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ایجاد دانش دیجیتال: کتابخانه به عنوان ناشر دیجیتال با دسترسی آزاد1

نوشته دونالد راسل بیلی2
ترجمه3 حدیثه افضلی پور4 

چکیده
منابع  ارائه دهندگان  و  )1( خریداران  به  اولیه  نقش های سنتی  از  عالی  آموزش  کتابخانه های  از  بسیاری  دهه 1990  اواسط  از 
دانش  ایجاد  به  مربوط  دیجیتال  عصر  مکمل  و  پیشرفته  جدید،  نقش های  به  پژوهشی  خدمات  ارائه دهندگان   )2( و  پژوهشی 
توضیحات  مقاله  این  در  یافته اند.  تکامل  آزاد  آموزش  برای  دیجیتال  منابع  ایجاد  دیجیتال،  نشر  و  آزاد  دسترسی  با  دیجیتال 
مختصری از ایجاد دانش دیجیتال با دسترسی آزاد، چشم انداز نشر کتابخانه )به ویژه در علوم انسانی دیجیتال( و همچنین چندین 
مدل رویکردهای کتابخانه آموزش عالی و ابتکارات نمونه در این حوزه ارائه شده است. این مدل ها و ابتکارات به طور گسترده 
قابل قبول و مقیاس پذیر برای بسیاری از کتابخانه های آموزش عالی در سراسر جهان، حتی در مواردی که تغییرات در آمادگی 
برای تغییر، اندازه و منابع مالی، کارکنان و منابع فناوری وجود دارد ارائه شده است. نمونه های دنیای واقعی ارائه شده در اینجا بر 
سه رشته علوم انسانی خاص، تاریخ ایاالت متحده آمریکا، هنر و تاریخ هنر و ادبیات و هنر آمریکای التین تمرکز دارد. این مثال ها 
خوانندگان را دعوت می کند که مالحظه کنند چگونه ایجاد دانش با دسترسی آزاد و نشر دیجیتال در کتابخانه های آموزش عالی 

آنها امکان پذیر و سودمند است.

کلیدواژه ها
علوم انسانی دیجیتال، ایجاد دانش دیجیتال، نشر دیجیتال، نشر کتابخانه، دسترسی آزاد، منابع آموزشی آزاد

مقدمه
از اواسط دهه 1990، بیشتر کارهای پژوهشگران و هنرمندان در آموزش عالی و فراتر از آن به آهستگی اما بی امان به جهان 
دیجیتال حرکت کرده  است، اگرچه سرعت حرکت در همه رشته ها بسیار متفاوت است. در حالی که به تدریج بیشتر فعالیت های 
پژوهشی، علمی و بهره وری هنری تحت وب / در ابر / در دیجیتال انجام می شود، حضور، استفاده و ایجاد مجموعه های دیجیتالی در 
بین رشته ها نابرابر است و مورد توجه رشته های علوم، فناوری، مهندسی، ریاضیات5 و علوم اجتماعی کّمی است. بیشتر حوزه های 
علوم  انسانی )از جمله تاریخ، ادبیات، و تاریخ هنر( و هنر )به ویژه هنرهای تجسمی( بر ترجیح خود برای منابع چاپی و فیزیکی، در 
صورت امکان با تاکید بر تعامل مستقیم با صفحه و تصاویر چاپ شده، اشیاء هنری فیزیکی و مشاهده شخصی، فیزیکی، خواندن، 

بررسی و تحلیل نسخه های خطی و اشیاء هنری به عنوان منابع اصلی اصرار دارند )شونفلد و هوسرایت، 2009، 19(.
از زمان ظهور وب جهانگستر از بیش از دو دهه پیش، پژوهشگران، دانشگاهیان، هنرمندان و کتابداران دانشگاهی به تدریج از 
دسترسی بیشتر، قوی تر و مؤثرتر به منابع پژوهشی علمی دیجیتال برخوردار بوده اند. دسترسی قوی تر و مؤثرتر پیش از این به 
دانشگاهیان، پژوهشگران و هنرمندان در دنیای توسعه  یافته داده شد، جایی که بودجه الزم برای زیرساخت های موردنیاز و منابع 
مالی برای خرید دسترسی اختصاصی به مجموعه ها و ابزارهای دیجیتال فراهم شده است. در طی پانزده سال گذشته، دسترسی 
آزاد )جنبش یا ابتکار دسترسی آزاد(، فلسفه ای که باعث ترویج دسترسی برابر و آزاد به منابع پژوهشی علمی می شود، رشد کرده 
و تکامل یافته است تا دسترسی بیشتر و عادالنه تری برای دانشگاهیان، پژوهشگران و هنرمندان و فراتر از آنها در بیشتر حوزه ها 

و مؤسسات َوقفی توسعه یافته از نظر مالی فراهم کند )الکسو و دیگران، 2011، 4-1(.

