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ПЕШГУФТОР 

     Дар шароити ҷаҳоншавии фазои иттилоотӣ такмил ва 
омўзиши фаъолияти китобхонаҳо аз раванди  хизматрасони 
библиографӣ ба тариқи анъанавӣ ва электронӣ дар тамоми 
мамолики дунё яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. 
Истифодаи технологияи муосири иттилоотӣ, Интернет дар 
фаъолияти китобхонаҳо  дигаргуниҳои  навро ба вуҷуд овард. 
Талаботи воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷомеаи 
иттилоотиро метавон бо таври зерин инъикос намуд: 

- ташаккули фазои ягонаи иттилоотӣ – коммуникатсионӣ 
ҳамчун ҷузъи ягонаи иттилоотии умумиҷаҳонӣ; 

- тараққиёти босуръати технологияи  наву аълодараҷа, ки 
барои истифодабарии оммавӣ дар ҷомеаи муосири иттилоотӣ 
пешбинӣ шудаанд; 

- ташаккул ва рушди бозори иттилоот ва қонеъгардони 
талаботи ҷомеа нисбати хизматрасонӣ ва маҳсулоти китобдорӣ 
– иттилоотӣ; 

- дар заминаи густариши ҳамкориҳои мутақобилаи минта-
қавӣ ва байналмилалии китобдорӣ – иттилоотӣ баланд бардош-
тани сатҳи маълумот, мубодилаи илмӣ - техникиву фарҳангӣ; 

- ташаккули низоми таъминнамоии  кафолати ҳуқуқҳои 
истифодабарадагони  китобхона ва институтҳои иҷтимоӣ 
ҷиҳати дастёбиву истифода аз иттилоот ва тарғиби озодонаи он; 

- самтҳои афзалияти  хизматрасони библиографӣ 
тавассути истифодабари технологияи муосири иттилоотӣ. 

Баъди қабул гардидани як силсила аснодҳои расмӣ – 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 
китобдорӣ» (1.08.2003), «Дар бораи ҳуҷҷатҳои электронӣ» 
(10.05.2002), «Дар бораи иттилоот» (10.05.2002), «Дар бораи 
фаъолияти ҳифзи иттилоот» (2.12.2002), «Дар бораи реклама» 
(1.08.2003) барои воридшавӣ ва истифодабари навгониҳои 
технологияи итилооти муосир дар китобхонаҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон заминаҳои мусоиди ҳуқуқӣ фароҳам оварда 
шуданд. Вале муҷаҳҳаз набудани мақомоти иттилоърасонӣ ва 
китобхонаҳои мамлакат бо технологияи муосири иттилоотӣ - 
коммуникатсионӣ, мавҷуд набудани теъдоди зарурии му-

 
 



тахассисону  китобдорони  дорои  донишу  малакаҳои компюте-
рӣ ва барномаҳои мақсадноки давлатӣ монеаҳои асосӣ дар ин 
самт мебошанд. Имрўз раванди босуръати инкишофи  
хизматрасонии библиографӣ дар китобхонаҳо дар шароити 
ҷаҳоншавии иттилоот  таъсири  амиқ расонида, зарурати вори-
доти технологияи муосирро дар ин соҳа ногузир сохтанд. 
Тамоми  равандҳои нави хизматрасони библиографии 
пешниҳодшудаи дастури мазкурро истифодабарандагон - 
кормандони китобхонаҳо  истифода бурда метавонанд. 

Равандҳои  хизматрасонии библиографӣ  
 
Қобили қайд аст, ки хизматрасонии библиографӣ бо 

шаклҳои  анъанавӣ дар  фаъолияти китобхона  барои чандин 
солҳо  боқӣ мемонад. Зеро, ки дар рафти пурра инкишофи 
инноватсиониии фаъолияти хизматрасонии маълумотдиҳӣ – 
библиографӣ  он ҳамчун манбаи захираи эҳтиётӣ боқӣ  хоҳад 
монд. Рушди фаъолияти инноватсионии фаъолияти хизмат-
расонии библиографи дар китобхона имкон  медиҳад, ки 
гурўҳи васеъи хонандагон дастрасӣ ба маълумот  дошта бошанд. 
Яъне,  новобаста аз минтақаи ҷойгиршавӣ хонанда тавассути 
шабакаи байналмилали интернет вориди сомонаи Китобхона ё 
пустаи электронӣ гардида, маълумоти заруриро дастрас 
мекунад.   Дар шароити кунунӣ, ки ҳама гуна иттилоъ мавқеъ ва 
қимати хосро дорост, мутахассисони соҳаҳои гуногун 
истифодаи техникаю технологияи электрониро ҷиҳати расидан 
ба ҳадаф хеле муҳим мешуморанд. Техникаи муосир имкон 
медиҳад, ки коркарди босифати иттилоъ бо суръати баланд 
анҷом ёфта, ба ин васила муштариён ба ахбори лозим дар 
муддати кўтоҳ даст ёбанд. Табиист, ки Китобхона чун маркази 
муҳими иттилоърасонӣ аз ин раванд наметавонад дар канор 
бошад ва он ҳадафу самтҳои фаъолияташро бо талаботи ҷомеаи 
иттилоотӣ созгор менамояд. Гузариш аз шеваҳои анъанавии  
иттилоърасонӣ ба усулҳои муосири автоматикунонии 
фаъолият барои Китобхона ногузир аст. Алалхусус, баробари 
шаклҳои анъанавӣ хизматрасонии маълумотдиҳии  библио-
графӣ арзи вуҷуд кардани равандҳои инноватсионӣ тағйироти 

 
 



куллӣ дар самти хидматрасонӣ ба хонанда ворид намуд. 
Пешрафти босуръати технологияи муосир - алоқаи мобилӣ, те-
лекоммуникатсия, компютер ва ғайра баробари иқтисоду 
иҷтимоъ маҳаки рушди иттилоърасонӣ низ гардиданд. 

