کتابخانهدیجیتالآستانقدسرضوی1؛امکانات،قابلیتهاوویژگیها
مهدی کریمی
دانشجوي دكتري علم اطالعات و دانششناسي ،مسئول امور سازماندهي و توسعه منابع دیجیتال فضاي مجازي ،سازمان كتابخانهها ،موزهها و
مركز اسناد آستان قدس رضوي ،مشهد ،ایران .رایانامهmahdikarimi8549@gmail.com :

چکیده
در اوایل دهه هشتاد پیادهسازي پروژه «كتابخانه دیجیتال سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي» مطرح و متعاقب آن مطالعات
و پژوهشها یي در حوزه كتابخانه دیجیتال آغاز شد كه نتیجه آن تدوین كتابي با عنوان «كتابخانه دیجیتالي :مباني نظري ،محتوا ،ساختار ،سازماندهي،
استانداردها و هزینهها (همراه با نگاهي به برخي كتابخانههاي دیجیتالي خارجي و داخلي)» شد .از همان ابتداي دهه هشتاد ،جلسات مختلفي براي
پیادهسازي پروژه كتابخانه دیجیتال برگزار شد تا این كه در سال  4831با تشکیل كمیته كتابخانه دیجیتال ،جلسات شکل نظامند به خود گرفت .در
سال  4831با پیاده سازي قابلیت «افزودن منبع دیجیتال به ركورد» در نرم افزار كتابخانهاي ،دسترسپذیري منابع دیجیتال به شکل محدود آغاز شد.
در سال  4831طرح پژوهشي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي تدوین شد و متعاقب آن در سال  4811پس از انتخاب نرم افزار كتابخانه دیجیتال
و جذب نیروي انساني براي سازماندهي منابع دیجیتال ،فاز آزمایشي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي وارد مرحله عملیاتي شد و از
شهریور  4811سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي براي استفاده عموم دسترسپذیر گردید .این سامانه تا سال  4811به صورت آزمایشي
فعالیت كرد تا این كه در سال  4811توسط تولیت فقید آستان قدس رضوي حضرت آیت اهلل واعظ طبسي رضوان اهلل تعالي علیه رونمایي شد.
اكنون پس از گذشت یک دهه از آغاز پیاده سازي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي در فضاي وب و دسترسي همگاني به منابع اطالعاتي
آستان قدس رضوي و با توجه به شیوع ویروس كرونا و گرایش بیشتر پژوهشگران به فضاي مجازي ،نگارنده بر آن شد تا به معرفي قابلیتها و
امکانات این سامانه كه در مسیر رشد و تحول خـود ،فـراز و نشیبهاي بسیاري داشته است بپردازد.

کلیدواژهها :كتابخانههاي دیجیتال ،كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،فضاي مجازي ،مجموعههاي موضوعي ،پایگاههاي اطالعاتي.
---------------------سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
نشریه الکترونیکي شمسه ،دوره  ،48شماره  ،04 -01بهار و تابستان  ،4111صص.84-0 .
تاریخ ارسال - 4111/8/44 :تاریخ پذیرش4111/1/4 :

1. Digital.aqr.ir
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مقدمه
امروزه حضور فناوريهاي نوین اطالعاتي در تمامي جنبههاي زندگي بشر سایه گسترانیده است .بسیاري از مراكز
فرهنگي در محیط الکترونیکي ،ویژگيهاي تازه اي را همراه با خصوصیات قبلي خود به دست آوردهاند .یکي از مهمترین
این مراكز فرهنگي ،كتابخانهها هستند كه با ظهور فناوريهاي نوین اطالعاتي دستخوش تغییرات اساسي شده است و
«كتابخانههاي دیجیتال» محصول این دگرگونيها در كتابخانههاست.
كتابخانهها و مراكز اطالع رساني همگام با تغییر و تحوالت حوزه فناوري اطالعات سعي در ایجاد كتابخانه دیجیتال
و ارائه منابع اطالعاتي خود در این بستر جدید نمودهاند .سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي نیز
مشابه دیگر مراكز اطالعرساني پیشرفته جهاني و همگام با آنها و شاید پیشتاز از بسیاري از مراكز اطالعرساني به ایفاي
نقش خود در حوزه كتابخانههاي دیجیتال پرداخته است .این سازمان با مجموعهاي بالغ بر  81میلیون منبع اطالعاتي
همانند نسخههاي خطي ،اسناد ،كتابهاي چاپ سنگي ،نشریات ادواري ،كتابهاي چاپي و  ...به منظور صیانت از منابع
اطالعاتي مذكور و دسترسي اندیشمندان ،صاحبنظران ،پژوهشگران و عالقهمندان به این منابع ،از ابتداي دهه پنجاه،
تهیه میکروفیلم از منابع و از دهه هشتاد دیجیتالسازي منابع را آغاز نموده است و اكنون با ارائه مجموعهاي بالغ بر دو
میلیون و پانصد هزار منبع اطالعاتي در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،براي حضور حداكثري در فضاي
مجازي و دسترسپذیري بهتر منابع تالش مينماید.
برخي از مهمترین اهداف سازمان را از ایجاد كتابخانه دیجیتال به شرح زیر ميتوان برشمرد:
 .4ارائه خدمات پژوهشي در زمینههاي مختلف مانند خدمات تحویل مدرک ،امانت دیجیتال ،ارتباط مستقیم
كتابداران و اندیشمندان با یکدیگر ،حل مشکالت پژوهشي و آموزشي در تمام ساعات شبانهروز
 .2ایج اد امکانات دسترسي به منابع موجود در كتابخانه سازمان (خصوصاً منابع نایاب و كمیاب) براي افراد مختلف
به منظور پژوهش و نیز آموزش.
 .8حفاظت از منابع باارزش موجود در كتابخانه سازمان مانند نسخههاي خطي ،اسناد و مطبوعات (نبوي.)4811 ،