1. Creating digital knowledge: Library as open access digital publisher

2. D. Russell Bailey

3. این مقاله ترجمه ای است از:

Bailey, D. Russell, «Creating Digital Knowledge: Library as Open Access Digital Publisher» (2017). Library 

Faculty and Staff papers. Vol. 24 No. 4-2, pp. 225-216..

https://digitalcommons.providence.edu/facstaff_pubs/50

afzalipourhadis@gmail.com  /4. دانشجوی دکرتی علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

5. STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
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تغییر نقش های کتابخانه
در حالی که بسیاری از نقش های سنتی کتابخانه های دانشگاهی همچنان پابرجاست، تکامل مداوم و بی امان نقش های جدید برای 
کتابخانه ها صورت گرفته است و مطالعات بیشمار بین المللی و آمریکای شمالی، نقش های دیجیتالِی در حال تکامل کتابخانه های 
آموزش عالی را برجسته کرده اند )فدراسیون بین المللی انجمن های کتابداری6 2013؛ انجمن کتابخانه های پژوهشی و دانشکده ای7 
آنها  همین طور،  بوده اند.  اصلی  شرکای  آزاد  دسترسی  جنبش  در  کتابخانه ها   .)2015 شونفلد  2015؛  مارکوم  2015؛   ،2014
زیرساخت ها، کارمندان و مدل های تأمین منابع مالی را برای ایجاد، همکاری و نشر محتوای پژوهشی علمی برای دسترسی آزاد 
- دسترسی برای هر شخص با اتصال به اینترنت را ایجاد کرده اند. در بسیاری از کتابخانه ها، این ایجاد و اشاعه دانش دیجیتال 
دانش دیجیتال در  ایجاد  فعالیت های  این  آنجا که  از  است.  اشاره شده  به مخازن موسساتی8 دیجیتال  نشر دیجیتال  عنوان  با 
کتابخانه ها تکامل یافته است، آنها اغلب توصیف و مستندسازی شده اند و موضوع اصلی تک نگاری های علمی هستند )براون 2013؛ 

شمولینگ 2015(. 
و جوش  پر جنب  به یک مدل  را  آن  ده سال،  از  بیش  راه اندازی شد؛  در سال 2006  پرویدنس9  کالج  دیجیتال  نشر  خدمات 
ایجاد دانش و واحد نشر دیجیتال با کارمند معادل 7.5 ساعت به صورت تمام وقت متشکل از اعضای هیات علمی، متخصصان 
غیرهیات علمی، کارمندان پشتیبانی و دستیاران دانشجویی فارغ التحصیل و مقطع کارشناسی تبدیل کرده است. خدمات نشر 
دیجیتال، مجموعه ای کامل از منابع و خدمات نشر دیجیتال را برای اعضای هیات علمی و دانشجویان فراهم می کند که شامل 
نشرهای منتخب )چاپ دیجیتالی و وبی درصورت تقاضا(، نشر رومیزی، مشاوره حق مولف، اسکن شدن/ دیجیتالی شدن، ایجاد 
رسانه، طراحی گرافیک، پردازش متن )تشخیص کاراکتر بصری(10 و رمزگذاری )ابتکار رمزگذاری متنی11(، مدل سازی داده ها، 
برنامه نویسی، مشاوره ابرداده و نشر پژوهش پلتفرم و توسعه است. منابع فناوری شامل آی مک ها و رایانه های شخصی12 سطح باال 
)با طراحی رسانه ای قوی، ایجاد و نرم افزار پردازش( و مجموعه ای از اسکنرها، دوربین های دیجیتال و ضبط صوت ها برای ضبط 
آنالوگ به عنوان جانشینان دیجیتال و برای کاربران شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران مستقل بین المللی، ملی، 

منطقه ای و موسساتی است )کاپریو 2015، 37-38؛ کاپریو و الندری 2013، 165-167؛ کالج پرویدنس ]بی تا[(. 

ایجاد دانش دیجیتال و علوم انسانی دیجیتال
از اواخر دهه 1990، زمینه ایجاد دانش دیجیتال در علوم انسانی و پرتکرارترین آن، علوم انسانی دیجیتال، پدید آمده است، گرچه 
اغلب به عنوان رشته های فرعی علوم انسانی و هنرها و نه به عنوان رشته های مستقل هستند )نگاه کنید به انجمن زبان مدرن13 
2012 و انجمن تاریخی آمریکا14 2015 رهنمودهایی برای پژوهش دیجیتال(. تعداد بسیار کمی از برنامه های تحصیالت تکمیلی 
متمرکز بر علوم انسانی دیجیتال15 هستند، به عنوان مثال، کالج سلطنتی لندن. در حالی که کتاب هایی در زمینه ایجاد دانش 
دیجیتال و علوم انسانی دیجیتال نوشته شده است )بارچرر و کوور 2011؛ دیگان و مک کارتی 2012؛ هرش 2012؛ جونز 2014؛ 
شناپ و دیگران 2012(. در جهت اهداف این مقاله، علوم انسانی دیجیتال به طور گسترده تعریف شده است که شامل سه مرحله 
رده بندی، معرفت شناختی و فناوری است: )1( تاریخ، ادبیات، هنر دیجیتالی شده و تاریخ هنر دیجیتالی شده؛ )2( تاریخ، ادبیات، 
هنر یا تاریخ هنر تسهیل شده یا فعال شده دیجیتالی؛ و )3( مناسب علوم انسانی دیجیتال )با تأکید بر منابع رسانه دیجیتال، 
خدمات، ابزارها و روش شناسی ها، به ویژه ابتکار رمزگذاری متنی، زبان نشانه گذاری توسعه پذیر16(. این سه دسته از فناوری بزرگتر 

