ﮐﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﯽ در دوران ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۸ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ »ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ« ) (Internet Archiveاﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 1.4
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺳﺒﺐ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼس ﻫﺎی درﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺘﺎب را از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوژه ای ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﻠﯽ« ) (National Emergency Libraryﺑﻪ ﻃﻮر راﯾﮕﺎن در دﺳﺘﺮس

ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ از ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم  Open Libraryآﻣﺪه اﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﺗﺤﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ« ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از آﺛﺎر ﺗﺤﺖ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺪون ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺎزه از ﺻﺎﺣﺐ اﺛﺮ را ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  30ژوﺋﻦ ﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﻠﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد و ﮐﺎرﺑﺮان از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

اواﯾﻞ ﻣﺎه ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﺎﯾﻞ ﮐﻮرﺗﻨﯽ«

) (Kyle Courtneyﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در وﺑﻼگ ﺧﻮد از اﺟﺮا ﮐﺮدن اﺻﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ در دوران
ﮐﺮوﻧﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪ

دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻت درﺳﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﯾﺪه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ دﯾﺠﺘﺎﻟﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺎل  2018اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
) (Authors Guildﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﻣﺪل
دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﺮدن و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺘﺎب ﻫﺎ در ﭘﻠﺘﻔﺮم  Open Libraryﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر

واﺿﺢ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﭙﯽ راﯾﺖ را ﻧﻘﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

» «Chris Freelandاز ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:

»اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻼش ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ آﺛﺎرﺷﺎن در
اﯾﻦ دوران ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن
را ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻮرﺗﻨﯽ دادﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری ﻣﻠﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻖ ﺗﮑﺜﯿﺮ را
ً
ﺣﺪودا ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ در دادﮔﺎه ﻣﺨﺘﻮﻣﻪ
ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ای اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
اﻋﻼم ﺷﺪ.
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