پیشینه پژوهش
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي از زوایاي مختلف تاكنون توسط پژوهشگران معرفي شده است كه در ادامه به بیان
برخي از آنها پرداخته ميشود:
زبردست ( )4813در مقاله خود با عنوان « مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :خدمات
پرسش از كتابدار» به معرفي خدمات پرسش از كتابدار در سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
در وبگاه سازمان و كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است.
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غفاریان ( )4813در مقاله خود با عنوان «مروري بر خدمات نوین در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :خدمات
تحویل مدرک» ضمن بیان تاریخچه خدمات تحویل مدرک در كتابخانه آستان قدس رضوي به معرفي سامانه خدمات
تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است.
كریمي ( )4811با تدوین كتابي با عنوان «كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :كاركردها و ملزومات» به معرفي
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي پرداخته است .این كتاب داراي  1فصل با عناوین كلیات كتابخانه دیجیتال؛ گذري
بر تاریخچه كتابخانه دیجیتال سازمان؛ وضعیت منابع و تجهیزات موجود در سازمان؛ نیازهاي بودجهاي كتابخانه دیجیتال؛
ویژگيهاي سامانه نرمافزاري كتابخانه دیجیتال و ساختار سازماني كتابخانه دیجیتال است.
زرهساز ( )4810در پژوهش خود با عنوان «ارزیابي كیفي خدمات تحویل مدرک الکترونیکي در كتابخانه دیجیتال
آستان قدس رضوي بر اساس مدل پیشنهادي» به بررسي خدمات تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي
پرداخته است .روش پژوهش وي پیمایشي و از نوع كاربردي و ابزار گردآوري دادهها ،دو پرسشنامه محقق ساخته بود كه
با مرور متون ساخته شد و پایایي آن با آلفاي كرونباخ 4و روایياش با نظر متخصصان تأیید شده است .نتیجه پژوهش وي
نشان ميدهد كه نمره نهائي وضعیت خدمات تحویل مدرک الکترونیکي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي با توجه
به مدل ارزیابي پیشنهادي از سطح میانگین باالتر از متوسط بود و تفاوت آن با حد میاني با توجه به دادههاي آزمون تي
تک 2نمونهاي معنيدار بود .این یافته بیانگر وضعیت نسبتاً مناسب نظام خدمات تحویل مدرک الکترونیکي آستان قدس
رضوي است.
كریمي ( )4812با ارائه مقالهاي با عنوان «كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :تاریخچه ،خدمات و امکانات» به
معرفي فعالیتهاي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي از منظر مدیریتي در چهار حوزه بسترسازي و ایجاد
زیرساختها ،سازماندهي و اشاعه اطالعات ،توسعه منابع دیحیتال و فعالیتهاي جانبي پرداخته است.
كریمي ( )4812با ارائه مقاله با عنوان «ارزیابي و مقایسه قابلیتهاي نمایش اطالعات در كتابخانههاي دیجیتالي
عضو كنسرسیوم محتواي ملي» به ارزیابي  11قابلیت نمایش اطالعات در  41كتابخانه عضو كنسرسیوم محتواي ملي
پرداخته است .این پژوهش از روش پیمایشي -تحلیلي و براي روایي ابزار تحقیق از تکنیک دلفي بهره برده و نتیجه
ميگیرد كه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي با  170/42امتیاز و مجمع ذخائر اسالمي (كدنا) با  14/88امتیاز به
ترتیب باالترین و پایینترین امتیاز را كسب نمودهاند.
در بررسي پژوهشهاي انجام شده ،مشخص شد كه تاكنون هیچ پژوهشي به معرفي جامع سامانه كتابخانه دیجیتال
آستان قدس رضوي نپرداخته است .بنابراین نگارنده بر آن شد تا به شناساندن این سامانه به پژوهشگران و عالقمندان
بپردازد.

1. Cronbach's alpha
2. T-test spss
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امکانات و قابلیتها
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي از طریق وب با نشاني  digital.aqr.irدر دسترس است و داراي امکانات و
قابلیتهاي متعدد مدیریتي و عمومي است .در این مقاله پس از اشاره مختصر به برخي از قابلیتهاي مدیریتي به معرفي
امکانات و قابلیتهاي عمومي این سامانه پرداخته ميشود.
الف :امکانات و قابلیتهای مدیریتی:
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي داراي قابلیتهاي متعدد مدیریتي است كه به دلیل عدم كاربرد آنها براي
پژوهشگران و كاربران ،از معرفي كامل آن پرهیز ميشود و صرفاَ به معرفي تیتروار آن بسنده ميشود:
 -4امکان تعریف مدیران مختلف با دسترسيهاي متعدد
 -2مدیریت كاربران
 -8امکان تعریف نقشهاي مختلف با دسترسيهاي متعدد
 -1مدیریت كاربران اعتباري
 -0مدیریت مشتركین كتابخانه دیجیتال
 -1مدیریت خدمات تحویل مدرک با قابلیت ارجاع دهي به كارشناسان
 -7مدیریت امانت دیجیتال
 -3مدیریت پرسش از كتابدار
 -1مدیریت سازماندهي منابع دیجیتال
4

 -41كاربرگه ورود اطالعات طبق استاندارد مودس

 -44مدیریت اصطالحنامه (امکان تعریف اصطالحنامههاي مختلف)
 -42مدیریت مستند مشاهیر
 -48مدیریت موضوعات محلي
 -41مستند اسامي محلي
 -40مدیریت منابع دیجیتال از قبیل گالريها ،منابع سبد و ته نقش

2

 -41امکان تعریف اطالعرسانيهاي مختلف در قالب بنرها ،مطالب ،فایلها و موضوعات
 -47وجود بستر چندزبانه بودن سامانه كتابخانه دیجیتال (قابلیت ترجمه لغات و جمالت)
 -43اعمال تنظیمات مختلف در كاربرگه ،فیلدها ،فروش منابع ،پاورقي ،عمومي و ...

1. Mods
2. Watermark
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 -41مدیریت پیامها
 -21مدیریت راهنما
 -24وجود گزارشات متعدد از قبیل گزارش پرداختها ،گزارش منابع درخواستي ،گزارش بازدیدها ،گزارش
مدیران و ...
ب .امکانات و قابلیتهای عمومی
قابلیتهاي عمومي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي شامل آن دسته از قابلیتهایي است كه با توجه
دسترسيها ي ایجاد شده براي كاربران و پژوهشگران به صورت آزاد در بستر وب و یا با دسترسيهاي محدود در
ایستگاههاي مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوي ،كتابخانهها و مراكز اطالعرساني و  ...قابل استفاده است .در ادامه با
توجه به ظرفیت مقاله به معرفي این قابلیتها پرداخته ميشود.
 .3پایگاههای اطالعاتی
در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،با توجه به نوع منبع اطالعاتي ،پایگاههاي مختلفي تعریف شده
است .پایگاههاي نسخههاي خطي ،كتابهاي چاپ سنگي ،كتابهاي چاپي ،كتابهاي چاپي قبل از  ،4821پایان نامهها،
كتابهاي الکترونیکي و  ...برخي از این پایگاهها است .در این پایگاهها دسترسي به فراداده 4بیش از دو میلیون و ششصد
هزار منبع اطالعاتي فراهم شده است و به صورت روزانه در حال افزایش است .در این پایگاهها ،عالوه بر امکان
بهرهمندي پژوهشگران از فراداده منابع اطالعاتي ،دسترسي به نسخه دیجیتال آنها با توجه به قوانین و سیاستهاي
موجود ایجاد شده است بدین صورت كه امکان دسترسي به متن كامل نسخههاي خطي ،كتابهاي چاپ سنگي،
كتابهاي چاپي قبل از  4821فراهم شده است ولي دسترسي به مابقي منابع از طریق اشتراک سازماني براي كتابخانهها
و مراكز اطالعرساني و خدمات پژوهشي كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي فراهم شده است (جدول شماره .)4
پژوهشگران با انتخاب هر كدام از این پایگاهها ميتوانند ،به جستجو در منابع اطالعاتي موجود در آن پایگاه خاص
بپردازند و منبع مدنظر خود را بازیابي نمایند.