تدریجی، با پیچیدگی معرفت شناختی و کمال هستند. 
تاریخ، ادبیات، هنر دیجیتالی شده و تاریخ هنر دیجیتالی شده معموالً )نگاه کنید به پرداخت های عمیق در این زمینه با مثال هایی 

در بیلی2014؛ 2015؛ و 2016( از هر دو دریچه، مجموعه های اختصاصی )که شامل اکثریث مجموعه های علمی می شوند( و

6. IFLA (International Federation of Library Associations)

7. ACRL (Association of College & Research Libraries)

8. IRs (institutional repositories)

9. DPS (Providence College’s Digital Publishing Services)

10. OCR (optical character recognition)

11. TEI (text encoding initiative)

12. iMacs and PCs

13. MLA (Modern Language Association)

14. AHA (American Historical Association)

15. DH (Digital Humanities)

16. XML (extensible markup language)
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در  شده  منتشر  مجموعه های  ویژه  به  غیرعلمی،  فردی/شخصی،  مجموعه های  اکثریت  شامل  )که  آزاد  دسترسی  با  مجموعه ها 
رسانه های اجتماعی می شوند( در دسترس هستند. اینها شامل آن دسته از فایل ها، متون، اشیاء، شاخص ها، فهرست ها، تصاویر 
و موارد دیگر می باشند که از چاپی به دیجیتال تبدیل شده اند )اصالح شده اند(. آنها همچنین ممکن است به طور موثرتری قابل 

جستجو )واژه یا عبارت کلیدی( به عنوان نتیجه پردازش تشخیص کاراکتر بصری ارائه شده باشند.
تاریخ، ادبیات، هنر یا تاریخ هنر تسهیل شده یا فعال شده دیجیتالی در جایی که نرم افزار یا سخت افزار جدید دارای تأثیر تحول آمیز 
پویاتر، تعاملی تر و شهودی تر هستند )به عنوان مثال، بزرگنمایی / تغییر اندازه تصاویر و پیوند پویا با هنرمندان،  باشد، عموماً 
و  ادبی  یا  مقوله هنری  از  ویرایش های مختلف  یا  تاریخی  زندگی نامه ای شکل های  و  داده های جمعیت شناختی  یا  نویسندگان، 
تاریخی و موارد دیگر(. در برخی موارد، تاریخ، ادبیات، هنر و تاریخ هنر در چند رسانه اغلب به طور همزمان ارائه می شود. )به عنوان 
مثال، نویسنده یا خواننده حرفه ای، متن یا تفسیر را به صورت شفاهی ارائه می دهد و بازآفرینی صحنه های تاریخی، پدیده های 

فرهنگی مربوط که در ارتباط و مکمل موسیقی و رقص و موارد دیگر ارائه شده اند(.
نشانه گذاری  زبان  با  تقویت/«نشانه گذاری«  شامل  همه  از  مهمتر  پیچیده تر،  و  باالتر  سطوح  در  دیجیتال  انسانی  علوم  مناسب 
برچسب  تاریخ،  نام شخصی،  مثال،  عنوان  )به  دیجیتال  معنایی  برچسب ها/قالب های  ایجاد  متنی،  رمزگذاری  توسعه پذیر/ابتکار 
مکان/جغرافیایی، کلیدواژه یا عبارت واژه( می شود که می تواند سپس برای ایجاد پویایی چندوجهی، اتصال و بهم پیوسته شدن 
بیت های  داده ها )میکرودیتا به ماکرودیتا( دستکاری، متصل، یکپارچه شده، انتقال یافته یا جابه جا شده باشند، به عنوان مثال، 
واژه ها/عبارات، چندرسانه ای ها، اصوات، اَشکال، رنگ ها، مکان های جغرافیایی یا مجاورت های متنی )بیلی 2014، 41-43(. این 
برچسب ها/قالب های معنایی، جستجوها را قادر می سازند تا محتوا های بیشتری را با خصوصیات و معیارهای متنوع تر بر اساس 

پرس وجوی مشخص و پیچیده متصل کنند.