Дар шароити рушди босуръати ҷомеъаи муосир 
иттилоот   баробари захираҳои моддию  энержӣ аҳамияти хос 
пайдо мекунад. Ҷараёни иттилоотӣ ба омили бунёдии 
мавҷудияти инсоният бадал мешавад. Он Китобхонаҳое, ки 
воситаҳои муосири коммуникатсионӣ доранд, бо шабакаҳои 
интернетӣ васл ҳастанд, технологияи иттилоотӣ ва системаҳои 
идораи захоири иттилоотиро  хуб  истифода мебаранд, ба 
комёбиҳои баланд ноил мегарданд.Ташаккули ҷомеъаи муосир 
бе истифодаи захираҳои иттилоотӣ дар намуди электронӣ  
амалинашаванда аст. Ба шакли электронӣ гузаронидан ва дар 
системаи умумӣ гирд овардани захоири иттилоотӣ мақоми хос 
касб менамояд, дар ин ҳолат дараҷаи  истеҳсол, ҳифз, ташкил ва 
паҳнкунии иттилоотӣ гуногун (матн, сиёҳқаламӣ, аудио, видео 
ва ғайра) ба сифати комилан нав иҷро мегардад, вусъати 
нисбатан васеъ ва истифодаи босамараш таъмин хоҳад шуд. 
     Технологияи муосири иттилоотӣ имкон медиҳад, ки андўхти 
иттилооти инсоният дар миқёси васеъ ба шакли электронӣ 
гузаронда, шакли нави захоири иттилоотӣ арзи вуҷуд кунад. 
Ташаккули равандҳои инноватсионӣ дар хизматрасонии 
маълумотдиҳӣ  библиографӣ ин ташкили дастёбӣ  ба сарчаш-
маҳои иттилоот дар шакли электронӣ яке аз вазифаҳои муҳими 
хизматрасонии иттилоотӣ  мегардад. Дар рафти бунёд ва 
ташаккулёби равандҳои  инноватсионӣ  дар хизматрасонии 
маълумотдиҳӣ  библиографӣ  дараҷаи нави истеҳсол, ҳифз, 
ташкил ва вусъати иттилооти гуногунро таъмин  месозад. 
Ба тамоилҳои асосии фаъолияти библиографии китобхонаҳо 
инҳо дохил мешаванд: 

• ташкил ва амали дастгоҳи маълумотдиҳию библиографии 
(ДМБ) китобхона; 

• танзими дастурҳои библиографии таъину мақсади 
хонандаҳояшон мухталиф; 

 
 



• иттилоотрасонии  библиографӣ; 
• хадамоти  маълумотдиҳиву  библиографӣ; 
• хадамоти  тавсиявию  библиографӣ; 
• салоҳдид ва корҳои услубӣ; 
• тарғиби донишҳои библиографӣ; 
• корҳои илмию тадқиқотӣ. 
 

Усулҳои зерин асоси созмондиҳии фаъолияти библиографӣ  
кор дар китобхона шуда метавонанд: 

• ҳадафи нишонгирии ҳалли вазоифе, ки дар шароити 
имрўза барои китобхонаҳо афзалият доранд; 

• таносуби оқилонаи марказонӣ дар созмондиҳии хадамоти 
библиографии китобхонаҳо; 

• дастрас будани хадамоти библиографӣ барои ҳамаи 
гурўҳҳои муроҷеин, ки аз хизмати китобхонаҳо истифода 
мебаранд; 

Созмондиҳии муносиби фаъолияти библиографӣ дар китоб-
хонаҳо ташкили корҳои зеринро дар назар дорад: 

• аз ҷиҳати илмӣ асоснок кардани нақшагирии тамоми 
самтҳои он; 

• байни қисматҳои библиографӣ китобхона оқилона тақсим 
намудани маъмурият; 

• ҷо ба ҷогузории дурусти коршиносон дар дохили 
қисматҳои китобхона; 

• ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкории кори библиографӣ бо 
китобхонаҳо ва дигар муассисаҳо; 

• тибқи ташкили илми меҳнат, технология ва услубҳои нави 
замонавӣ, таҷрибаи пешқадами кор; 

• истифодаи меъёрҳои боварибахш дар раванди 
библиографӣ; 

• истифодаи васоити механикӣ  ва автоматӣ; 
• тавсеаи дарҷаи ихтисоси кормандоне, ки фаъолияти 

библиографӣ  доранд. 
 

 
 



КОМПЮТЕР 
 

      Инсоният дар тўли мавҷудияти худ як зумра инқилобҳои 
илмию техникиро паси сар намудааст, ки ҳар кадомашон дар 
камолот ва худшиносии он нақши амиқ боқӣ гузоштаанд. 
Масалан, асри сангӣ ба пайдошавии аввалин олоти меҳнат 
сабаб гашт, ки он заҳмати инсонро куллан дигаргун сохт. Асри 
биринҷӣ ба азхудкунии гудохтани метал овард, ки он ба 
дигаргуншавии моҳияти ҳаёти ҷамъиятӣ таконе дод. Ва бо 
ҳамин зайл, асри чарх ба пайдоиш ва истифодабарии аробаю 
автомобил, асри барқ ва ядроӣ ба азхудкунӣ ва инкишофи 
минбаъдаи омўзиши кайҳон ва энергетикаи атомӣ сабаб 
гаштаанд, ки онҳо меҳнати фикрию ҷисмонии инсонро 
миллионҳо маротиба осон гардониданд. Имрўзҳо бошад, инсон 
дар бораи асри иттилоотӣ сухан меронад. Ин бесабаб нест. 
Асри ХХI барои он асри «Иттилоотӣ» ном гирифтааст, ки бояд 
дар ин аср тамоми самтҳои фаъолияти инсон аз дастовардҳои 
техникаи  компютерӣ  ва  технологияи  навтарини коркарди  ит-
тилоот ва маълумот баҳравар гардад.  
       Компютер, ки онро мошини электронии ҳисоббарор  
(МЭҲ) низ ном мебаранд, яке аз дастовардҳои бузургтарини 
илму техникаи ҳозирзамон ба ҳисоб меравад. Худи  маънои 
калимаи компютер низ дар забони тоҷикӣ ҳисоббарор аст. 
Қариб ҳар сол сохти ин мошинҳо такмил ёфта, соҳаҳои тадбиқи 
он васеъ мегарданд. Ба ҳисоби миёна қариб ҳар даҳсола дар 
технологияи истеҳсолот, сохт ва усулҳои истифодабарии 
компютер тағйиротҳое ба вуҷуд меоянд, ки бешубҳа дар бораи 
пайдошавии насли нави компютерҳо сухан рондан лозим 
меояд. Компютер пеш аз ҳама як намуди мошин аст. Он бо 
дигар мошинҳои дар рўзгори хонаю мактаб, нақлиёту 
истеҳсолот ва дигар соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт исти-
фодашванда хеле монанд аст. Масъалан, компютер низ чун ди-

