دامنه دات كام27 و حتی احتماالً  ایجاد سطح باالتری از درهم ریختگی اجتماعی، 

سیاسی، سازمانی و اقتصادی می شود. بهتر است كه كامالً آماده باشیم )ایبرام، 2006(.
عنوان یک گفت وگو ست. هیچ  كه وب2/0 صرفاً  است  این   هیجان انگیز  موضوِع 
استانداردی- حتی یک مورد-  براي آن وجود ندارد )ایبرام، 2005(. همه ما می توانیم در آن 
مشاركت داشته و در توسعه نسل آتی وب تأثیرگذار باشیم. اگر بخواهیم بسیار دقیق به  این 
مسئله نگاه كنیم  این مناظره بدون حضور نظریه های حقیقی و واقعی، بیش از حد بلندپروازانه 
خواهد بود و از لحاظ نظري نیز جهت اجرا و پیاده سازی عملی، بیش از حد رؤیایی و خیالی 

باقی خواهد ماند )كلن28، 2003(.

کتابخانه 2/0: كتابخانه ای اجتامعی  
با توجه به اظهارات میلر )2005(، كتابخانه 2/0  اصطالحی است كه توسط مایكل كیسی 
ابداع شده و اولین بار در وبالگ Library Crunck به كاررفته است. نوشته های كیسی در مورد 
كتابخانه2/0 مبتكرانه و از جهاتی معتبر می باشند، اما وی تعریف بسیطی از  این اصطالح دارد 

و آن را ورای ابداعات و خدمات فناورانه توصیف و تشریح می كند )كیسی29، 2006(. 
كتابخانه 2/0 را می توان به عنوان واكنشی از طرف كتابداران به پیشرفت های روزافزون 
مربوط به كتابخانه در آي سي تي - وب 2/0 و نرم افزارهای اجتماعی - در نظر گرفت.  این 
واكنش به صورت آزادی و اعتماد روزافزون نسبت به كاربران  اینترنتی كتابخانه نمود پیدا كرده 

است )برویک30، 2006(.
كرن31 و همكاران )2007(، كتابخانه 2/0  را به این صورت تعریف كرده اند:

کتابخانه های اجتماعی:
نسل جدید کتابخانه ها در ...
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28. Cullen 

29. Casey

30. Brevik

31. Curran
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»كتابخانه2/0، كتابخانه ای است كه توسط كاربر اداره می شود و هدف آن صرفه جویی 
زمان كاربر كتابخانه در امر بازیابی اطالعات است«. 

ویژگی های كتابخانه 2/0
كتابخانه2/0 چهار ویژگی اساسی دارد )صابري، سادات موسوي و نادري، 1387(،  این چهار 

ویژگی عبارت اند از:
1. كتابخانه2/0  كاربرمحور است؛ كاربران كتابخانه2/0 در تولید محتوا و خدمات موجود 
در سیمای وبی كتابخانه مشاركت دارند، از این رو، در كتابخانه2/0 تولید و مصرف محتوا 

پویاست و بدین جهت نقش كتابدار و كاربر همیشه روشن و مشخص نیست. 
2. در كتابخانه2/0 تجربیات چندرسانه ای به دست می آید؛  این ویژگی بدین معناست كه 

هم مجموعه و هم خدمات كتابخانه2/0 از سازه های صوتی و تصویری تشكیل شده اند. 
3. كتابخانه2/0 از نظر اجتماعی غنی است؛ سیمای وبی كتابخانه2/0 مشمول حضور 
كاربران می شود و در  این سیمای وبی، روش های ارتباطی همزمان - نظیر ارسال فوری پیام- 
و غیر همزمان - نظیر ویكی ها - وجود دارد كه كاربران می توانند از طریق آنها با یكدیگر و 

همچنین با كتابداران ارتباط برقرار سازند. 
4. كتابخانه2/0 نوعی نوآوری جمعی است؛  این ویژگی شاید مهم ترین بُعد كتابخانه2/0 
باشد كه بر اساس ویژگی خاص كتابخانه به عنوان یک خدمت اجتماعی به وجود آمده است. 