ایجاد دانش دیجیتال: عناصر مشترک برای ابتکارات موفق تر
قبل از نگاه دقیق تر به سه نمونه از ابتکارات، ممکن است مفید و مهم باشد که به طور خالصه برخی از عناصر اساسی مشترك در 
ابتکارات موفق را ارائه دهیم. در حالی که در همه ابتکارات از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند، اما اینها ارزش توجه اولیه را دارند.

بسیار مهم است که محتوای ابتکار- موضوع اصلی، رشته، دانش فکری - دارای کیفیت، سودمندی و اهمیت اثبات شده برای 
شرکت کنندگان )سازندگان، تولیدکنندگان( و برای یک جامعه دانشگاهی، علمی )استفاده کنندگان( باشد. این عنصر به اطمینان 
از تعهد مورد نیاز شرکت کنندگان و همکاری در انرژی و شور و شوق کافی برای پیگیری ابتکار فراتر از هیجان زودرس و ارائه یک 
تولید قابل استفاده - دانش پژوهشی - به جامعه با دسترسی آزاد کمک می کند. دوم، عنصر مرتبط، شفافیت »چه کسی« مخاطب 

است – پژوهشگران عمومی، دانشجویان دانشگاهی کارشناسی یا تحصیالت تکمیلی، اعضای هیات علمی و متخصصان هستند. 
همچنین بسیار مهم است که رهبران ابتکار نسبت به منابع مورد نیاز و در دسترس - تخصص شخصی، ظرفیت فناوری برای 
پردازش، ذخیره سازی و دسترسی، دسترسی به منابع مالی پایه، نیاز به منابع گهگاه غیرمنتظره )ظرفیت اسکن، ابزارهای تشخیص 
کاراکتر بصری( و اطمینان از پایداری قابل قبول ابتکار )به عنوان مثال، ادامه اشتراك در یک ابزار مخزن موسساتی با دسترسی 

آزاد مانند اشتراکات دیجیتال یا Islandora( واقع بینانه باشند.
از  مفید  و  خوشایند  ابتکارات، حس  چنین  برای  کاالیی  مشارکتی،  گروهی  کار  از  مشترك  باال، حس  اهمیت  با  نهایی  عناصر 
اشتراکات، ارزش های مشترك و سازگاری هستند. کار گروهی مشارکتی واقعی از مشکالت مزاحم که در ابتکار مشترك است هم 
اجتناب می کند و هم آنها را برطرف می کند. به عنوان مثال، سه مدل ابتکاری که در ادامه شرح داده شده است، بخشی از فرهنگ 
مشارکت توسعه یافته و پرورش یافته در کتابخانه است و فرهنگ مشارکت که از طریق دسترسی مداوم و دقیق به اعضای هیات 
علمی و دانشجویان، بذرهایی را کاشته )ابتکارات کوچک، گام های افزایشی( و از چندین سال موفقیت های تیم کوچک )به رسمیت 
شناختن قهرمانان  و تیم افزایی افزایشی در میان اعضای هیات علمی، دانشجویان و کتابداران دیجیتال( برخوردار بود. هنگامی که 
کانون های هر یک از این سه مدل ابتکاری به طور رسمی مورد سنجش قرار گرفته و به جدول برنامه ریزی آورده شد، ابتکارات با 

فرض یک حس سود متقابل و پتانسیل باال مورد بحث قرار گرفتند و برنامه ریزی و اجرا شدند.

مثال اول: ایجاد تاریخ دیجیتال- پروژه طغیان ُدرر
رویدادهای مهم  ابتکار یک سری  کانون  عنوان  به  آمریکا  ایاالت متحده  تاریخ  پژوهشگران  توسط  ُدرر در سال 1842،  طغیان 
سیاسی، اجتماعی و مشروطه در نظر گرفته شده است )نگاه کنید به بیلی 2014 برای یک مطالعه موردی کامل و انتخاب منابع 
دیجیتال( که برای جوامع علمی و دانشگاهی سودمند و مهم هستند. یک عضو هیات علمی کالج پرویدنس در حال تکمیل اولین 
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تک نگاری مهم درباره این موضوع و مشتاق همکاری در زمان، انرژی و سرمایه فکری در یک پروژه چندوجهی بود که کیفیت، 
یادگیری و پژوهش درباره  ابتکار زمینه  تدریس،  این  افزایش می دهد.  را  از منابع پژوهشی مرتبط  قابلیت استفاده  دسترسی و 
طغیان ُدرر در این دوره در تاریخ ایاالت متحده آمریکا و در قرن بعد از بحث های سیاسی، اجتماعی و مشروطه ایاالت متحده را 

غنی می کند. 
برای کتابداران دیجیتالی فرصتی بود برای طراحی، برنامه ریزی و پیاده سازی یک پروژه نشر دیجیتال چندرسانه ای مهم، مشارکتی 
واقعی، چندوجهی که بخش چهار ساله خدمات نشر دیجیتال، منابع و قابلیت های آن را برجسته می کند. همانطور که گفته شد، 
منافع فرعی این چنین ابتکاری، حاصل ایجاد تیم افزایی افزایشی در میان کتابداران دیجیتالی، اعضای هیات علمی، دانشجویان 