 
 



гар мошинҳо бо ёрии шабакаи барқӣ ё аккумулиятор кор 
мекунад. Компютер низ аз якчанд қисмҳо, аз қабили блоки 
системавӣ (просессор), экран (монитор), клавиатура, мушак ба 
ҳам алоқаманд иборат буда, барои иҷро намудани ягон мақсади 
муайян хизмат мерасонад. Маҳз дар чунин шакл тасвиркунии 
компютер аз он иборат аст, ки дар раванди кори китобхона им-
конияти қабул кардан, нигоҳ доштан ва истифода бурдани 
маълумотро иҷро мекунад. Истифодаи компютер дар 
фаъолияти китобдорӣ - иттилоотӣ барои ташаккули фонди ба 
талаботи ҷомеаи иттилоотӣ мувофиқсозии шаклҳои гуногуни 
хадамоти китобдорӣ – иттилоотӣ заминаи воқеан мусоидро 
фароҳам оварда, воситаи асосии автоматикунони равандҳои 
суннатии китобдорӣ табдил ёфт. Тарзи кори компютер ба тарзи 
кори майнаи инсон хеле шабоҳат дорад.  Дар ҳар ду маврид ҳам 
аз берун маълумоти лозима қабул карда,  онҳо дар ягон қисми 
муайян нигоҳ дошта мешаванд. Баъдан маълумоти мавҷуда кор 
карда мешаваду ба он тағйиротҳо ворид ё бо дигар маълумотҳо 
онҳо муқоиса карда мешаванд. Натиҷаҳои ҳосилшуда дар 
шакли маълумоти нав боз ба берун интиқол дода мешаванд. 
    Новобаста аз чунин монандӣ, байни китобдор ва 
компютер тафовути калон вуҷуд дорад. Китобдор маълумоти 
лозимаро ба компютер барои нигаҳдори ҷойгир карда, сипас 
барои иҷрои ин ё он кор супориши пешакии махсусро ба 
компютер мефармояд. Супориши компютерӣ бояд ҳамаи 
марҳилаҳои ҳалли масъаларо аниқ ва қатъӣ дар бар гирад. 
Танҳо ҳангоми иҷрошавии ҳамин шарт компютер метавонад, ки 
ягон вазифаро иҷро намояд. Супориши компютериро одатан 
барнома (программа) мегўянд.  Барнома аз маҷмўи фармонҳо 
иборат аст. Компютер пайдарпай фармонҳои барномаро иҷро 
намуда, вазифаи ба ўҳдааш гузошташударо иҷро менамояд ва 
натиҷаҳои кори худро пешкаши истифодабаранда мегардонад. 
Китобдорон дар рафти истифодабарии компютерҳо 

 
 



метавонанд, ки аз барномаҳои тайёр истифода баранд ва ё 
онҳоро худашон бо ҳамроҳи барномасозон ташкилу омода 
намоянд.  Имрўзҳо садҳо ҳазор маҷмўи барномаҳо сохта 
шудаанд, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳои ҳаётӣ ва соҳаи 
китобдорӣ ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Айни 
замон дар рафти фаъолияти китобхонаҳо чунин барномаҳо 
шўҳрат ёфтанд ва истифода мешаванд, ки инҳо барномаҳои 
ИРБИС, ALEPH, АИБС ва ғайра мебошанд. Барномаҳои 
мазкурро тибқи дастуруламалҳои барномаҳои номбурда дар 
раванди кори китобхона истифода бурдан мумкин аст. 
       Маълумоти мухтасар оиди барномаҳои Китобхона 
(ИРБИС, АИБС, ALEPH): Барномаҳои мазкур ба омўхтани 
хониш ва содда мебошад, ки китобро аз рафии китоби мегиред, 
лозим аст. Сохтори автоматикунонии китобхонаҳоро айни 
замон дар миқёси ҷаҳон барномаҳо таъмин карда истодаанд. 
Таҷҳизот барои истифодабарии корҳои ҳисоббарорӣ 
шабакаҳои гуногуни барномаҳои Windows, 95, 98, 2000 ва ғайра 
пешниҳод шудааст. Система пурра бо форматҳои шаклҳои 
UNIVARC ва USIMARC, ки тибқи ҳамкории  дутарафаи 
маълумотдиҳии  система ва қабули шаклҳои барномаи Руссия 
RUSMARC низ пешбинӣ шудааст, мутобиқ менамояд. Сис-
темаҳо иҷозат ва ташаккулу нигаҳдории тамоми намудҳои ман-
баи маълумотӣ, тартибдиҳандаи феҳристи электронӣ ё  ҳамчун 
нишондиҳандаи ваъзи интихоби манбаи иттилооти 
библиографӣ мебошанд. Системаҳо дорои луғати ҷустуҷўии 
технологияи автоматикунонидашуда мебошанд, ки барои 
дарёфти таъҷилии маълумот  кўмак мерасонанд. 
      Сохтори феҳристкунонидашуда иҷозат медиҳад, ки таҳлил 
ва тасвири тамоми шаклҳои гуногуни нашрияҳо, аз қабили 
ғайрирасмӣ, нотаҳо, харитаҳо ва ғайраро тасвир намоянд. 
Барномаҳо дорои пешниҳоди мавод барои ворид ва 
истифодабарии шаклҳои нишондиҳандаҳои феҳристи алифбоӣ 

 
 



ва предметӣ (соҳавӣ), бо таснифоти китобхонавию 
библиографӣ (ББК) ва таснифоти универсалии даҳтогӣ (УДК) 
сару кор доранд. Инчунин барномаҳо дар фаъолияти техникии 
худ амалҳои гузоштани рамзбандии вижагӣ (штрихкодҳо) доро 
мебошанд. Барномаҳои мазкур дорои фаъолияти корӣ 
тавассути шабакаи Интернет ва пурранамои маълумотҳо дар 
феҳристи электронии китобхона  мебошанд. Барномаҳо бо шак-
ли автоматикунонии ҷойҳои корӣ, аз қабили «такмили ада-
биёт», «феҳристнигорӣ ва коркарди адабиёт», «раванди хизмат-
расонии хонандагон», «диҳиши китоб» ва «корҳои маъмурӣ»-ро 
иҷро менамоянд. 