بنابراین، كتابخانه2/0 را می توان به طور خالصه چنین تعریف كرد:
» كتابخانه2/0، كتابخانه اي كاربر محور، تجربه اي چندرسانه اي، از نظر اجتماعی غنی و 

نوعی نوآوری جمعی می باشد« )مانیس، 2006(.
بدیهی است كه هر كدام از فناوری هایی كه درباال برای وب 2/0 ذكر شد، یعنی آر.اس.
اس، ویكی ها، بالگ نویسی، شخصی سازی، پادكستینگ، رسانه های جاری، طبقه بندی ها، 
آگاهي رساني، فولكسونومی ها )طبقه بندی های مردمی(، نشانه گذاری، نرم افزارهای شبكه سازی 
اجتماعی، و سایر موارد در محیط های اجتماعي، مؤسسات و سازمان ها مفید فایده خواهد بود 
و راه اندازی و یا معرفی آنها می تواند به واسطه كتابخانه صورت گیرد. بسیاری از  این موارد، 
پیش از  این به صورت جداگانه در محیط اطراف مورد استفاده قرار گرفته اند. زیبایی وب2/0 و 
كتابخانه2/0 در سطح یكپارچه سازی و قابلیت تعمیم كارآیی آنهاست كه در رابط پورتال و یا 
 اینترانت شما طراحی شده است )تریدنیک32، 2006(. در  اینجاست كه قدرت واقعی در فراهم 
آوردن زمینه برای تجربه ورزی كاربران مشخص می شود. به منظور بهره گیري از مفاهیمی كه در 
ذات كتابخانه2/0 وجود دارند، ضروری است كه در افزودن مستقیم طرح ها و عاملیت های 

علـی سـادات موسوی
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پیشرفته به مضامین مضایقه نكنیم.  این كار بافت و ویژگی های مبتنی بر گردش كار را، كه مورد 
تقاضای كاربران خواهد بود و یا تقاضا شده اند، فراهم می آورد. كرانه این تمایل را مي توان در 
خدماتي نظیر سكند الیف، كتابخانه 2/0، و پایگاه هاي توسعه ماي اسپیس و  فیس بوك مشاهده 

كرد )ایبرام، 2005(.

تفاوت کتابخانه1/0 و کتابخانه 2/0 
كتابخانه های امروزی را می توان با اصطالح »كتابخانه 1/0« تعریف كرد،  این اصطالح مبیّن 
روشی است كه از طریق آن منابع در قفسه ها یا در یک سیستم رایانه ای نگهداری می شوند. 
 این منابع توسط كتابدار ثبت می شوند، از قفسه ها برداشته شده، و برای مدت معلومی  به 
خانه برده شده و مورد استفاده قرار می گیرند، سپس به كتابخانه عودت داده می شوند تا مورد 
استفاده شخص دیگری قرار گیرند )كورن، 2007(. در صورتی كه كتابخانه 2/0، مجموعه و 
خدمات را تعاملی تر و كاربرمحور مي سازد و براي مصرف كنندگان اطالعات امكان برقراري 
ارتباط با تولید كنندگان اطالعات را فراهم مي كند و آنها مي توانند نقش تولیدكننده همكار را 
داشته باشند. بدین معنا كه كتابخانه2/0 مرز میان كتابدار و مشتري، تولید كننده و مصرف كننده، 

و نویسنده معتبر و نویسنده مبتدي را از میان برمي دارد )مانیس، 2006(.
بنابراین ،تفاوت اصلي میان كتابخانه 1/0 و كتابخانه 2/0  این است كه در كتابخانه 1/0 
جریـان یكسویه اي از اطالعات وجود دارد، در حالي كه كتابخـانه 2/0 ، كتابخانه اي است 
خواندني-تألیفي كه به كاربران قدرت مي دهد در مورد خدماتي كه دریافت مي كنند تصمیم گیري 
نمایند. در جدول 1 برخي تفاوت هاي میان كتابخانه1/0 و كتابخانه2/0 ارائه شده است )كورن، 