1. Metadata
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تصویر  .3پایگاههای اطالعاتی موجود در سامانه کتابخانه دیجیتال

برخي از ویژگيهاي پایگاههاي اطالعاتي به شرح زیر است:
 نمایش كتاب در نمایشگر كتابخانه دیجیتال بـا قـابلیت بـزرگنمایي و چرخش صفحات؛
 ارائه اطالعات كتابشناختي منابع طبق استاندارد مودس4؛
 مشاهده چکیده و فهرست مندرجات منابع در فیلدهاي كتابشناختي؛
 برقراري ارتباط با منابع اطالعاتي مشابه با ركورد بازیابي شده؛
 برقراري ارتباط با ركوردهاي هم موضوع؛
 برقراري تعامل با پژوهشگران و كاربران با درج اعمال نظر در پایان هر ركورد
 امکان دانلود تصویري و متني كل كتاب در قالب یک درخواست دانلود
 امکان دانلود برگزیده متن یا تصویر كتاب براي دانلود؛
 امکان ارائه خروجيهاي متني و فرادادهاي از ركوردها
 دسترسي به پایگاهها ،با توجه به قوانین كپي رایت به صورت آزاد و یا محدود
جدول  :3وضعیت دسترسی منابع در پایگاههای کتابخانه دیجیتال
وضعیت دسترسی منبع دیجیتال
ردیف

آزاد
نام پایگاه

4

كتابهاي خطي

اشتراک

ایستگاههای

تحویل

امانت

سازمانی

مطالعه دیجیتال

مدرک

دیجیتال

*

2

كتابهاي خطي تمام متن

*

*

*

*

8

كتابهاي چاپ سنگي

*

*

*

*

1

كتابهاي چاپي فارسي و عربي

0

كتابهاي چاپي فارسي و عربي تمام متن

*
*

*

*

1. Mods
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1

كتابهاي چاپي قبل از 4821

*

*

*

7

كتابهاي چاپي فارسي و عربي (فهرست مطالب)

*

*

*

3

كتابهاي چاپي التین

*

1

اسناد

*

41

پایاننامهها

44

نشریات دیجیتال

*
*

*

*

42

كتابهاي الکترونیکي فارسي و عربي

*

*

48

كتابهاي الکترونیکي التین

*

*

41

مقاالت الکترونیکي فارسي و عربي

*

*

40

مقاالت الکترونیکي

*

*

41

پایاننامههاي الکترونیکي فارسي و عربي

*

*

پایاننامههاي الکترونیکي التین

*

*

47

معرفي منابع

*

*

*

43

بریده جراید

*

*

*

41

تصاویر دیجیتال

*

*

*

21

نقشهها

*

*

*

24

فیلمها

*

*

*

22

پوستر

*

*

*

28

انتشارات سازمان

*

*

*

21

انتشارات زائر رضوي

*

*

*

20

انتشارات بنیاد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس

*

*
*

رضوي
21

انتشارات آستان قدس رضوي (به نشر)

*

*

 .2مجموعههای موضوعی
مجموعههاي موضوعي با هدف دسترسي متمركز پژوهشگران به منابع اطالعاتي موجود در هر موضوع ایجاد شده
است .مناسبتهاي مذهبي ،ملي و تحوالت و وقایع روز ،اساس ایجاد هر مجموعه موضوعي است.

تصویر  .2مجموعههای موضوعی موجود در سامانه کتابخانه دیجیتال

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی؛ امکانات ،قابلیتها و ویژگیها
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براي ایجاد مجموعه موضوعي ،منابع مربوطه از محملهاي اطالعاتي مختلف شناسایي ،دانلود و گردآوري شده و
پس از فراداده نویسي ،منابع در این پایگاههاي تخصصي وارد ميشوند .با كلیک بر روي هر مجموعه موضوعي ،منابع بر
اساس پایگاه اطالعاتي به صورت دستهبندي ،نمایش داده ميشوند .بهرهمندي از منابع موجود در مجموعههاي موضوعي،
با توجه به دسترسي اعمال شده در پایگاهها بر اساس قوانین و سیاستهاي موجود فراهم شده است .تاكنون  80مجموعه
موضوعي در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ایجاد شده كه اطالعات مربوط به این مجموعههاي موضوعي در
جدول شماره  2آمده است .كلیه ویژگيها مربوط به پایگاههاي اطالعاتي ،در مورد مجموعههاي موضوعي هم صادق
است.
جدول  .2وضعیت منابع موجود در مجموعههای موضوعی
نوع منبع موجود

ردیف

خطی

سنگی

چاپی

نقشه

فیلم

سند

پایاننامه

نشریه

بریده جراید

تصویر دیجیتال

کتاب الکترونیکی

4-

السالم (هر كدام یک

مقاله الکترونیکی

41

چهارده معصوم علیهم

*

*

*

پایاننامه الکترونیکی

نام مجموعه موضوعی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مجموعه موضوعي)
40

قرآن

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

41

عاشورا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

47

میقاتالرضا علیه السالم

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

43

شهید ثالث

*

41

شهید سردار حاج قاسم

*

*

*

*

*

*

*

*

*

سلیماني
21

حضرت زینب سالم اهلل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علیها
24

نجمه خاتون

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

22

ماه مبارک رمضان

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

28

دانش شناسي

*

*

*

*

*

*

21

خلیج فارس

*

*

*

*

*

*

20

نشریات ادواري خراسان

*
*

*

*

*

*
*

21

اربعین

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

27

حجاب و عفاف

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

23

دفاع مقدس

21

تربیت دیني

81

انقالب اسالمي

*

84

حضرت احمد بن موسي

*

*

*

31

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علیهالسالم
82

كرونا

88

عید نوروز

81

حضرت معصومه سالم اهلل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

علیها
80

شهید مدرس

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 .1خدمات تحویل مدرک
خدمات تحویل مدرک كاربر را قادر ميسازد تا نسخههایي از موادي را كه از طریق جستجوهاي پیوسته بازیابي شده
سفارش داده و مستقیماً از میزبان تحویل گیرد .اینگونه خدمات تحویل مدرک ممکن است به صورت پیوسته از طریق
پایانه كاربر فراتر از نسخه چاپي یا از طریق پست الکترونیکي نیز ارائه شود( .هوردز)4111 ،4
از طریق این خدمت كاربران ميتوانند هر یک از منابع سازمان را از طریق سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس
رضوي درخواست نمایند و سازمان ،منابع درخواستي را با توجه به قوانین ملي و سیاستهاي آستان قدس رضوي به
صورت دیجیتال براي كاربران واگذار مينماید.
براي استفاده از این سرویس ،الزم است كاربر ابتدا در سامانه كتابخانه دیجیتال عضو شده سپس كتاب مورد نظر
خود را جستجو نموده و با انتخاب گزینه «دریافت نمونه منبع» كه در پایین اطالعات كتابشناختي وجود دارد آن را
سفارش دهد تا طبق ضوابط موجود ارسال شود .بدین صورت كه امکان درخواست نسخههاي خطي ،چاپ سنگي،
كتابهاي چاپي قبل از  ،4821اسناد ،عکسها به صورت كامل وجود دارد و در مورد سایر منابع از قبیل كتابهاي چاپي،
پایاننامهها ،امکان درخواست صرفاً بیست صفحه از منبع وجود دارد.