 
 

      
 

Расми 1. 
 

ҲУҶҶАТҲОИ ЭЛЕКТРОНӢ 
 

       Марҳилаи муҳими воридоти технологияи ҳозиразамони 
иттилоотӣ ба фаъолияти китобдорӣ бо истифодаи компакт-
дискҳои CD-ROM, DVD алоқаманд аст (Ниг. расми 2):  
 
 
 

 
 



 
 

Расми 2. 
 
 Тавре, ки дар боло ишора кардем, дар компютерҳо функ-
сияҳои хотираи берунаро дискҳо ва дигар барандагони 
маълумот (иттилоот) мебозанд. Онҳо асосан барои сабт 
намудан, аз як компютер ба компютери дигар кўчонидан ва 
дуру дароз ё муваққатан нигоҳ доштани маълумоти лозимӣ 
истифода бурда мешаванд. Агар дар дискҳои сохти чоркунҷаи 
пешина мо метавонистем, ки гаштаю баргашта якчанд 
маротиба маълумотҳои лозимаро сабту хонда тавонем, он гоҳ 
дар CD-ROM ин корро карда наметавонем. Зеро, ки CD-ROM 
танҳо барои хондани маълумот дар диски CD маҳфузбуда 
пешбинӣ шудааст. Азбаски маълумотҳо аз CD-ROM бо ёрии 
лазер хонда мешаванд, онро диски оптикӣ низ мегўянд. 
Ғунҷоиши ин дискҳо бениҳоят калон мебошад. Онҳо 640 Мбайт 
ва аз он зиётар маълумотро ғунҷонида метавонанд. Истеҳсоли 
CD-ROM бошад, бисёр ҳам осон аст. Аз ин рў, нархи онҳо рўз то 
рўз пастар шуда истодааст. Ҳоло аксарияти барномаҳо, 
махсусан барномаҳои калони компютерӣ, комплексӣ, 
энсиклопедияҳо, китобҳо ва ғайра бо ёрии компакт дискҳо паҳн 
карда мешаванд. Агар дар компютер барномаҳои овозӣ ва 
тасвирӣ мавҷуд бошанд, он гоҳ бо ёрии онҳо мусиқиро 
шунидан ва филмҳоро тамошо кардан мумкин аст. Дар раванди 
кори китобхонаҳо чунин раванд бениҳоят мувофиқ аст. Зеро, ки 
як қисмати китобхонаҳо дорои фонди китобӣ, грампластинкаҳо 
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ва  наворҳои микрофилмӣ мебошанд, ки вобаста ба давру замон 
барои истифодабарии он мушкилиҳо пеш меоянд. Ҳангоми ҷой 
додани ин мавод дар дискҳои CD-ROM хонадагони  китобхона 
бе маъмоният онҳоро истифода мебаранд ва талабу дархостҳои 
худро қонеъ гардонида метвонанд. Чунин раванди кор дар 
оянда барои ҳифзу нигоҳдории фонди Китобхона мусоидат  
менамояд.  
     Раванди воридоти CD-ROM ба фаъолияти китобхонаҳо  
чунин имкониятҳоро  фароҳам  меоваранд: 
     - аз воситаҳои комплексии дар қиёс бо қоғаз, маводи 
тасвирию овозӣ (аудиовизуалӣ), дискҳои арзон ва аз нигоҳи 
масрафи  захираву нерў қулай истифода баранд; 
     - туфайли истифода аз низоми CD-ROM як ҳуҷҷатро дар 
як вақт истифодаи баробари  шумораи истифодабарандагон 
дар шакли мултимедиавӣ чандин маротиба (матн, тасвир, овоз)-
ро бидуни радия таъмин намоянд; 
      - намунаи нави ҳуҷҷат - нашрияҳои электронӣ, қомуснома, 
маълумотнома, нишондиҳандаҳо ва нашрҳои мукаммалматнро 
ба истифодабарандагон  пешниҳод  намоянд; 
      - захираҳои эҳтиётиву депозитарии электронии 
ҳуҷҷатҳоро ташаккул диҳанд; 
     - дастурҳои библиографӣ, реферативӣ, фактографӣ, 
маълумотии суроғадор ва доираи хадамоти худро васеъ намуда, 
ба густариши раванди дастёбии харҷи бештари захираҳои 
иттилоотии  ҷаҳонӣ  мусоидат  намоянд; 
      - кам кардани хароҷоти феҳристнигорӣ, ки дар шароити 
мухторияти технологияҳо, яъне истифода аз технологияи 
ҷудогона хеле зиёд ва майл ба рушди устувор дорад; 
    - баланд бардоштани самаранокии хизматрасонии 
истифодабарандагон, аз ҷумла тавассути АБК (абонементи 
байни китобхонаҳо) ва ирсоли электронии ҳуҷҷатҳо. 