.)2007

كتابخانه 0 /2كتابخانه  1/0

خدمات مرجع گپ وگفت وگوخدمات مرجع به واسطه پست الکرتونیکی یا صفحات پرسش و پاسخ

مواد آموزشی مبتنی بر منت
 مواد آموزشی مبتنی بر رسانه های جاری یا پایگاه های اطالعاتی

تعاملی

بالگ ها، ویكی ها، ورودی های آر اس اسفهرست  های پست الكرتونیكی

نشانه  گذاری همراه با طرح های كنرتل شدهطرح های طبقه  بندی كنرتل شده

رابط شبكه اجتامعی شخصیاپك

 صفحات وب، وبگاه ها، ومانند آنفهرستی از موجودی های الكرتونیكی و چاپی معترب

حركت كتابخانه ها از کتابخانه
 1/0 به سوی کتابخانه  2/0 

جدول 1

کتابخانه های اجتماعی:
نسل جدید کتابخانه ها در ...
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بنابراین، با توجه به جدول 1 چنین مي توان نتیجه گرفت كه كتابخانه1/0 مجموعه ها و 
خدمات پراكنده را در محیطي درون خطي وارد كرده است، در صورتي كه كتابخانه2/0 سلسله 
كامل خدمات كتابخانه اي را در این رسانه الكترونیكي جاري ساخته و كاربران را نیز به آن 
افزوده است. مانیس )2006( نیز معتقد است كه سیماي وبي كتابخانه سال هاست كه وجود 

دارد، اما در كتابخانه2/0 مشتریان نیز به آن خواهند پیوست. 

از کتابخانه 2/0  تا کتابدار 2/0
دستیابي به تمامي این تغییرات، بدون بهبود بخشیدن به برخي قابلیت ها، توانایي ها، شایستگي ها، 
و رفتارهاي كاركنان كتابخانه ها میسر نیست. فرصتي كه جهت ساخت یک آینده جدید براي 
كتابداران فراهم آمده فرصتي است كه یكبار در یک نسل اتفاق مي افتد. سؤالي كه در اینجا مطرح 
مي شود این است كه به عنوان افرادي حرفه اي و در چارچوب سازماني چگونه مي توانیم نقش 
 ایجاد ارزش و سرمایه اجتماعی را بپذیریم؟ نوآوری ها فرصتی برای ما - كتابداران و مدیران 
دانش - فراهم آورده كه نمی توانیم از آن غافل شویم. فرصتی برای عرضه كردن برچسب 
اجتماعی در فرایند كاماًل اجتماعی نوآوری ها. ما، درواقع، با دگرگونی ها و تبدیالت سر و كار 
داریم، اگرچه كارهاي  یكنواخت روزمره و حجم كاری ما ممكن است گهگاه چشمانمان 
را بر روی  این موضوع ببندد؛ دگرگوني هایي از قبیل تبدیل دانش آموزان به یادگیرندگانی 
مستقل، تبدیل كارگران ناآگاه به افرادی حرفه اي و مطلع، و تبدیل سازمان ها به سازمان هایي 
یادگیرنده. ما  این كار را از طریق فراشناخت خود از اطالعات و  اینكه چگونه می توان آن را 
به دست آورده، سازماندهی، ذخیره سازی، و منتشر كنیم انجام مي دهیم. هنوز مانند هر حرفه 
دیگری،  باید زبان و مجموعه ارزش های خاص خود را اتخاذ كنیم تا بتوانیم از عهده انجام  این 
كارها برآییم. احتماالً  این ارزش ها و زبان ویژه برای تأثیرگذاری بر سطح گسترده تر سازمانی، 
توجه ما را از ظرفیت های بالقوه موجود منحرف مي سازند )كلن، 2007(. نگاهی اجمالی به 
فرصت های شغلی پیشنهاد شده برای مدیریت كتابخانه ها و سازمان هاي اطالع رساني در 
خارج كشور، نشان از آن دارد كه منصب های سنتی كتابخانه اي، پیوسته درجست وجوی 
صالحیت ها و قابلیت های حرفه اي در كتابداری و تجربیات ضروری هستند كه با كار كردن 
در محیطی مشابه به دست می آید. این نكته مؤید این است كه سازمان های استخدام كننده 
پیوسته در جست وجوی مهارت هایی هستند كه حرفه مذكور طی سال های عمر خود  ایجاد 
كرده است. به هر حال، در سطح مدیریت كتابخانه شاهد افزایش تعداد پست های باالتری 
هستیم كه در پي نامزدهایی هستند كه با حوزه هایی نظیر توسعه راهبردی، بازاریابی، و بهبود 
خدمات و افزایش بودجه آشنا هستند. قابل ذكر است كه پست های مدیریتی كتابخانه، خارج 