و جامعه علمی بود.
این پروژه در مدت زمان نزدیک به سه سال پیاده سازی شد و به دلیل عالقه شدید، رویت باال و پیشرفت موفق، همچنان در 
تکامل و خدمت به نتیجه آینده، پروژه های مرتبط است. صفحه اصلی پروژه )http://library.providence.edu/dps/projects/dorr/( در 
ابزار اشتراکات دیجیتال با دسترسی آزاد قرار دارد و به عنوان صفحه اصلی فرود و هاب همه اجزا و پیوندها دنبال می شود. صفحه 
اصلی اولین مؤلفه اصلی، یک مستند 20 دقیقه ای نوشته شده، تولید شده، اجرا شده، فیلمبرداری شده و ویرایش شده توسط 
تیم مشارکتی با استفاده از بازیگران حرفه ای و مبتدی، متون تاریخی و تصاویر و منابع فناوری متعلق به خدمات نشر دیجیتال را 
برجسته می کند. مستند به عنوان یک هاب و صفحه اصلی فرود و همچنین یک منبع علمی خالصه برای کالس ها، سخنرانی ها، 

پژوهش  مقدماتی و نقاط تماس برای ایجاد و استفاده دانش علمی بیشتر است.
پژوهشگر از صفحه اصلی پروژه به یک گالری تصویر )بسیاری از تصاویر که فقط در اینجا یافت می شوند(، دو قانون اساسی رقابتی، 
چندین نامه منحصر به فرد تاریخی )شامل اصل ها و رونوشت های علمی(، برنامه های درسی برای دانش آموزان دوره متوسطه، 
کتابشناسی و منابع فرعی و یک صفحه »درباره« اطالعات عمومی دسترسی دارند. دو مورد از این بخش ها به ویژه در پیچیدگی 

تکنیک ها و روش های علوم انسانی دیجیتال مهم هستند )به عنوان مثال، ابتکار رمزگذاری متنی(. 
که  در حالی  نشانه گذاری شده اند.  توسعه پذیر  نشانه گذاری  زبان  متنی/  رمزگذاری  ابتکار  از  استفاده  با  نامه ها  و  اساسی  قوانین 
این نشانه گذاری بسیار وقت گیر و کار فشرده است، سطح باالیی از قابلیت دستکاری و قابلیت جستجو در این متن ها، به طرز 
باورنکردنی افزایش یافته است. چهار نفر از کارمندان خدمات نشر دیجیتال مهارت های رمزگذاری ابتکار رمزگذاری متنی را در 
نامه به کار بردند و بسیار بیشتر در دسترس همه پژوهشگران  طول زمان به دست آوردند و آنها را در متون قانون اساسی و 
عالقه مند و کنجکاو در سراسر جهان قرار دادند، زیرا آنها مانند تمام جنبه های پروژه، کاماًل در یک فرم با دسترسی آزاد کامل و 

موافق با کلمات کلیدی قابل جستجو قرار می گیرند.  
یکی از جنبه های نهایی پروژه ُدرر، شبکه مشارکتی حاصل و ابتکارات نتیجه دار آینده است که توسط این پروژه ایجاد می شود. 
شبکه مشارکتی بین المللی شامل اعضای هیات علمی، دانشجویان و کتابداران دیجیتال از چندین قاره است. ابتکار آینده مقدماتی، 
یک کتاب درسی الکترونیکی از تاریخ ایالت جزیره ُرود برای کودکستان ها از طریق کالس های سال دوم به بعد است و این ابتکار 
در حال حاضر یک همکاری خدمات نشر دیجیتال و جامعه تاریخی جزیره ُرود است )جامعه تاریخی جزیره ُرود و کالج پرویدنس 

.)2017-2016
مثال دوم: ایجاد تاریخ هنر و هنر دیجیتال- پروژه مجله هنر

گروه هنر و تاریخ هنر در کالج پرویدنس یک گروه بزرگ و پر جنب وجوش از اعضای هیات علمی و دانشجویان است که مرکز 
برنامه های هسته هنرهای آزادی خواه موسسه از طریق کالس ها، نمایش های عمومی و نمایشگاه ها و همکاری های علمی است. 
مجله هنری یک برنامه چند دهه ای و سازمانی برای پایان نامه های دانشجویی ارشد و تولیدات هنری استودیویی و تاریخ هنر است. 
یک گروه مشارکتی از اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارمندان ساالنه بیش از یک صد جلد صفحه از بهره وری علمی دانشجویی 
را به صورت تمام رنگی و براق چاپ و آماده می کنند. همان طور که دانش آموزان به سمت مشاغل حرفه ای یا تحصیالت تکمیلی 
مدرسه حرکت می کنند، این به عنوان یک تجربه کارآموزی حرفه ای و سخت برای آنها خدمت می کند. به عنوان یک تولید چاپی، 
مجله هنر در چرخه ای نسبتاً کوچک از پژوهشگران ارشد و کوچکتر و جامعه آنها از ارزش باالیی برخوردار بود، اما به ندرت در 