 
 



       Умуман пайдоиши CD-ROM ба фаъолияти китобдорӣ таъ-
сири бузург расонида, имконият ва доираи хадамоти китобхо-
наҳоро ба маротиб васеъ менамояд. Китобхонаҳо CD-ROM-ро 
дар амалиёти рўзмарраи хеш ворид намуда, тавассути он 
феҳристу нишондиҳандаҳои библиографӣ, луғату низомҳои 
таснифотӣ ва барномаҳои гуногуни электронӣ таҳия 
менамоянд. Сарчашмаҳое, ки рақамӣ гардонида мешаванд, пеш 
аз ҳама бояд замонавӣ, камёбу нодир бошанд ва 
истифодабарандагони имрўза ба он бештар ниёз дошта бо-
шанд. Мавҷуд набудани ҳамин гуна сарчашма дар фонди китоб-
хонаҳои дигар низ барои рақамигардонӣ далели беэътимод аст. 
Имрўз рақамигардонии захираҳои иттилоотӣ яке аз самтҳои 
асосии фаъолияти китобхонаҳо ба шумор рафта, обрў ва 
эътибори иҷтимоии китобхонаҳоро дар ҷомеа боз ҳам баланд 
мебардоранд.  

 
ИНТЕРНЕТ               

 
        Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI  омўзиш ва такми-
ли фаъолияти китобхонаҳои кунунӣ ва бунёди китобхонаҳои 
нав дар тамоми мамолики ҷаҳон ба яке аз масъалаҳои муҳим ва 
баҳсталаб мубаддал гашт. Бахусус, баъди воридшавӣ ба 
ИНТЕРНЕТ на танҳо фаъолияти китобдорӣ ва китобхонаҳо, 
балки ҳаёти  инсоният дигаргун гашт (Ниг. расми 3):  
 

         
  

Расми 3. 
 

 
 



 Пайдоиши ИНТЕРНЕТ ва пайвастшавии он ба фаъолияти 
китобдорӣ ҳамаи мутахассисони соҳаро водор сохт, ки самтҳои 
асосии фаъолияти хешро ба вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ, бо 
дарназардошти истифодаи мақсадноки технологияи нав, муво-
фиқу созгор намоянд. Истифодаи ИНТЕРНЕТ дар фаъолияти 
китобхонаҳо ва инкишофи низоми тарғиби электронии итти-
лоот имкон медиҳад, ки талаботи иттилоотии истифодабаран-
дагон дар вақту замони мувофиқ қонеъ гардад ва онҳо бо навта-
рин дастовардҳои  илмию фарҳангии соҳа ошно шаванд. 
Пайваст будани китобхонаҳо ба шабакаи байналмилалии 
ИНТЕРНЕТ барои ошноии ҳарчӣ бештару беҳтари истифодаба-
рандагон ба манбаҳои иттилоотии ватанию хориҷӣ шароит 
муҳайё сохта, имкони дастёбии озодонаро ба мероси таърихию 
фарҳангии ҷаҳонӣ таъмин менамояд. Имрўз бештари 
муассисаву ташкилотҳо, идораву созмонҳо дар саҳифаҳои 
ИНТЕРНЕТ сомонаи хешро боз кардаанд ва тавассути он оид ба 
маҳсулоти чопии худ маълумот медиҳанд. Дар шароити 
ҷаҳонишавии фазои иттилоотӣ китобдоронро зарур аст, ки 
барои тарғиби ҳамаҷонибаи фонди китобӣ ва дар радифи 
ҷалби истифодабарандагон муқимӣ ва ғоибхон (виртуалӣ) дар 
саҳифаҳои шабакаи байналмилалии ИНТЕРНЕТ сомонаи худро 
созмон диҳанд ва тавассути он адабиёти беҳтаринро барои му-
толиа пешниҳод намоянд. Имрўз дар назди китобхонаҳо 
вазифаҳои нав гузошта мешаванд ва онҳо дар радифи иҷрои 
дархостҳои истифодабарандагон  боз  муаззаф  шудаанд, ки 
ҳамчун марказҳои фароҳамоварӣ, ҳифзу нигаҳдорӣ, тавлиду 
коркард ва тарғибу ташвиқи манбаъҳои электронии иттилоотӣ 
ба хонандагони ғоибхон (виртуалӣ) хизмат расонанд ва бо 
дарназардошти вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ ва рақобат бо 
дигар воситаҳои нави коммуникатсионӣ шаклу усулҳои наву 
самарбахши хадамоти китобдориро мавриди истифода қарор 
диҳанд. Вақте ки сухан дар бораи нашри китобҳои электронӣ ва 

 
 



пахши онҳо тавассути ИНТЕРНЕТ меравад, мо бояд ба 
шаклгирию рушдёбии он шароитҳои заруриро муҳайё созем ва 
кўшиш намоем, ки китобҳои электронӣ дар радифи китобҳои 
чопӣ дар ҷаҳоншавии хониш мавқеъю ҷойи худро ишғол на-
моянд ва мавриди истифодаи ҳамагон қарор гиранд. Бартарии 
китобҳои электронӣ нисбат ба китобҳои чопӣ дар он аст, ки 
онҳоро  хонанда  новобаста аз макони нигоҳдориашон  ва 
замони истифодаашон метавонанд беягон мамоният дастрас 
карда, мутоила намоянд. Илова бар ин, пажўҳишу дарёфти 
китобҳои электронӣ на он қадар вақти тўлониро талаб мекунад 
ва эҳтиёҷоти истифодабарандагон ба ин намуди китобҳо  сари 
вақт қонеъ  мегардад. Бо чунин раванд Китобхона почтаи 
электронӣ сохт метавонад, ки он барои иҷрои амалҳои зерин 
истифода бурда мешаванд: сабт ва интиқоли мактуб, маводи 
лозимаи илмӣ, интиқоли ҳуҷҷатҳои электронӣ, ҳамкорӣ бо 
китобхонаҳои дохилӣ ва берунӣ, фармоиши автоматикунонида-
шудаи адабиёт бо ёрии низоми ҷўстуҷўии байникитобхонавӣ, 
интиқоли автоматикунонидашудаи электронии ҳуҷҷатҳо дар 
шакли инъикоси саҳифаҳои нусхабрдошта.  