علـی سـادات موسوی
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از روال اصلی استخدام در كتابخانه – به عنوان مثال كتابخانه های عمومی  و دانشگاهی- تبلیغ 
شده بودند و تمامی سازمان هایی با  این اندازه، ظاهراً فعاالنه مدیراني را استخدام می كنند كه 

بتوانند به صورت یک گروه  همتراز با اهدافی مشترك كار كنند )ایبرام، 2007(.
خارج از كارهای سنتی كتابخانه، بعضي بخش ها در صدد گماشتن افرادی هستند كه 
مجراهای ارتباطی قوی، قدرت باالی تسهیم دانش، و مهارت های مدیریت و عرضه اطالعات را 
دارند.  این پست ها برای كتابداران تبلیغ نمی شود، اما نقش هایی هستند كه كتابداران صالحیت و 
تجربه انجام آن را دارند. با بررسي حوزه های مربوط به دیگر مشاغلي كه ارتباطات قوی، مدیریت 
اطالعات، و تسهیم دانش را در بطن خود دارند؛ در چارچوب زمانی مشابهي كه پیش از این مد 
نظر قرار گرفت )اكتبر 2005 تا آوریل2006( به شغل هایي نظیر مدیر اطالعات قانونی، دستیار 
اطالع رساني، مسئول اطالع رساني جهانگردي، راهنمای آموزش فني و حرفه اي، اطالع رسان، 
نقش های متعددی براي اطالع رساني در بخش های عمومی، بیمارستان ها و رشته های توسعه 
اجتماعی، مسئول آموزش اطالع رساني، متخصص مدیریت دانش، مدیر خدمات اطالعاتی، 
رمزگذار داده ها، نمایه ساز، مدیر اسناد پزشكی، فهرستنویس فیلم و ویدئو، و مسئول امور مربوط 
به مالكیت معنوی آثار برمي خوریم. به نظر می رسد بازار استخدام برای مدیریت اطالعات نوظهور 

و پست های خدماتی رشد سریعی دارد )كلن، 2002؛ كلن، 2000؛ كنتر33، 1982(.
این شغل ها در عمل، حامي نگرش هایي كاماًل متفاوت با نگرش هایي هستند كه در 
بخش هاي سنتي كتابخانه وجود دارند. نظر به اینكه تجربیات و مهارت هاي مرتبط مورد 
طلب هستند، این موارد مانند كتابخانه هاي عمومي و دانشگاهي تنها حوزه هاي مورد اهمیت 
نیستند. عالوه بر آن، افرادي قوي و محكم، مهارت هاي میان فردي، قدرت شنوندگي خوب، 
و جهت گیري مبتكرانه نسبت به خدمات مشتریان نیز طلبیده مي شود. از اینكه این مهارت ها 
در بخش خدمات سنتي كتابخانه مورد نیاز هستند حكایت ها شنیده ایم و تبلیغات استخدامي 
براي هركسي در بخش دولتي با محدودیت ها و ملزومات خاصي همراه است. به هر حال، این 
مسئله مهم است. اطالعات استخدامي در بخش دولتي براي شغل هاي مدیریت كتابخانه و 
اطالعات، ما را از نیازمندي ها و تقاضاي بازار مطلع نمي سازند، اما تبلیغاتي كه در ارتباط با این 
محدوده ها نیستند این كار را انجام داده و به طور روزافزون به ما مي گویند كه نیازمند كاركنان 
خدمات كتابخانه اي و اطالعاتي هستند كه به طور حرفه اي صالحیت داشته و به خوبي آموزش 
دیده اند و تمایل به برقراري ارتباطاتي قوي و گسترده نیز دارند. آنها باید مؤلفه هاي تكنیكی/ 
فني كار خود را بدانند و عالوه بر این  باید شنوندگان خوبي باشند )كلن، 2003(. فكر كنید كه 
چگونه یادگیرندگان جدید را به محیط خود معرفي مي كنیم. ما آنها را به واسطه خدمات خود 
به این امید راهنمایي مي كنیم كه چگونگي كاري را كه انجام مي دهیم مي آموزند. كتابدار2/0 