1. Harrods

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی؛ امکانات ،قابلیتها و ویژگیها
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تصویر  .1دریافت «نمونه منبع» یک رکورد در سامانه کتابخانه دیجیتال

برخي از ویژگيهاي خدمات تحویل مدرک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي به شرح زیر است:
 درخواست منابع طبق آییننامه موجود صورت ميگیرد.
 استفاده از این خدمت نیاز به عضویت در سامانه كتابخانه دیجیتال دارد.
 دریافت این خدمت مشمول هزینه است.
 امکان درخواست كلیه منابع سازمان از طریق پروفایل كاربري
 تحویل منابع درخواستي پس از تأیید كارشناسان مربوطه و پرداخت هزینه
 امکان دانلود منبع درخواستي از زمان پرداخت هزینه به مدت  13ساعت
 انجام كلیه امور مربوطه از قبیل درخواست منبع ،پرداخت هزینه ،دانلود و  ...از طریق پروفایل كاربر
(قسمت مدیریت اطالعات شخصي-درخواستهاي من)
 امکان تعیین محدودیت سقف درخواست روزانه )در حال حاضر سقف روزانه درخواست هر كاربر 2
ركورد است)
 امکان مشاهده وضعیت منبع درخواستي در پروفایل كاربر (قسمت مدیریت اطالعات شخصي-
درخواستهاي من)
 ارسال گزارش وضعیت منبع درخواستي از طریق پست الکترونیکي

30
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تصویر  .0ثبت درخواست تحویل مدرک یک رکورد در سامانه کتابخانه دیجیتال

 .1مدیریت اطالعات شخصی
مدیریت اطالعات شخصي یکي از امکانات مورد توجه سامانه كتابخانه دیجیتال است كه از طریق آن كاربران و
پژوهشگران ميتوانند پس از عضویت در كتابخانه دیجیتال ،عالقمنديها و منابع جستجو شده خود را مدیریت نمایند؛
همچنین در این سامانه امکان مشاهده و مدیریت منابع دیجیتال درخواست شده از طریق خدمات تحویل مدرک یا امانت
دیجیتال و پرسشهاي مطرح شده از طریق سامانه پرسش از كتابدار نیز وجود دارد.
كتابخانه شخصي ،منابع درخواستي من ،منابع اهدایي من ،پرسشهاي من ،كتابهاي امانتي من ،راهنما و تغییر رمز
جزء امکانات مدیریت اطالعات شخصي ميباشد .براي دسترسي به این قسمت ،كاربر ميتواند پس از ثبتنام و ورود در
سامانه كتابخانه دیجیتال ،به تصویر شناور «كتاب» در سمت راست صفحه اصلي سامانه كتابخانه دیجیتال مراجعه نموده
و از امکانات و قابلیتهاي این قسمت استفاده كند.

تصویر  .0گزینه «مدیریت اطالعات شخصی» در صفحه اصلی کتابخانه
دیجیتال

کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی؛ امکانات ،قابلیتها و ویژگیها
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 .0امانت دیجیتال
امانت دیجیتال با هدف رفع نیازهاي اطالعاتي كاربران در شرایط كرونا در اسفند  4813عملیاتي گردید؛ در این
قابلیت ،بیش از دوازده هزار كتاب چاپي فارسي و عربي كه به دلیل مسائل حقوقي امکان دسترسي آزاد برایشان وجود
نداشت بر اساس درخواست پژوهشگران در دسترس آنها قرار ميگیرد .از طریق این قابلیت پژوهشگران در اقصي نقاط
جهان ميتوانند منابع مورد نیاز خود را از طریق این سیستم درخواست نموده تا نسخه دیجیتال منابع به صورت امانت در
بازه زماني مشخص به آنها واگذار شود.

تصویر  .6گزینه «پایگاه کتابهای چاپی فارسی و عربی ( امانت دیجیتال)» در قسمت پایگاهها

براي استفاده از این سرویس ،كاربران الزم است ابتدا در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ثبت نام
نموده ،سپس با مراجعه به قسمت پایگاهها ،به پایگاه «كتابهاي چاپي فارسي و عربي -تمام متن (امانت دیجیتال)»
مراجعه نمایند و پس از جستجو در پایگاه ،كتاب خود را انتخاب و گزینه «درخواست امانت دیجیتال» را كلیک (انتخاب)
نمایند .كارشناس مربوطه در سازمان درخواست كاربر را بررسي و پس از تأیید ،مطالعه آنالین كتاب به مدت دو هفته
براي كاربر فراهم ميشود.

37
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تصویر  .7گزینه «درخواست امانت دیجیتال » در پایین رکوردهای پایگاه کتابهای چاپی فارسی و عربی تمام متن

 .0اشتراک سازمانی
با توجه به این كه امکان دسترسي آزاد از طریق وب به برخي از منابع موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان
قدس رضوي به دلیل مسئله كپيرایت وجود ندارد ،لذا براي بهرهمندي پژوهشگران و جلوگیري از محرومیت آنها از این
منابع ،به كتابخانهها و مراكز علمي و پژوهشي ،اشتراک كتابخانه دیجیتال داده ميشود .پایگاههاي كتابها ،مقاالت و
پایاننامههاي الکترونیکي به زبانهاي فارسي ،عربي ،انگلیسي و  ...جزء پایگاههایي هستند كه از طریق اشتراک سازماني
در دسترس كتابخانهها و مراكز اطالع رساني قرار ميگیرند.
كتابخانهها و مراكز اطالعرساني براي اشتراک كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ميتوانند ضمن مکاتبه با
سازمان به صفحه اصلي كتابخانه دیجیتال مراجعه نموده و گزینه «اشتراک سازماني» را انتخاب و فرم مربوطه را تکمیل
نمایند .براي دسترسي به این پایگاهها ،كتابخانه و مراكز اطالعرساني الزم است آي پي ثابت 4داشته باشد تا در فرم
مربوطه براي اعمال تنظیمات الزم در خصوص دسترسي آنها وارد شود.