Барои ривоҷу равнақи интиқоли электронии ҳуҷчатҳо ки-
тобхонаҳо пойгоҳи маълумоти мукаммалматнро, ки бештар 
дархост мешаванд, ташаккул медиҳанд, ки он вақту маблағ ва 
меҳнатро хеле сарфа менамояд. Аслан интиқоли электронии 
ҳуҷҷатҳо  амалиёти гаронарзиш аст. Баланд бардоштани 
самаранокии иқтисодии он ба васеъ гардидани доираи 
истифодабарандагони он, таҷдиди назар намудани такмили 
фонд, қабл аз ҳама обуна ба матбуоти даврӣ дар китобхонаҳои 
аъзои ин навъи хадамот вобаста аст. Интиқоли 
(дастрастгардонии) электронии ҳуҷҷатҳо бо якчанд роҳҳо 
татбиқ мегардад, ки вобаста ба ваъзият ҳар кадоми онро 
интихоб намудан мумкин аст: 

 
 



   - интиқоли файл бо акси саҳифаи ҳуҷчат ба почтаи 
электронии  истифодабарандагон  ба принетер ва пешниҳоди 
нусхаи он ба хонанда дар расонаи қоғазӣ; 
  - интиқоли ҳуҷҷат, маълумотҳо, иҷроиши дархостҳо 
(файл) ба почтаи электронии истифодабарандагон; 

- иҷроиши талабу дархостҳо тавассути почтаи электронӣ 
байни китобхонаҳо ва истифодабарандагон. 

- ҳамкориҳои байникитобхонавӣ  тибқи мазмуну таъинот 
бо раванди захираҳои библиографияи миллӣ, мубодилаи 
байнамилалии китоб, селаи интиқоли электронии ҳуҷҷатҳо ва 
маводи иттилоотӣ – китобдорӣ (Ниг. ба расми 4): 

                       
 

 Расми 4. 
      Дар ҳоли ҳозир сервиси бештар истифодабарандаи 
шабакаи байналмилалии Интернет почтаи электронӣ аст. 
Тавассути он метавон паёмро ба як нафар ё гурўҳе бо нишонаи 
мушаххас ба ҳар кунҷи дунё ирсол кард. Аз ин ҷост, ки воситаи 
интиқоли паёмҳо имконияти  мухобиротӣ  аст, гарчи почтаи 
электронӣ шабеҳи почтаи тасвирӣ (факс) аст, аммо он 
тафовутҳои асосие  низ дорад. Аз ҷумла мадраке (факту 
ҳуҷҷатҳо), ки аз тариқи почтаи тасвирӣ дарёфт  мешавад, 
қобили тағйир нест, дар ҳоле, ки қобили дарёфт аз почтаи 
электронӣ ҳаммонанд ва бақияи файлҳои компютерӣ қобили 
дасткорӣ аст. Тафовути дигаре, ки байни ин ду вуҷуд дорад, 
тавоноии почтаи электронӣ маҳуд ба ирсоли матн нест ва 
метавон бо он садо, тасвир, нақша ва барномаҳои компютериро 
низ ирсол кард. Имрўз аз почтаи электронӣ барои ташаккули 
гурўҳи хабарӣ, тахассусӣ, конфронсҳои электронӣ истифода 

 
 



мешаванд. Боиси истифодабари кормандони китобхонаҳо аз 
чунин самтҳои иттилоот ба манфиати пешрафти  фаъолияти 
кори китобхона хеле  мусоид аст. 

 
 АЛОҚАИ МОБИЛӢ 

 
     Имрўз башарият гирифтори таҳаввулоти азимест, ки онро 
инқилоби иттилоотӣ низ мегўянд. Он қодир аст, ки ҳаёти 
инсон, кор, зист, тарзи андеша ва ҳатто муносибат ба худашро 
куллан тағйир диҳад. Ҳамин тавр, ворид шудани Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҷомеаи иттилоотӣ тақозо мекунад, ки самту 
ҳадафҳои афзалиятноки фаъолияти тамоми китобхонаҳо ба 
вижагиҳои ҷомеаи иттилоотӣ мувофиқ гардонида шаванд. Яке 
аз чунин омилҳои нави хизматрасонӣ ва истифодабарӣ таҷ-
ҳизоти муосир дар Китобхона алоқаи мобилӣ мебошад, ки дар 
раванди фаъолияти  китобдорӣ се омили асоси истифодаи 
алоқаи мобили ба назар мерасад  (Ниг. расми 5): 

   
 

Расми 5. 
 
        1. Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо назардошти 
дурдаст ва мусоид набудани релефи маҳали манотиқи гуногуни 
кишварҳо, инфраструктураи телекоммуникатсионӣ ба таври 
пурра тараққӣ накардааст. Дар минтақаҳое, ки имконияти 
интиқоли сими алоқаи телефонҳои муқаррарӣ хеле маҳдуд ва ё 
умуман вуҷуд надорад, алоқаи мобилӣ варианти беҳтарини 
иртибот ба шумор меравад.  Бояд зикр намуд, ки аллакай  
ҳуҷҷатнамои  мутобиқоти алоқаи мобилӣ ба ИНТЕРНЕТ мавҷуд 

 
 



мебошаду амал мекунад. Ин маънои онро дорад, ки 
китобхонаҳо бо шабакаи байналмилалии ИНТЕРНЕТ пайваст 
шудаанд ва имконият пайдо мекунанд, ки ба муштариёни ало-
қаи мобилӣ иттилооти дилхоҳашонро дастрас намоянд. Ин 
омил, агар китобхонаҳо аз он самаранок истифода бурда таво-
нанд, барои баланд гардидани эътибори иҷтимоии китобхонаҳо  
дар ҷомеа мусоидат хоҳад кард. Илова бар ин туфайли шомил 
шумораи истифодабарандагони китобхона афзуда, номгўи ха-
дамоти он зиёд ва беҳтар мегардад. Аз ҷониби дигар вақти 
истифодабарандагони китобхона сарфа гардида, дархости онҳо 
дар вақти дилхоҳашон қонеъ гардонида мешаванд. 
   2. Шўҳрати алоқаи мобилӣ беш аз беш афзуда, заминаи 
техники он сифатан беҳтар мегардад ва инфраструктураи он 
такмил меёбад, ки ин боиси мутобиқот бо низомҳои муосири 
компютерӣ ва шабакавӣ мегардад. 