کتابخانه های اجتماعی:
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مي داند نظر به اینكه نسل آتي كاربران كتابخانه ها بیش از آنكه دریافت كننده اطالعات و داده ها 
باشد، مشاركت كننده اي فعال در فرایند یادگیري خود خواهد بود و هرگز خدمات ابتدایي را 
نخواهند پذیرفت. كتابدار2/0 بیشتر از آنكه انرژي خود را صرف این كند كه كاربر خدمات، 
نوع خدمات را بشناسد، زمان خود را صرف شناخت كاربر مي كند. انتظار دخالت بیشتر در 
مشاركت در شبكه هاي یادگیري، كه نوید آن از زمان تجسم وب1/0 داده شده، در نهایت 
ثمرداده است. مي توان دید كه برخي حرفه مندان قدیمي تر و جا افتاده تر به تدریج احساس 
كرده اند كه چگونه برخي كاربران از اختیار و حق خود در مطالبه هر آنچه كه براي خدمات 
ویژه مي طلبند محروم شده اند. حتي اگر قوانین استخدام افراد متخصص و حرفه اي تغییري 
نكرده باشد، نسل جدیدي از مشتریان خدمات - بیش از كاربران - پدیدار شده اند كه اختیار 
و حق خود را بي چون وچرا نمي پذیرند. فناوري هاي وب2/0 ظاهر جریان اصلي این موضوع 
هستند. این مسئله بدان معنا نیست كه مدیران كتابخانه ها و اطالع رساني  باید استانداردها، 
رویه ها، و مهارت هاي گذشته را  ترك كنند. درواقع، مدت زمان زیادي است كه مدافع توسعه 
خدمات كاربرمحور در این رشته هستیم. فرصتي كه این الگو براي ما فراهم مي آورد در زمینه 
آموزش دیگر حرفه هاست كه چگونه فعاالنه با مشتریان خدمات خود درگیر شوند و آنها را 
مجذوب سازند. كلید این كار ایجاد یک گرایش دوستانه است، گرایشي كه كارهاي كلیشه اي 
قدیمي كتابخانه را كه به صورتي ساكن، انعكاسي، و رویه اي بودند به كارهایي تبدیل كند كه بر 
شنیدن، مشاركت، و باال بردن شناخت از موقعیت منحصر به فرد هر كدام از افراد تمركز دارد. 
كتابدار2/0 معلم عصر اطالعات است، معلمي كه تالش مي كند قدرت فرصت های وب2/0 
را درك و در مورد ابزارهای اصلی وب2/0 و كتابخانه2/0 آگاهی كسب كند )ایبرام، 2006(. 
استفان34 )2006(، كتابدار2/0 را راهنماي كاربران در یافتن اطالعات، گردآوري دانش، و خلق 