تصویر  .8گزینه « اشتراک سازمانی» در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال
1. Static IP
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 .6اهداء منابع دیجیتال
یکي از روشهاي توسعه منابع دیجیتال در سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي ،وقف و
اهداء است .پژوهشگران ،مجموعهداران و نویسندگان به روشهاي مختلف ميتوانند منابع دیجیتال خود را به سازمان
اهداء نمایند تا در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي در دسترس پژوهشگران قرار گیرد .یکي از این روشها،
ارسال فایل از طریق فرم اهداء منابع دیجیتال در صفحه اصلي سامانه است .كاربران ميتوانند با تکمیل فرم مربوطه و
بارگذاري منبع دیجیتال ،نسبت به واگذاري منابع خود اقدام نمایند .منابع دیجیتال اهدایي پس از ارسال ،توسط بخش
سازماندهي و توسعه منابع دیجیتال سازمان ،فرادادهنویسي خواهد شد و دسترسي آنها با توجه به سیاستهاي آستان
قدس رضوي و نظر اهداءكننده در كتابخانه دیجیتال اعمال خواهد شد.

تصویر  .9گزینه «اهداء منبع دیجیتال» در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال

 .7رابط کاربر واکنش گرا

3

از آنجا كه امروزه فناوري به بـخش ضـروري از زندگي روزمره تبدیل شده ،در نتیجه باید طیف گستردهاي از
دستگاههایي را كه كاربران به واسطه آنها قادر به دسترسي به ایـنترنت هـستند ،در نـظر گرفت؛ زیرا امروزه كاربران
اینترنت از بيشمار نمایشگر در ابعاد بزرگ و كـوچک براي دستیابي به صفحات اینترنت استفاده ميكنند .همانطور كه
در معماري ،با بهرهگیري از فناوري مدرن این امکان را فـراهم مـيآورند تـا بتوان اجزا و تجهیزات مختلف را به طور
خودكار كنترل نمود ،طراحي سامانه واكـنشگرا نیز رویکرد مناسبي است كه طراحان وب را قادر ميسازد تا با پیادهسازي
سامانه انعطافپذیر ،نسبت بـه تـغییر دسـتگاه كاربران واكنش نشان دهد (احمدي تنکابني.)4811 ،
با طراحي سامانه واكنشگرا ،ساختار الیههاي سامانه به صـورت شـناور طـراحي ميشود كه باعث تنظیم عرض
صفحه و اندازه متن در ابعاد مختلف ميشود كه این كـار ،بـه صـورت كامالً خودكار انجام ميشود.
سامانه واكنشگرا براي واكنش سامانه نسبت به تغییر دستگاههاي مـختلف مـانند تبلت ،موبایل ،لپتاپ و
تلویزیونهاي هوشمند و نیز تغییر میزان وضوح تصاویر مورد استفاده قـرار مـيگیرد.
1.Responsive
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عـلت این نامگذاري ،آن است كه در طراحي وب در بسیاري از مواقع نیاز به صفحاتي است كه نسبت بـه
سـختافزار كاربر اطالعات را براي او نمایش دهند؛ به عبارت دیگر ،واكنشگرا باشند؛ یعني اگـر كاربر ،صـفحه وب را در
یـک تبلت ،گوشي هوشمند ،یک لپتاب و یا رایانه خانگي مشاهده كند ،در هر كدام از این دستگاهها نـوع نـمایش
متفاوتي از صفحه را مشاهده خواهد كرد و صفحه براي هر كدام از دستگاهها شکل خـاصي را بـه خود مـيگیرد و اندازه
و وضوح تصویر در هركدام تغییر ميكند؛ براي مثال ،بعضي از عناصر صفحه حذف ميشوند و بعضي دیـگر بـسته بـه
وضوح تصویر صفحه ،كوچک یا بزرگ ميشوند.
البته فهمیدن این كه صفحه واكـنشگراست كار مشکلي نیست .گرچه براي طراحان حرفهاي ابزارهاي مـناسبي
وجـود دارد تا صفحات خود را آزمایش كنند ،اما به صورت ساده با تـغییر انـدازه صفحه مرورگر در رایانه ،ميتوان به
ویژگي واكـنشگرا بـودن قـالب سامانه پي برد .داشتن سامانه واكنشگرا ميتواند در بهبود سئوي سامانه ،انعطافپذیري
باال و كارآمد ،افزایش بازدیدگنندگان ،محبوبیت در بین موتورهاي جستجو مؤثر باشد.
یـک سامانه پیشروي موفق ،باید اطالعات خـود را بـه بهترین شـکل بـه كـاربران ارائه كند و نسبت به تغییر
دستگاه كـاربران ،واكـنش مناسب نشان دهد .این قابلیت ،باعث برقراري تعامل بهتر كاربر با سامانه شده و تـأثیر مثبت و
جذابیت بیشتري بر كـاربري سامانه خواهد داشت.
كـتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي نـیز بـراي ارائه بهترین امکانات به كـاربران و تعامل بهتر آنان با سامانه و
استفاده از تمام ابزارهاي موجود ،اقدام به طراحي ساختار رابـط كـاربري واكنش گرا در سامانه كتابخانه دیجیتال نموده
اسـت.
 .8جستجو
دنیاي وب ،منبع عظیمي از اطالعات است كه روز به روز بر حجم آن افزوده ميشود .در حال حاضر ،میلیاردها
صفحه كه اطالعات فراواني از موضوعات مختلف را در بر دارنـد ،روي سـِرورهاي مختلف جا خوش كـردهاند .ایـن در
حالي است كه تولد پایگاههاي جدید و گسترش پایگاههاي موجود نیز به طور فزایندهاي به این حجم اطالعات ميافزاید.
نرخ رشد اطالعات تا آنجاست كه امروزه مشکل دسترسي به اطالعات ،جـديتر از نـبود اطالعات است و چالش اساسي
بیشتر كاربران ،دشواري دستیابي به اطالعات است؛ به عبارت دیگر ،اگر كاربري دنبال موضوعي خاص باشد ،كدام صفحه
را باید بخواند؟ از میان این تعداد عظیم صفحات موجود ،كـدام صـفحه نیاز او را بـرآورده ميكند؟ چاره این چالش،
استفاده از موتورهاي جستجوست؛ اما موتورهاي جستجو هم تفاوتهاي اساسي دارند .موتورهاي جستجو به كـاربران در
یافتن اطالعات كمک مينمایند و با در نظر گرفتن خصوصیات زباني ،اقدام بـه كـاوش مـتون و رتبهبندي متناسب با
نتایج ميكنند (احمدي تنکابني.)4811 ،
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انواع جستجوهاي موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي به شرح زیر است:
 جستجوی سادهدر «جستجوي ساده» سادهترین ابزارهاي جستجو به منظور فراهم آوردن امکان بازیابي با حداقل دانش اطالعاتي
نسبت به اصول جستجو ،پیشبیني شده است .در این روش كاربر نوع فیلد جستجو را اعم از عنوان ،ناشر ،پدیدآور ،جنس
و فهرست مندرجات تعیین ميكند .سپس واژه قابل جستجو را در قسمت «جستجو» درج مينماید.
پس از درج واژه مورد نظر ،به منظور تخصصي كردن جستجو ،در كادر مقابل كلمه یا واژه مورد نظر ،تایپ ميشود
كه با توجه به نوع جستجو ميتوان از جستجو به صورت «عبارتي» با قرار دادن كلمههاي مورد نظر در داخل «گیومه»
استفاده كرد .تمامي كلمههاي مورد جستجو با حفظ ترتیب بازیابي ميشود .در این حالت ممکن است ركوردهایي بازیابي
گردد كه با حفظ ترتیب داراي واژگان بیشتري از عبارت مورد جستجو باشد.