3. Тамоили арзоншавии тарофаҳои хадамоти алоқаи 
мобилӣ нисбат ба шабакаҳои муқаррарии телефонӣ ба назар 
мерасад. 
    Имрўз доираи истифодабарандагони алоқаи мобилӣ, аз 
ҷумла дар бахши хадамоти иттилоотӣ ва дастёбӣ ба ИНТЕРНЕТ 
васеъ гардида истодааст. Масъалан тавассути алоқаи мобилӣ 
кормандони китобхонаҳо метавонанд, ки ахбори кўтоҳи  
лозимиро ба  истифодабарандагони Китобхона тариқи SMS 
вориди телефонии  муштариён гардонанд. Чунин  навгонӣ 
имконият медиҳад, ки мубодилаи иттилоот миёни ИНТЕРНЕТ ва 
шабакаҳои алоқаи мобилӣ дуҷониба ба роҳ монда шавад, яъне 
ҷавоби (хабари) телефонӣ фавран дар экрани компютери 
муштарӣ пайдо  шавад. Илова бар ин, имрўз технологияи MMS-
MuItimedia Messendind Service босуръат тараққӣ ёфта, 
имконияти мубодила, яъне интиқоли аксу китобҳо ва суруду 
оҳангҳои мусиқиро фароҳам овардааст. Тавассути чунин 
раванди хизматрасони  муштариёни  китобхонаҳо метавонанд, 

 
 



ки маводи  лозимаи худро дастраст намоянд.  Дар  чунин раванд 
метавон  шаклҳои  хизматрасони библиографӣ  амалӣ 
гардонид.  
 

ПРИНТЕР - КСЕРОКОПИЯ, СКАНЕР,  
МУЛТИМЕДИА, ФАКС - МОДЕМ 

 
         Принтер – таҷҳизоти чопкуниест, ки дар қоғаз иттилоотро 
интишор менамояд. Ба воситаи принтер на танҳо иттилоотӣ 
матнӣ, балки расму нақшаҳоро низ чоп намудан мумкин аст. 
Принтерҳо ҳам мисли мониторҳо иттилооти тасвиршавандаро 
ба тарзи ранга ва сиёҳу сафед чоп карда метавонанд. 
Принтерҳои ранга аз принтерҳои муқаррарӣ қиматтаранд. 
Принтерҳо вобаста аз тарзи корашон матрисавӣ, рангпошанда 
ва лазерӣ мешаванд (Ниг. расми 10): 

 
 

Расми 6. 
 
        Принтерҳои матрисавӣ  ё  нуқтавии матрисавӣ он 
принтерҳое ба ҳисоб мераванд, ки онҳо солҳои 80-ум ва аввали 
солҳои 90-уми садаи ХХ барои компютерҳо истифода 
мебурданд. Ҳоло онҳоро принтерҳои рангпошанда ва лазерӣ аз 
истифода танг карда бароварданд. Сифати чопи онҳо нисбатан 
паст буда, ҳангоми чопкунӣ садои баланд мебароранд. 
Принсипи кори ин принтерҳо чунин  аст: қисми чопкунандаи 
принтер аз қатори сўзанчаҳои борики металлии ба таври амудӣ 
ҷойгирбуда иборат аст. Қисми чопкунанда бо самти сатри 

 
 



чопшаванда ҳаракат менамояд ва сўзанчаҳо дар вақтҳои зарурӣ 
аз болои лентаи рангкардашуда ба қоғаз зарба мезананд. Ин ба 
ташаккулёбии рамзҳо ва ишораву тасвирҳоро дар қоғаз таъмин 
менамояд. 
      Принтерҳои рангпошанда (селавӣ) ҳоло намуди 
паҳнгаштатарини принтерҳо ба шумор мераванд. Дар ин 
принтерҳо тасвири рамзу расмҳо бо ёрии микроқатраҳои 
рангҳои махсус ташаккул меёбанд, ки ин микроқатраҳо бо 
воситаи найчаҳои борик дар қисми чопкунандаи принтер 
мустаҳкамкардашуда, ба қоғаз пошида мешаванд. Дар қисми 
чопкунандаи принтер аз 50 то 200 чунин микронайчаҳо 
мавҷуданд. Дар принтерҳои рангпошанда низ, ба мисли 
принтерҳои матритсавӣ, қисми чопкунанда ба самти уфуқӣ  
ҳаракат менамояд. Пас аз чопи ҳар як хати уфуқии тасвир, қоғаз 
ба самти амудӣ ба пеш ҳаракат мекунад ва дар натиҷа пай дар 
пай тасвири зарурӣ дар қоғаз пайдо мешавад. Сифати чопи 
принтерҳои рангпошанда аз сифати чопи принтерҳои 
матрисавӣ хеле баланд мебошад. Ҳангоми чопкунӣ принтерҳои 
рангпошанда овози зиёд намебароранд. Бо ёрии ин принтерҳо 
чопи рангаи аз ҳама арзонтарро ҳосил намудан мумкин аст. 
      Принтерҳои лазерӣ сифати аз ҳама балантарини чопи 
ранга ва сиёҳу сафедро таъмин менамоянд. Сифати чопи ин 
принтерҳо ба чопи типографӣ хеле наздик аст. Дар принтерҳои 
лазерӣ принсипи ксерографӣ истифода бурда мешавад: 
тасвири рамзу предметҳо ба қоғаз ба воситаи барабани махсус 
гузаронида мешаванд, ки ба он ҳиссаҳои хока ба таври 
электрикӣ мечаспанд. Фарқи ин принтер аз дастгоҳи 
нусхакунанда дар он аст, ки барабани чопкунандаи он ба 
воситаи фармоиши компютер тавассути лазерӣ ба кор 
дароварда мешавад. Принтерҳои лазерӣ аз ҳамаи дигар намуди 
принтерҳо суръат ва сифати баланди чопкунӣ дошта, чоп қоға-
зи  махсусро талаб  намекунанд. Бинобар ин асоси раванди 

 
 