مضامین مي داند؛ تالش كتابدار2/0 برآن است تا:
• قدرت فرصت های وب 2/0 را درك كند؛

• در مورد ابزارهای مهم وب2/0 و كتابخانه2/0 آگاهی كسب كند؛
• منابع الكترونیكی و قالب های چاپی را با هم تركیب كند؛ 

• مستقل از ابزار رفتار كند و از هر چیزی اعم از لب تاپ و »پي دي اِي35«ها تا »آي پي اُ 
دي اچ36«ها استفاده كرده و یا آنها راعرضه كند؛

• امكان جست وجوی یكپارچه و هدفدار را فراهم آورده و استاندارد مكان یاب جهاني 
منابع آزاد37 را بپذیرد؛

• امكان ارتباط بین افراد، فناوري، و اطالعات را در موقعیت مناسب فراهم كند؛
• از فهرستنویسی و طبقه بندی غیرسنتی دریغ نورزد و در جایی  كه الزم است از نشانه گذاری، 
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توده نشانه ها، فولكسونومی،  توصیفگرها، و طبقه بندی های مضامین كاربرگرا بهره ببرد؛
• اطالعات غیرمتنی و برتری عكس ها، تصاویر متحرك، نور و صدا را با آغوش باز پذیرا 

باشد؛
• مفهوم »دامنه بلند« را درك و قدرت مضامین جدید و قدیمی  را افزایش دهد؛

• از ظرفیت بالقوه اي كه در استفاده از منابع مضامین نظیر  گوگل، اُپن كانتنت آلیانس38، 
گوگل پرینت39، و اُپن ورد كت40 وجود دارد، آگاه باشد؛

• زمینه ارتباط كاربران را در مباحثات حرفه اي، سمینارها، و انجمن های آموزشی فراهم 
آورد و خود نیز در آنها مشاركت جوید؛

• از آخرین ابزارهای ارتباطی، نظیر اسكایپ41، جهت برقراری پیوند میان مضامین، 
مهارت های عملی، راهبری اطالعات و مردم استفاده كند؛

• از شبكه های اجتماعی جهت سرمایه گذاری برای كسب منافع استفاده كند و آنها را 
گسترش دهد؛

• با هر كسی كه به هر روشی با او تماس می گیرد اعم از تلفنی، اسكایپ ،آي اِم42، 
اس ام اس )پیام كوتاه(، ارسال متن، پست الكترونیكی، مرجع مجازی، و مانند آن ارتباط برقرار 

كند؛
• فــراداده های كاربـرگرا و مضـامین و تفاسیری كه توسط كاربـران خـلق می شود را 

تقویت كند؛ و
• به كاوش داده هاي مورد استفاده كاربران مي پردازد تا از رفتار كاربران آگاهي كسب كند.

در وهله اول و پیش از هر چیزی، كتابدار2/0  شناخت عمیقی از كاربران خود به دست 
می آورد و آنها را به عنوان اشاره گر و یا كلیک كننده درنظر نمی گیرد. شناخت عمیق كتابدار 2/0 از 
كاربران نهایی به واسطه اهداف و اشتیاق آنها، گردش كار، نیازهای اجتماعی و مضمونی، و سایر 
موارد صورت می گیرد. هر جا  كاربر حضور دارد كتابدار2/0 نیز حضور می یابد. درواقع، محیط 
بسیار جاذبی به وجود آمده كه كتابداران جهت مشاركت در آن كفایت الزم را كسب كرده اند. 
برخی از وجوه تأثیرگذار كتابداران بر برنامه های آموزش از راه دور و آموزش الكترونیكی كه در 
مؤسسه ها و انجمن های ما اجرا شده اند این امكان را به ما مي دهد كه زمینه الزم را برای كاربران 

خود در جهت كسب و توسعه مهارت ها و شایستگی هایشان فراهم سازیم. 
ضروری است كه هم اكنون برای تبدیل شدن به كتابدار2/0 حركت خود را آغاز كنیم. 
جنبش وب 2/0 زمینه را برای رشد اقتصادی و تغییرات اساسی دیگر در راه و روش زندگی، 
كار، و تفریح كاربران ما فراهم آورده است. ما توانایی، بصیرت، و دانش الزم را جهت 