هنر بزرگتر، تاریخ هنر یا دنیای مفهومی از ارزش همزمان برخوردار بود.
پس از چندین سال همکاری های مختلف تدریس، یادگیری و پژوهش موفق بین بخش هنر/ تاریخ هنر و کتابداران، در سال 2011 
اعضای هیات علمی مجله هنر و رئیس بخش خدمات نشر دیجیتال را پیرامون بحث درباره آغاز با جدیت برنامه ها جهت همکاری 
بیشتر برای ایجاد و نشر در اشتراکات دیجیتال مخزن موسساتی یک مجله هنر دیجیتال حمایت کردند. عالقه  به حفظ نسخه 
چاپی همچنان قوی باقی مانده است و تصمیم به ایجاد یک مجله هنری دیجیتال مکمل و همزمان گرفته شد )نگاه کنید به بیلی 

2015 برای مطالعه موردی کامل و انتخاب منابع دیجیتال(.   
گروه بخش هنر/تاریخ هنر و کتابخانه دیجیتال برای ایجاد یک فایل در دست طراحی یکدست و یکپارچه از کلیه متون پایان نامه 
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دانشجویی، تصاویر، زندگی نامه ها، اظهارات شخصی و سایر داده های مربوط به انتشارات چاپی همکاری کردند. بنابراین، هنگامی 
که فایل در دست طراحی کامل شد و به خدمات نشر دیجیتال تحویل داده شد، می توان آن را به اشتراکات دیجیتال مخزن 
موسساتی فرستاد، جایی که یک مجله هنر دیجیتال یکسان با مکمل چاپی آن به عنوان دانش و تولیدات هنری و علمی موافق 
با دسترسی آزاد کامل در دسترس بود )http://digitalcommons.providence.edu/art_journal/(. اولین شماره از چهار شماره متوالی 

در حال حاضر در سال 2012 منتشر شد.
کیفیت محتواي مجله هنر، تولیدات پایان نامه دانشجویان ارشد تائید شده از طرف اعضای هیات علمی است )هنر استودیویی 
و تاریخ هنر( و از این رو از کیفیت کافی برخوردار است تا مورد توجه جامعه علمی فراتر از همکاران باشد. این پروژه مشارکتی 
بین اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارمندان و کتابداران دیجیتالی بود که برای تقویت رویت پذیری و ارزش تالش های علمی، 
دلیل  به  دیجیتال  هنر  مجله  و  برای چاپ  مخاطبان  است.  بنا شده  موجود  دانشگاهی  روابط  براساس  آنها  هنری  و  دانشگاهی 
دسترسی آزاد به کلیه فایل ها، ناگهان از نظر نمایی بزرگتر شدند. تاکنون هشت عضو هیات علمی، چهل و هفت دانشجو و شش 
کتابدار دیجیتال چهار جلد با بیش از 600 صفحه دانش با کیفیت باالی هنری و علمی با دسترسی آزاد تولید کرده اند که بیش 

از 8000 بار توسط پژوهشگران جهانی بارگیری شده است )فایل PDF کامل(. 
حامیان دانشکده هنر/ تاریخ هنر درباره سود غیرمنتظره و نامحسوس متعلق به همکاران دانشجویی اظهارنظر کردند. آنها به عنوان 
هنرمندان و پژوهشگران جوان عادت کرده اند و انتظار داشتند که مخاطبان آنها در درجه اول همساالن، اعضای هیات علمی، 
دوستان و خانواده باشند. اشتراکات دیجیتال مخزن موسساتی  به هر همکار امکان دسترسی به یک پیشخوان بارگیری )و یک 
اطالع رسانی آماری پست الکترونیکی ماهانه اختیاری( را فراهم می کند که نشانگر بارگیری دوره ای و تجمعی )فایل PDF کامل( 
برای هر فایل است. اکنون همکاران در آغاز لذت بردن از اعتبار رویت پذیری بین المللی هستند که با توجه به بارگیری تولیدات 

هنری و علمی آنها مشهود است. 
مثال سوم: ایجاد هنر و ادبیات آمریکای التین دیجیتال – پروژه اینتی

پروژه اینتی در تالقی قدرتمند کیفیت هنری و فکری در سطح جهانی، تعداد موضوعات )82(، میزان دسترسی بین المللی و طول 
عمر مجله )42 سال بی وقفه( و تأثیر هم افزایی و پتانسیل همکاری سازمان شبکه و ویراستاری با استفاده از خدمات نشر دیجیتال 
منابع قوی نادر است. تأثیر کّمی عالی است و شتاب همچنان ادامه دارد )نگاه کنید به بیلی 2016 برای مطالعه موردی کامل و 

