
 معرفی کتابخانه هولوگرافیک

در واقع الگویی متعالی برای  این کتابخانه ,گون آیینه کتابخانه هولوگرافیک

دانش درپرتو یک سیستم فرامکانی و فرازمانی است که اطالعات مورد  گسترش

به آسانترین شکل با حداکثر سرعت و حداقل محدودیت  را,هدف  نیاز مخاطبان

در واقع این کتابخانه ابزاری سازمانی برای توسعه   به دست ایشان می رساند

عدالت اطالعاتی و انتشار بی حدو مرز دانش درمیان جامعه انسانی را فراهم می 

کند و به تحقق دستور واال   پیامبراکرم )ص( دال بر وجوب طلب علم در هر 

به ثروت علمی منتهی می شود ,که در نهایت ,مکان و هر زمان کمک می کند  

استوار است و هم رویکرد لوگرافیک هم بردیدگاه نظری و.استفاده کتابخانه ه

که به توسعه اقتدارحاصل از دانش  در امتداد طراحی  .شناختی داللت دارد 

توسعه این کتابخانه  در  هولوگرام بر کتابخانه وکتابخوانی معطوف است

سی تسهیل وهم بر دستر جایگاهای گوناگون ماندگار می شود و به این ترتیب هم

سیستم یادگیرنده داللت  افزاید. هولوگرام بر نوعی احتمال ماندگاری دانش می

 که رفتار های سیستم مبدا را در همه خرده سیستمهای خود شبیه سازی می ,دارد

ویژگی های آن سیستم را  به طوری که هر قطعه جداشده از سیستم همه ;کند 

تصویر کل را   .سازدمی بازنمایی و باسازی دقیق و حتی باز آفرینی آن رامیسر 

حاوی کل اطالعات آن اجزاء  خود دارد و تبلور میکند و همهدر همه اجزاء 

پیش از این تجربه های در زمینه شیوه های اشاعه اطالعات  مورد نیاز می باشد.

امکان تصویر برداری الکترونیک , هزینه باامروزه  درحالی که ,مطرح شده اند

 نقل وانتقال بسیارکاهش یافته است.

به آرمان کتابخانه ای به وسعت  یمسپس این نکته مطرح میشود که آیا می توان

را مد ای به وسعت کشور(  )دانشگاه( تا ) کتابخانه به وسعت شهر (و ) کتابخانه

از آثار مهم ومنابع با ارزش , بصورت  این روزها بسیاریداشته باشیم . نظر

و .اند و در پایگاههای اطالعاتی در دسترس قرار گرفته اند دیجیتالی درآمده

ایگاههای اطالعاتی در اختیار همگان قرار گرفته اند.   لذا پامکان دستیابی به 

این امر باعث شده از ان بهره ببرد و  دهر گوشه هر پژوهش گر مشتاقی می توان

و دسترسی همگان در همه جا وهمه زمانها شود.احتکار دانش پرهیز  ه ازاست ک

. ورشدعلمی و پایه هایی برای در نوردیدن فضای دانش افزایی بشر شودفراهم 

 .هولوگرافیک دید و حرکت او به سوی تعالی را در ایده 
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