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نقش ھا و مھارتھای سنتی
اطالعات مورد نیاز کاربران به طرق متفاوتی در دسترس قرار می گیرد، اما مھارتھای مورد نیاز کتابداران و متخصصین 

اطالعات برای مدیریت این اطالعات را می توان ازطریق شیوه ھای شناخته شده بدست آورد. به ھیچ وجه نمی توان 
این مسئله را انکار نمود که این یک محیط کتابداری جھانی جدید ی است که کتابداران و متخصصین اطالعات ھنوز به 

دنبال یافتن راه خود ھستند. امااصول حرفه ای  و مھارتھا و نقش ھای وابسته به آن به اطمینان از بقای کتابداران 
کمک می کنند. مھارتھای کلیدی وابسته به کتابداران/ متخصصین اطالعات که شامل مھارتھای اداره کردن اطالعات، 

مھارتھای آموزش و تسھیل، ارزیابی و نگرانی برای مشتری می باشند، ھنوز ھم نقش مھمی ایفا می کنند. این 
مھارتھا، کاتالوگ بندی، رده بندی، شاخص گذاری، پرس و جو و کار تحقیقاتی و ھمچنین آموزش کلیه وظایفی را 

پوشش می دھند که در صورت مدیریت شدن از سوی کتابداران ، اینترنت را به مکانی راحت تر برای جستجو تبدیل 
می کند. کتابداران در ھمه بخشھا، براساس مجموعه ھا و نیازھای کاربر نقش ھا و خدمات کتابداری ارائه کرده اند و 
بر طبق اظھارات کرث، ارزشھای زیرمبنای حرفه کتابداری ، باید در قرن بعدی ھمچنان به صورت یکسان باقی بماند... 

ارزشھای خدمات، کیفیت، دسترسی عمومی و ھمکاری. بدین طریق است که ارزشھا به عملیات ھا و فعالیتھایی 
 . تعبیر می شوند که متحمل تغییر اساسی خواھند شد
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