انتخاب منابع دیجیتال(. 
این مجله در سال 1974 با عنوان اینتی: مجله ادبیات اسپانیایی بنیان نهاده شد و بیش از چهل سال از یک هدایت ثابت )مدیر - 
ویراستار و هیات تحریریه چرخه ای( برخوردار است. مدیر - ویراستار یک عضو هیات علمی ارشد پژوهشگر زبان، ادبیات و فرهنگ 
آمریکای التین بود. در میان همکاران محتوای منحصر به فرد اینتی تا سال 2014، هشت نفر از همکاران که جایزه نوبل ادبیات 
)سوئد( به آنها اهدا شده؛ شانزده نفر از همکاران که جایزه میگوئل دو سروانتس ادبیات )اسپانیا( به آنها اهدا شده؛ سه نفر از 
همکاران که جایزه بین المللی نوستاد ادبیات )ایاالت متحده( به آنها اهدا شده؛ چهار نفر از همکاران که جایزه بیت المقدس برای 
آزادی فردی در جامعه )اسرائیل( به آنها اهدا شده؛ هفت نفر از همکاران که جایزه بهترین کتاب خارجی )فرانسه( به آنها اهدا 
شده و پنج نفر از همکاران که جایزه مدیسی )فرانسه( به آنها اهدا شده و همچنین بسیاری از برندگان جوایز و هدایای بین المللی 

بزرگ وجود دارند. 
نخستین  از  مجله  بصری  کاراکتر  تشخیص  و  کردن  دیجیتالی  به  در سال 2008 شروع  دیجیتال  کتابداران  و  ویراستار  مدیر- 
شماره ها به امید افزایش رویت پذیری و دسترسی مجله چاپی مورد نظر نمودند. اکنون این شماره های اولیه مانند همه شماره های  
بعدی در اشتراکات دیجیتال با دسترسی آزاد مخزن موسساتی  )http://digitalcommons.providence.edu/inti/( در دسترس هستند. 
طی دو سال اول، جریان کارهای دیجیتالی کردن و نشر، ساده تر و کارآمدتر بود )برش مجله به صورت صفحات جداگانه برای 
اسکن خودکار(، با تشخیص کاراکتر بصری با استفاده از رویکرد تیمی شتاب گرفت )چندین کارمند، متشکل از دانشجویان، با 
استفاده از ابزار تشخیص کاراکتر بصری ABBYY(. تا سال 2014، دیجیتالی کردن و تشخیص کاراکتر بصری همه شماره های 

برگشت به پایان رسید و همه شماره ها در بازیابی اطالعات با دسترسی آزاد منتشر شدند.
در سال 2011، خدمات نشر دیجیتال مسئولیت نشر عملیاتی کامل را برای تهیه هر شماره بعدی از اینتی به صورت چاپ در 
صورت تقاضا بر عهده گرفت. در حالی که همه شماره های قبلی از مجموعه، ویراستاری ها، طراحی ها و انتشارات توسط افراد و 
گروه های مجزا در مکان های مختلف دست به دست شده بودند، در سال 2011 اینتی به یک کتابخانه واحد مبتنی بر عملیات نشر 
دیجیتال و چاپ در صورت تقاضا تلفیق و یکپارچه شد. عضو هیات علمی مدیر-ویراستار، که اکنون در مقام اول از کتابخانه کار 
کرده، رونوشت الکترونیکی را دریافت کرد و به طور آنالین با داوران و همکاران همکاری کرد تا همه رونوشت ها را به فرم نهایی 
منتقل کنند. همکاری ها به صورت فرم دیجیتال نهایی توسط مدیر- ویراستار به خدمات نشر دیجیتال برای طراحی و نشر رومیزی 
با استفاده از Adobe Creative Suite )به ویژه فوتوشاپ و در طراحی( تحویل داده شد. روند نشر دیجیتال برای هر شماره بعدی 
منجر به یک فایل PDF واحد شده است که می تواند در صورت تقاضا از تعداد درخواست شده از شماره های چاپ، به چاپگر ارسال 
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شود. از آنجا که خدمات نشر دیجیتال در سال 2011 همه مسئولیت طراحی و نشر رومیزی در مبدا را بر عهده گرفت، همان فایل 
PDF بالفاصله برای نشر دیجیتالی )بارگذاری، استفاده( در اشتراکات دیجیتال در دسترس است که توسط مدیر - ویراستار تعیین 

و تنظیم شده است. اکنون ایجاد یک زنجیره یکپارچه چاپ – اینتی           دیجیتال – اینتی کامل شد. 
در سال 2008، اینتی تنها یک مجله دارای حق اشتراك چاپی با بیش از 350 رونوشت در دسترس پژوهشگران در سراسر جهان 
بود )با رونوشت های اضافی از شماره های منتخب که به عنوان بازاریابی استراتژیک برای افراد ارائه شده است(. تا سال 2016، 
1.650 فایل/ مقاله/تصویر منتشر شده در اینتی دیجیتال بیش از 500،000 بار بارگیری شده بود )بارگیری فایل PDF کامل(. 