хизматрасони библиографӣ  тавассути ин раванди технология 
баҳри пешрафти фаъолияти кори китобхона хеле  мусоид 
мебошад. Зеро муштариён бе ягон маъмоният метавонанд, ки 
маълумоти дархости худро тавассути чоп намудан аз ин намуди 
таҷҳизот дастраст намоянд. 
        Сканер - абобест, ки ба таври автоматӣ иттилооти матниву 
графикӣ (нақшавӣ)-ро аз қоғаз ба компютер дохил менамояд. 
Бо ёрии маҷмўи (системаи) барномаҳои махсус компютер мета-
вонад, ки рамзҳои матн ё элементҳо, расму нақшҳоро ба 
воситаи сканер дохилкардаро шиносад ва кор карда барояд. 
Сканерҳои ҳозиразамон ҳатто матнҳои дастнависро низ ба 
компютер дохил карда метавонанд. Барои аз қоғаз ба мошин 
ворид намудани иттилоот сканер таҷҳизоти беҳамтост. 
Сканерҳо ба мисли дигар асбобҳо  хеле  гуногунанд: рўимизӣ, 
барабанӣ, дастӣ, ранга ва ғайра. Дар раванди кори ҳуҷчатгузорӣ 
ва омоданамоии фонди электронии китобхона сканер яке аз 
муҳимтарин вазифаҳоро иҷро намуда, кору фаъолияти 
китобдоронро осон менамояд. Чунин раванди кор барои ҳифзу 
нигоҳдории фонди китобхона ва қонеъ намудани талабу 
дархостҳои  муштариён нақши муҳимро мебозад.  
     Ҳангоми истифодаи барномаи тавсирбардорӣ (сканирова-
ния) интихоби се навъи асли тасвирии матн ба вуҷуд меояд, ки 
онҳо чунинанд: 
      - TIFF (файлҳои тасвирии замимавӣ) аз муносибтарин 
файлҳое барои эҷоди тасвири китобҳои хаттӣ ва сабтӣ 
пешбинӣ шудааст; 
     - JPEG (файлҳои гурўҳи мутахассисони аксӣ) 
муассиртарин навъ барои боздиди шабакаи Веб ва интиқол аз 
тариқи системаҳо аст, ки маҳдудиятҳои фазо дорад; 
    - GIF (табодилаи графикӣ) баҳри раванди истифодабарии 
ҳуҷчатҳои графикӣ пешбинӣ шудааст.      

 
 



       Барои пешрафти фаъолияти Китобхона ва 
электроникунони фонди  аз қабили электроникунони маводҳо 
таҷҳизоти замонавии   нусхабардорӣ  (Ниг. ба расми 9) 
истифода мешаванд.  

 
 

Расми 9. 
 

           Имрўз рақамигардонии ҳуҷҷатҳои суннатии захираҳои 
иттилоотӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти китобхонаҳо 
гардидаанд. Ба ташаккули захираҳои рақамӣ (электронӣ) 
китобхонаҳои хурду бузург, аз ҷумла китобхонаҳои давлатӣ – 
оммавӣ низ машғуланд. Раванди бунёди захираҳои рақамӣ 
китобхонаҳоро аз истифодабарандагони иттилоот ба 
истеҳсолкунандагони он тадбил додааст. Рақамигардони 
захираҳои иттилоотии суннатии китобхона аз нигоҳи техникӣ 
кори он қадар душвор нест. Зеро барои чунин амалиёт 
мавҷудияти сканер ва якчанд корманд кифоя аст. Дар ҷараёни 
рақамигардонии захираҳои иттилоотӣ тақсимоти вазифаҳо, 
равандҳои рақамигардонӣ, дарёфт, нусхабардорӣ, таҳрир, му-
айяннамоии шакли мавод ва ғайра муҳим мебошад. Ин 
имконият медиҳад, ки захираҳои зеҳниву молиявӣ сарфа 
гардида, дар мўҳлати  кўтоҳтарин  натиҷаҳои  дилхоҳ  ба  даст 
ояд. 
     Ксерокопия (нусхабардор) – таҷҳизоти мазкур барои 
нусхабардории ҳуҷчатҳо пешбинӣ шудааст. Нусхабардории 
ҳуҷҷатҳо (китоб, рўзнома, маҷалла ва ғайра) барои ҳифзу нигоҳ-
дории фонди китобхона ва қонеъ намудани талабу дархости 

 
 



хонандагон мусоидат менамояд. Муштариён дар муҳлати кўтоҳ 
маводи лозимаи худро бо таври нусхабардорӣ қонеъ гардонида 
метавонанд. Кори таҷҳизоти мазкур осон буда, он матни асари 
чопиро бо фармоиши китобдор бо теъдоду шакли муайян 
нусхабардорию чоп менамояд (Ниг ба расми 10).  Тавассути 
скайнер ва ксерокопия кормандони китобхона метавонанд, 
маводҳои лозимаи хонандагонро тибқи дархосташон  омода 
карда пешкаш намоянд.  Инчунин маводҳои заруриро  ба 
шакли электронӣ  баҳри ғанигардонидани захираи иттилоотӣ 
китобхона омода гардонанд. 
 

  
 

Расми 10. 
 

Факс-модем. Модем - таҷҳизотест, ки ба воситаи шабакаи 
телефонӣ иттилоотро аз як компютер ба компютери дигар 
интиқол медиҳад. Факс-модем – таҷҳизотест, ки дар худ 
имкониятҳои  ҳам  модем ва ҳам дастгоҳҳои (аппаратҳои) 
факсиро якҷоя намуда, барои бо дигар таҷҳизоти ҳамҷинси худ 
ё дастгоҳҳои муқаррарии телефаксӣ барпо намудани 
мубодилаи тасвирҳои факсималӣ хизмат мерасонад (Ниг. ба 
расми 11). Тавассути ин гуна таҷҳизот маводҳои зарури бе  
маъмоният метавон ба самтҳои дур интиқол дод. Ин раванди 
фаъолияти кор дар пешрафти фаъолияти кори китобхона хуб 
ба назар ва пазируфта  мешавад. Имкониятҳои васеъ пешкаши 
кормандони китобхона  барои хубтар ва беҳтар намудани 
хизматрасони ба муштариён дар самтҳои хизматрасони 
библиографӣ тавассути ҷаҳоншавии иттилоот  ҷавобгў аст.  

 
 



 

      
Расми 11. 
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