تأثیرگذاری بر خلق  این حرفه پویای نوین و تضمین آینده این حرفه داریم )ایبرام، 2006(.
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نتیجه گیری 
با نگاهي به گذشته و مقایسه كتابخانه هاي اولیه با كتابخانه هاي امروزي در مي یابیم كه تغییرات 
زیادي به وجود آمده است. این تغییرات تدریجي بوده، اما همگی در نتیجه رویارویي با نیازها و 
انتظارات متغیر جهان و جلوگیري از شكست در برابر آنها به وجود آمده اند. از آنجا كه وابستگي ما 
به فناوري و اینترنت روز به روز بیشتر مي شود، كتابخانه2/0 روشي است كه به وسیله آن مي توان به 
جذابیت كتابخانه ها براي جامعه تداوم بخشید. در مجموع، استفاده از  این فناوری ها و برنامه های 
كاربردی وب2/0، همراه با فناوری های دیگری كه در این مقاله به آنها اشاره نشده است و 
دیگر فناوری هایی كه هنوز ابداع نشده اند تغییر و تحولی معنادار و حقیقی در تاریخ كتابخانه ها 
به وجود خواهد آورد.  این تغییر، مجموعه كتابخانه را تعاملی تر و دسترس پذیر تر خواهدكرد. 
تغییر خدمات كتابخانه بیشتر بر پایه تسهیل انتقال اطالعات و تمركز بر سواد اطالعاتی نمود پیدا 
خواهد كرد تا فراهم آوری دسترسی كنترل شده به آن. فراهم كردن امكان دسترسی به اطالعات 
در جامعه، تسهیم اطالعات و به كار گیري آن در جهت پیشرفت جامعه، از جمله خدماتی است 

كه به واسطه  این نوع كتابخانه ها عرضه می شود. 
وب2/0 و كتابخانه ها، زوج های مناسبی جهت برقراری پیوند  با یكدیگر می باشند و 
بسیاری از كتابداران  این مسئله را درك كرده اند. باتوجه به تغییری  كه  در مأموریت كتابخانه ها 
رخ داده است، تغییر موضع رشته كتابداری نسبت به نحوه ارائه خدمات امري ضروري است؛ و 
باید خدمات خود را محدود به دسترسی به فهرست ها و مجموعه ها نكند، بلكه امكان كنترل آنها 
را نیز فراهم سازد. كتابخانه2/0 الزام مي دارد كه بیشتر بر سیستم های اكتشافی تعاونی و كمتر بر 
سیستم های سیاهه اي حفاظت شده، تأكید شود. شاید بین كتابداری و وب2/0 همزمانی زیادی 
وجود داشته باشد، اما با دیدي كلی تر درمی یابیم كه كتابخانه2/0 تغییراتي بنیادین در  این حرفه 
به وجود آورده است. كتابداران، بیش از آنكه به  ایجاد سیستم ها و خدمات برای مشتریان خود 
بپردازند باید قدرت خلق آنها را برای خود كاربران به وجود آورند. حرفه اي كه در دهه هایی 
غرق در فرهنگ كنترل و پیش بینی پذیری بوده است، اكنون نیازمند حركت به سمت پذیرش 
تسهیل سازی و رفع ابهامات می باشد.  این تغییر مطابق تحوالت مشابهی در تاریخ كتابخانه ها  
نظیر بازكردن مخزن كتاب ها و ورود انسان ها و كتاب های جلد كاغذی به مخزن كتابخانه 
در اوایل قرن بیستم می باشد. درون مایه كتابخانه 2/0 نه تنها جست وجو، بلكه یافتن؛ و نه تنها 
دسترسی، بلكه تسهیم می باشد. كتابخانه2/0 مؤید  این مطلب است كه انسان ها به عنوان یک فرد 

به جست وجو و استفاده از اطالعات نمی پردازند، بلكه نظیر اجتماعات عمل می كنند. 
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