بیش از نیمی از این 1.650 فایل بیش از 50 بار بارگیری شده  بود. یک مقاله خاص 14.356 بار بارگیری شد. 
تاثیر نشر دیجیتالی اینتی در دسترسی آزاد چه بوده است؟ تا آغاز دیجیتالی شدن در سال 2008، ایتنی توسط حدود 350 
پژوهشگر در سراسر جهان )مشترکین، دریافت کنندگان شماره اضافی واحد و مقاالتی که از طریق امانت های بین کتابخانه ای به 
دست می آیند( قابل دسترس بود. در سال 2012، به درخواست مدیر - ویراستار، خدمات نشر دیجیتال، قرار دادن شماره های 
اینتی چاپی ویژه برای فروش در Amazon.com را تسهیل کرده است. در سال 2013، براساس اعتبار علمی اینتی چاپی و همچنین 
رویت پذیری نوظهور از اینتی دیجیتال، Ithaka / JSTOR - یک گردآورنده علمی مهم،  نمایه ساز و فروشنده - با مدیر- ویراستار 
اینتی جهت خرید حقوق نشر و  برای دیجیتالی کردن کل فایل پشتیبان اینتی و در دسترس قرار دادن آن به صورت دیجیتالی 
برای کلیه مشترکین اختصاصی JSTOR )به عالوه برای دسترسی آزاد به مجموعه کامل اینتی از طریق سایت مخزن اشتراکات 
دیجیتال کالج پرویدنس( قرارداد بست. سرانجام، در ماه مه 2015 هنگامی که 12.539 پژوهشگر فایل ها/ مقاالت و تصاویر اینتی 
کشف شده و بارگیری شده در سایت اشتراکات دیجیتال کالج پرویدنس )بارگیری فایل PDF کامل( را بررسی کردند به معیار 

باالیی رسیده بودند.  

نتیجه گیری
توسعه پیش رونده، مستحکم و غیرقابل توصیف ابزارهای دیجیتالی، منابع، خدمات و »فضاها« برای تدریس، یادگیری و پژوهش  
ادامه و تسریع می یابد. همان طور که توسعه پیشرفت می کند، مزایای دسترسی آزاد هم افزایش می یابد و هم واضح تر می گردد. 
در حالی که پیشرفت در منابع و ابزارهای دیجیتال اختصاصی، دسترسی بسیاری از پژوهشگران بالقوه از حوزه های کم برخوردار از 
منبع در جهان را دربرمی گیرد، این منابع دانش پژوهشی با دسترسی آزاد، برخورداری از دسترسی بیشتر و عادالنه تر برای همه، 
شامل این گروه های پژوهشی کم برخوردار را فراهم می کند. از آنجا که نقش کتابخانه های دانشگاهی فراتر از نقش های سنتی آنها 
تکامل و گسترش یافته است، نقش هایی که نشر دیجیتالی یک سرمایه فکری موسسه ای با دسترسی آزاد را در مخازن موسساتی 

دیجیتال پشتیبانی، فعال و تسهیل می کند رشد قابل مالحظه ای کرده اند.
این مقاله سه نمونه از انواع مدل های توسعه یافته در دهه گذشته در موسسه نسبتاً کوچک آموزش عالی در ایاالت متحده آمریکا 
)4200 دانشجو و 300 هیات علمی به صورت تمام وقت( در یک کتابخانه نسبتاً کوچک )37 کارمند به صورت تمام وقت( را 
برجسته می کند. این سه نمونه عناصر مشترك را به اشتراك می گذارند: تمرکز بر محتوای فعالیت فکری ارزشمند و تولیداتی که 
در حال حاضر در موسسه مورد حمایت و توسعه قرار می گیرند؛ برنامه ریزی و پیاده سازی پر انرژی اما واقع بینانه اهداف در ذهن؛ 
به عنوان اصول  برای هماهنگی و همکاری  بر بخش  های متقابل و تقسیم های متقابل، فرصت های غیرمعمول  و سرمایه گذاری 

سازماندهی کلیدی برای همه این پروژه های نشر دیجیتال با دسترسی آزاد.
تمرکز روی این سه نمونه، چشم اندازهایی معنادار به داستان های موفقیت واقعی نشر دیجیتال با دسترسی آزاد در کتابخانه های 
آموزش عالی را ارائه می دهد. این داستان های موفقیت غیرمعمول نیستند، بنابراین اشاره ای قوی تر به وجود و رشد چنین ایجاد 
دانش با دسترسی آزاد و نشر دیجیتالی جهت امکان سنجی، سودمندی و مقیاس پذیر بودن در کتابخانه های آموزش عالی می کند.  
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