تصویر  .35گزینه «جستجوی ساده» در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال

 جستجوی پیشرفتهدر جستجوي پیشرفته ،جستجوي محتوایي عناصر با مشخص نمودن نوع عنصر (موضوع ،پدیدآورنده ،ناشر و  )...یا
بخشهاي خاص محتوایي یک منبع (چکیده ،عنوان ،فهرست مندرجات و  )...كه توسط زبان نشانهگذاري مشخص
شدهاند را میسر ميسازد؛ همچنین عملگردهاي بولي ،جستجوي عبارتي و  ...را پشتیباني مينماید .در این نوع جستجو ،به
منظور تخصصي كردن جستجو و جلوگیري از ریزش كاذب ميتوان پس از درج كلمه یا عبارت مورد نظر از عملگرهاي
منطقي (و ،یا ،به جز) استفاده نمود ،سپس كلمه یا عبارت بعدي را وارد كرد .ركوردهاي بازیابي شده با توجه به فیلدهاي
كتابشناختي و امتیاز كاربران ،به دو صورت صعوي و نزولي قابل نمایش است (كریمي.)4811 ،
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تصویر  .33گزینه «جستجوی پیشرفته» در سامانه کتابخانه دیجیتال

برخي ویژگيهاي جستجوي سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي عبارت است از:
 برجسته كردن نتیجه جستجو4؛
 رتبهبندي نتایج جستجو2؛
 فیلتر نتایج جستجو8؛
 نمایش جستجوهاي مرتبط1؛
 جستجوي آزاد در فیلدها (عناصر)؛
 جستجوي تعیین نوع شيء (منبع)؛
 جستجوي چندرسانهاي؛
 جستجوي عبارتي؛

0

1

 جستجوي كوتاهسازي؛
 جستجوي تمام متن ؛

7

3

 جستجوي همزمان در چند فیلد.
 .9مرور
مرور عبارت است از كشف عناصر فرادادهاي ،پارههاي اطالعاتي و اشیاي محتوایي ،از طریق یک نظام مسطح یا
سلسله مراتبي كه بر اساس نظم الفبایي ،ساختار منطقي و  ...مرتب شدهاند .مرور یکي از روشهایي است كه عالوه بر

1. Highlight
2. Ranking
3. Filtering
4. Related Searches
5. Multimedia (or univarsal) Searching
6. Pharsal Search
7. Trunction Search
8. Fulltext
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سیستم جستجو ،براي كشف و بازیابي اطالعات دیجیتالي نظامهاي اطالعاتي استفاده ميشود .فناوريهاي فرامتن وب،
بسیار بر گسترش این سیستمها تأثیرگذار بوده است .از مهمترین مزایاي این سیستمها ميتوان به پیگیري منطقي و
نظاممند شناسهها و رهایي از اشکاالت تایپي اشاره نمود (كریمي.)4811 ،
در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي دو نوع مرور به شرح زیر وجود دارد:
مرور الفبایی:

در این نوع مرور ،شناسهها بر اساس الفباي كلمات مرتب شدهاند .این نوع مرور ،متداولترین انواع مرور است .در
سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،فهرست الفبایي عنوان منابع دیجیتال از حرف آ تا حرف ي در قالب مرور
الفبایي آمده است .با كلیک روي هر حرف ،منابعي كه عنوان آنها با آن حرف شروع ميشود نشان داده شده است .در
این نوع مرور امکان محدود كردن پایگاه نیز قبل از انتخاب منبع وجود دارد.
مرور اصطالحنامهای:

مهمترین نوع سیستم مرور ،مرور اصطالحنامهاي است .پژوهشها حاكي از آن است كه بیش از پنجاه درصد
درخواستهاي جستجوي ارائه شده به نظامهاي اطالعاتي ،موضوعي هستند (طاهري .)4837 ،در كنار فهرست الفبایي،
فهرست اصطالحنامهاي منابع نیز قابل دسترسي است كه كتابها را بر اساس موضوعات مختلف و به صورت الفبایي
است.

تصویر  .32انواع مرور در سامانه کتابخانه دیجیتال

 .35گالریهای فیلم ،صوت و نفایس
تعدادي از منابع چندرسانهاي موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي در قسمت گالريهاي مختلف
عکس ،فیلم ،صوت و نفایس قابل مشاهده است.
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تصویر  .31انواع گالری در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال

 .33پربازدیدها
پربازدیدها منابعي هستند كه بیشترین بازدید و استفاده را در كتابخانه دیجیتال از سوي كاربران داشتهاند.

تصویر  .30رکوردهای پربازدید در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال

 .32منابع منتخب
منابع منتخب منابعي اطالعاتي است كه از لحاظ محتوا و كیفیت فایل از سوي كتابخانه به كاربران پیشنهاد
ميشود.

تصویر  .30منابع منتخب در صفحه اصلی سامانه کتابخانه دیجیتال
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 .31جدیدترینها
جدیدترینها شامل آخرین ركوردهایي است كه توسط بخش سازماندهي و توسعه منابع دیجیتال ،تأیید و نمایه

4

شده است .نمایش ركوردها در جدیدترینها ،با توجه به دسترسيهاي اعمال شده در پایگاهها و ركوردهاست .به این
صورت كه در صورتي كه آخرین ركوردهاي تأیید شده مربوط به كتابهاي الکترونیکي باشد ،این منابع صرفاً در
كتابخانههاي آستان قدس رضوي ،ایستگاههاي مطالعه دیجیتال آستان قدس رضوي در سراسر كشور و مشتركین
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي قابل مشاهده خواهد بود و منابعي از قبیل نسخههاي خطي ،چاپ سنگي و  ...به
دلیل دسترسي آزاد آنها ،بدون محدویت قابل مشاهده خواهد بود.

