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 حاصل اسکينر آرٹ دی آف اسٹيٹ لئے کے يونٹ ڈيجيٹائزيشن کے الئبريری مرکزی اپنی نے جامعہ
  کيا

 ميں فارميٹ الئن آن کو يونٹ ڈيجيٹائزيشن اپنی نے اسالميہ مليہ جامعہ ، الئبريری حسين ذاکر ڈاکٹر
 ليے کے بنانے بہتر و فعال مزيد کو   اس اور دينے فروغ کو شعبے کے تحقيق اور تدريس و درس
 نادر کے اس اور ثقافت و تاريخ ، فن آلہ يہ   ہے۔ کيا حاصل آلہ اسکيننگ ہيڈ اوور آرٹ دی آف اسٹيٹ
 سور کاپی کی اثاثوں کے اشاعت نشرو قديم ديگر ساته کے کرنے تيار نقل کی دستاويزات نيز نسخوں

  ۔ ہوگا ثابت کارگر کافی ليے کے تحفظ کے اس

 آسان کی وسائل ان کو اسکالرز االقوامی بين اور قومی ہمارے صرف نہ تحفظ ڈيجيٹل کی دستاويزات
  ہوگا۔ وسيع بهی دائره کا تحقيق علمی سے اس بلکہ گا کرے مہيا رسائی

 کسی ميں وقت کم بهی سے سيکنڈ ايک ميں اسکينر رفتار تيز انتہائی اس ، ہويے تيار ميں فرانس
 ثقافت وزارت ، آرکائيوز قومی کے ہندوستان اسکينير يہ ہے۔ صالحيت کی کرنے اسکين کو صفحے
  ۔ ہے  ہوا حاصل سے تعاون مالی کے ہند حکومت برائے

 پيٹسبرگ ، يونيورسٹی ہاپکنز جان جيسے الئبريريوں کی  يونيورسٹی اعلی کی دنيا اسکينر يہ
 الئبريری نيشنل کی فرانس ، جنيوا آف ٹيوٹ انسٹی گريجويٹ ، يونيورسٹی فلوريڈا سنٹرل ، يونيورسٹی

 نيشنل کی لينڈ فن اور ، ميوزيم آرٹ، کليولينڈ ، يونيورسٹی گل ميک ، جرمنی ، يونيورسٹی کی ہيگن ،
    ہے۔ گيا لگايا بهی ميں ٹيوٹ انسٹی الئبريری

 بک شيپڈ وی اور فليٹ اليکٹرک ، اوپننگ گالس ميٹک آٹو ، مشاہده کا کلر ٹائم ريئل ، ميں اسکينر
 اسکی اور گهماؤ سے طريقے کار خود ، کروپنگ آٹوميٹک ، الئٹنگ کولڈ ڈی ای ايل ، کريڈل
  ہيں۔ شامل وغيره درستی  و  اصالح

 ہے رکهتی اراده کا کرنے ڈيجيٹالئز بهی کو اثاثوں ناياب و نادر وابستہ سے تاريخ کی جامعہ الئبريری
 ڈاکٹر اور جوہر علی دمحم موالنا ، خان اجمل حکيم ، گاندهی مہاتما جامعہ بانيان ، فوٹوگراف جيسے
 سے يونيورسٹی پرانی صديوں اور ، رسائل ، روزنامچے کے ہستيوں روزگار نابغہ جيسے حسين ذاکر
  وغيره۔ کلپس نيوز متعلق

 يونٹ ڈيجيٹالئزيشن موثر اور جديد   ميں يونيورسٹيوں مرکزی کی ہندوستان الئبريری حسين ذاکر ڈاکٹر
 ، کتابيں ناياب ، مخطوطات تاريخی الئبريری تحت کے يونٹ اس   ہے۔ يونيورسٹی پہلی والی رکهنے
 بڑے کو دستاويزات شده محفوظ ميں زبانوں انگريزی اور اردو ، فارسی ، عربی ، سيريلس پرانے
  ہے۔ منصوبہ کا بنانے محفوظ کرکے ڈيجيٹائزيشن اسے اور کرنے اسکين پر پيمانے



 کيا ڈيجيٹائز ميں احاطے محفوظ کے الئبريری کو دستاويزات پرانی صديوں ذريعے کے مشين اس
 کہ رہے واضح   گی۔ جائے دی تربيت بهی کو عملے کے الئبريری ليے کے مقصد اس گا، جائے
 اپنے کو صارفين اپنے دوران کے ڈاؤن الک موجوده ہی پہلے الئبريری سنٹرل کی اسالميہ مليہ جامعہ
  ہے۔ کررہی فراہم رسائی تک ذخيرے کے وسائل ای سے مقامات دراز دور ديگر اور گهروں
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