تصویر  .36جدیدترین رکوردهای ارائه شده سامانه کتابخانه دیجیتال

 .30عضویت
كاربران با تکمیل فرم ثبتنام در سامانه كتابخانه دیجیتال ميتوانند به صورت رایگان در این كتابخانه عضو شده و
از امکانات آن استفاده نمایند .براي ثبتنام در این سامانه الزم است كه ابتدا به صفحه اصلي وارد شده و با زدن گزینه
ثبتنام ،فرم عضویت را تکمیل و ارسال نمایند .پس از ارسال فرم ،پیامکي حاوي كد ثبتنام براي كاربر ارسال ميگردد
كه پس از وارد كردن كد مربوطه در قسمت مورد نظر فرایند ثبتنام تکمیل ميشود .اطالعات مربوط به حساب كاربري،
از قبیل نام كاربري و كلمه عبور در فرم مربوطه توسط كاربر تکمیل ميشود.
در صورتي كه كاربر نام كاربري یا رمز عبور خود را فراموش كرده یا به هر دلیل از دست داده باشد ،ميتواند با
كلیک بر روي گزینه ورود در صفحه اصلي و سپس انتخاب گزینه «رمز عبور را فراموش كردهام» رمز عبور را دریافت
نماید.

1. Index
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تصویر  .37کاربرگه ثبتنام در سامانه کتابخانه دیجیتال
 .30تعامل با کاربران
در فضاي وب ،ارتباط مستمر با كاربران اهمیت بسیاري دارد .كاربران پس از ثبت نام ،نیازمند ارتباط دوسویه از
طریق مـنابع مـعتبر سامانه هستند تا اطالعات و یا اخـبار جـدید سامانه را به دست آورند .ارسال اخبار و اطالعات موجب
ميشود تا كاربران ارتباط بیشتري با سامانه و بهروزرسانيهاي انجام شده پیدا كنند .متأسفانه ،عادتي كـه غـالب
سامانههاي ایراني به آن مبتال شدهاند ،این است كه با تأخیري زیاد به كاربران پاسخ ميدهند و یا با كاربران تعاملي
(مراودهاي) ندارند و آنان را در جریان آخرین خبرهاي سامانه قرار نميدهند .از این رو ،سامانه كـتابخانه دیـجیتال آستان
قدس رضوي براي تعامل بیشتر با كاربران و ارائه اطالعات و اخبار مربوط بـه سامانه ،اقدام به پیادهسازي زیرساختهایي
در این زمینه نمودهاست؛ زیرا مطمئناً آگاه نمودن كاربران از اخبار و اطالعات سامانه ميتواند الفت و هـمدلي خـوبي
مـیان سامانه با كاربران ایجاد نماید .در ادامه به برخي از امکانات پیادهسازي شده براي تعامل با كاربران اشاره ميشود:
الف .پرسش از کتابدار

پرسش از كتابدار یکي از مؤثرترین خدمات است كه با كمک كارشناسان پژوهشي در تمامي حوزههاي دانش بشري
به محققان و دانش پژوهان رضوي خدمات مشاورهاي ارائه ميدهد .این سرویس ،با از میان برداشتن محدودیت زماني و
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مکاني ،كاربر را قادر مي سازد در هر زمان و مکاني نیاز اطالعاتي خود را مطرح نماید .متخصصین پژوهشي سازمان
پاسخهاي مرتبط به نیازهاي اطالعاتي را به صورت همزمان یا غیرهمزمان براي كاربران ارسال مينمایند.
براي استفاده از این سرویس ،پژوهشگر ميتواند با انتخاب گزینه «پرسش از كتابدار» (آدمک نمایش داده شده در
سمت چپ صفحه اصلي سامانه كتابخانه دیجیتال) و انتخاب گزینه كتابدار آنالین (پرسش همزمان) به صورت آنالین با
كتابدار گفتگو نماید و یا از طریق ارسال پرسش از طریق فرم وب (غیرهمزمان) پرسش خود را از كتابدار مربوطه مطرح
نماید .در پرسش همزمان كاربر پس از طي فرایند آن ميتواند پاسخ خود را به صورت همزمان (آنالین) دریافت نماید.
این شیوه نیاز به ثبتنام در سایت ندارد و ميتواند با ورود به سایت كتابخانه دیجیتال و انتخاب گزینه پرسش از كتابدار
سمت چپ صفحه (آدمک) با كتابدار روي خط ،گفتگو نماید .در پرسش به شیوه غیرهمزمان ،كاربر ابتدا باید در سایت
ثبتنام نماید سپس از طریق گزینه «پرسش از كتابدار» كه در باال و وسط صفحه قرار دارد ،فرم نمایش داده شده را
تکمیل و پرسش خود را ارسال نماید و پاسخ خود را پس از طي روزهاي تعیین شده از طریق صفحه شخصي خود و
بررسي قسمت «پرسشهاي من» دریافت نماید.

تصویر  .38گزینه «پرسش از کتابدار» در سمت چپ سامانه کتابخانه دیجیتال

برخي از ویژگيهاي پرسش از كتابدار به شرح زیر است:
 این خدمت از سال  4812در سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي فعال است.
 استفاده از كتابدار آنالین نیاز به عضویت در سامانه كتابخانه دیجیتال ندارد.
 استفاده از كتابدار آفالین (پرسش به شیوه غیرهمزمان) نیاز به عضویت در سامانه كتابخانه دیجیتال
دارد.
 این سرویس از طریق سامانه كتابخانه دیجیتال همراه (نسخه موبایلي) قابل استفاده است.
 پاسخگویي صرفاً به سؤاالتي است كه پاسخ كوتاه و مختصر نیاز داشته باشد.
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 پاسخگویي به سؤاالتي كه در مورد راهنمایي كاربر و معرفي منابع اطالعاتي مورد نیاز وي (اعم از
كتاب ،مقاله ،مجله ،روزنامه ،پایاننامه ،منابع اینترنتي و غیره) باشد ،صورت ميگیرد.
 به سؤاالت تخصصي در حد معرفي منابع پاسخ داده ميشود.
 در هر بار استفاده از این خدمات ،حداكثر به دو سؤال پاسخ داده ميشود.
 ساعت ارائه خدمات «پرسش از كتابدار آنالین» روزهاي كاري از ساعت  3الي  48است .در غیر از
ساعتهاي ذكر شده كاربران ميتوانند پرسشهاي خود را از طریق قسمت پرسش از كتابدار مطرح نمایند.
 ساعات ارائه خدمات پرسش از كتابدار غیرهمزمان (آفالین) تمام ساعات و روزهاي هفته ميباشد
(زبردست.)4813 ،
ب .ارتباط با ما

در راستاي تکمیل و كارآمدتر نمودن سامانه ،امکان ارسال انتقادها ،پیشنهادها و نظرهاي كاربران وجود دارد .براي
همین منظور ،كاربران ميتوانند در صفحه اصلي با زدن گزینه «ارتباط با ما» پیغام مدنظر خود را ارسال نمایند.
كارشناسان مربوطه در اولین فرصت پاسخ پیغامهاي ارسالي را از طریق پست الکترونیکي به كاربر ارسال خواهند نمود.
ضمن این كه در این قسمت ،اطالعات تماس نیز درج شده كه در صورت لزوم ميتوان از طریق آن براي برقراري ارتباط
استفاده نمود و یا از طریق پست الکترونیکي  digital@aqr.irپیام مدنظر را ارسال نمود .همچنین پست الکترونیکي
 donation.lib@aqr.irبراي ارسال منابع دیجیتال اهدایي توسط اشخاص حقیقي و حقوقي درنظر گرفته شده است.

تصویر  .39گزینه «ارتباط با ما» در باالی صفحات سامانه کتابخانه دیجیتال
ج .ثبت نظر

كاربران با كـلیک روي گـزینه «ثبت نظر» در پایین اطالعات كتابشناختي كلیه منابع اطالعاتي موجود در سامانه
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،ميتوانند انتقادها یا پیشنهادهاي خود را در خصوص آن ركورد مطرح نموده و نوع
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خرابي موجود در منبع دیجیتال و یا اطالعات كتابشناختي را گزارش نمایند .كارشناسان كتابخانه دیجیتال در اولین
فرصت به مطالب ارسالي كاربران پاسخ خـواهند داد.

تصویر  .25گزینه « ثبت نظر» در پایین هر رکورد
د .پرسشهای متداول
پرسشهاي متداول شامل پاسخ سریع به برخي از پرسشهایي است كه امکان دارد در استفاده از سامانه كتابخانه
دیجیتال براي كاربران مطرح شود.

تصویر  .23گزینه «پرسشهای متداول» در باالی صفحات سامانه کتابخانه دیجیتال

29

شمسه ،دوره  ،31شماره  ،03-05بهار و تابستان 3055

هـ .شبکههای اجتماعی:
از سال گذشته با وجود محدودیتها و تعطیليهاي كرونایي در كتابخانهها و مراكز اطالعرساني ،كتابخانه دیجیتال
آستان قدس رضوي سعي در حضور در شبکههاي اجتماعي و معرفي منابع و فعالیتهاي خود از طریق این بستر جدید
نموده است .نشاني گروه واتساپي این كتابخانه دیجیتال كه براي ارسال مقاالت مختلف به پژوهشگران در نظر گرفته
شده است در ادامه آمده است:
https://chat.whatsapp.com/Ii1hLi1uQn0BZQRV8kX31s

ح .فرمهای نظرسنجی
یکي از جدیدترین ابزارهاي تعامل با كاربران در كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي ،فرمهاي نظرسنجي است
كه در این روش ،روزانه از بین مخاطباني كه از امکانات و قابلیتها و خدمات موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال استفاده
نمودهاند ،ده نفر انتخاب ميشود و ضمن تماس تلفني ،میزان رضایت آنها ،سنجیده شده و مورد ارزیابي قرار ميگیرد.

پیشنهادها
سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان قدس رضوي با مجموعهاي بالغ بر سي میلیون منبع اطالعاتي،
یکي از بزرگترین مراكز اطالعرساني موجود در كشور و منطقه است .طبق برنامه چشمانداز سازمان در افق ،4111
سازمان قرار است به عنوان غنيترین ،فعالترین و مؤثرترین سازمان كتابخانهاي ،موزهاي و سندي در منطقه شناخته
شود .براي تسهیل در دستیابي به این چشمانداز پیشنهاداتي به شرح زیر ارائه ميشود:
 -4تصویب قانون استفاده منصفانه در مجلس شوراي اسالمي
 -2تصویب قانون واسپاري منابع دیجیتال به كتابخانههاي بزرگ كشور در مجلس شوراي اسالمي
 -8افزایش امکانات و قابلیتهاي سامانه كتابخانه دیجیتال
 -1بهینهسازي قابلیتهاي موجود در سامانه كتابخانه دیجیتال
 -0ایجاد قابلیتهاي جدید و مدرن در سامانه كتابخانه دیجیتال
 -1یکپارچهسازي سامانه كتابداري و سامانه كتابخانه دیجیتال سازمان
 -7استفاده از جدیدترین استانداردهاي كتابخانه دیجیتال و ابزارهاي سازماندهي اطالعات از قبیل
4

استاندارد توصیف و دسترسي به منابع

1. Resource Description and Access
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نتیجهگیری
كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي یکي از قدیميترین و بزرگترین كتابخانههاي دیجیتال كشور است كه پس از چهار
دهه فعالیت در حوزه تهیه میکروفیلم و دیجیتال از منابع اطالعاتي و یک دهه مطالعات كارشناسي و تدوین مستندات
علمي ،از ابتداي دهه  11در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است .این كتابخانه دیجیتال در ابتداي رونمایي داراي
حداقل امکانات و قابلیتها بود تا این كه به مرور زمان قابلیتهایي از قبیل خدمات تحویل مدرک و پرسش از كتابدار به
قابلیتهاي سامانه اضافه شد و امانت دیجیتال آخرین قابلیت قابل توجه این سامانه است كه با شیوع ویروس كرونا در
دسترس پژوهشگران قرار گرفت .تاكنون بیش از دو میلیون و ششصد هزار منبع دیجیتال طبق استاندارد مودس

4

فرادادهنویسي و ورود اطالعات شده و با توجه به قوانین ملي و سیاستهاي آستان قدس رضوي در دسترس پژوهشگران
قرار گرفته است .غنيسازي و توسعه منابع اطالعاتي این سامانه به صورت روزانه در حال انجام است .پژوهشگران و
عالقمندان ميتوانند ا ز كتابخانه دیجیتال همراه (نسخه موبایلي) سامانه كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي مشابه
نسخه وبي استفاده نمایند.
منابع
احمدي تنکابني ،حسین ( .)4811پایگاه كتابخانه دیجیتال نور ،ره آورد نور.21-41 ،08 ،
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پیشنهادي ،تحقیقات اطالعرساني و كتابخانههاي عمومي.117-133 ،)31(8 ،
طاهري ،مهدي (.)4837كتابخانههاي دیجیتالي :استانداردها ،بستر فني و الگوي معماري ،براي سازمان فعالیتهاي قرآني
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.41-0
كریمي ،مهدي ( .)4812كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :تاریخچه ،خدمات و امکانات ،شمسه.4-44 ،24 ،
كریمي ،مهدي ( .)4811كتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي :كاركردها و ملزومات ،مشهد ،سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز
اسناد آستان قدس رضوي.
كریمي ،مهدي ( .)4812ارزیابي و مقایسه قابلیتهاي نمایش اطالعات در كتابخانههاي دیجیتالي عضو كنسرسیوم محتواي ملي.
كنفرانس ملي) كتابخانههاي دیجیتالي ،پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران.
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نبوي ،فاطمه ( .)4831كتابخانه دیجیتالي ،مباني نظري ،محتوا ،ساختار ،سازماندهي ،استانداردها وهزینهها همراه با نگاهي به برخي
كتابخانههاي دیجیتالي خارجي و داخلي ،با راهنمایي و همکاري رحمت اهلل فتاحي ،مشهد :سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز
اسناد آستان قدس رضوي.
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