
: سرسخن

ضرورت تغییر ماهوي در رویکرد خدماتی و اطالع رسانی کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي

1جعفر درباغ عنبران

زمانی نه چندان دور، در آغازین روزهاي پیروزي انقالب اسالمی، آستان قدس رضوي داراي یک کتابخانه کوچک بود 
اما اکنون آن کتابخانه کوچک به مرکزي . هزار نسخه می رسیدبا تعدادي منابع خطی و چاپی که سرجمع به پنجاه 

علمی و پژوهشی در قالب کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي تبدیل شده است با خدمات متنوع و تقاضاهاي 
از اواخر دهه هشتاد، رویکرد کتابخانه مرکزي به سمت خدمات رسانی به محققان و پژوهشگران سوق یافت . گوناگون
یکی از عمده ترین چالش ها، حضور قشر عظیمی از . عمل اجراي این رویکرد با چالش هاي مختلفی روبرو شدلیکن در 

اغلب تا ساعت ده شب . جوانان و نوجوانان شهر مشهد در کتابخانه براي مطالعه کتابهاي درسی و کمک آموزشی است
در . شب پذیراي اعضا، مراجعان و زائران می باشدتا هفتابخانه در روزهاي جمعه و تعطیل نیز کت. در کتابخانه هستند

تر ها و کنکورها، حضور این قشر گستردههاي زمانی مانند امتحانات پایان ترم و یا نزدیکی زمان برگزاري آزمونبازه
یعنی . استایجاد شدهجاست که این نیاز در بین اعضاي کتابخانه در سطح فوق لیسانس و دکترا نیز جالب این.شودمی

اي از کتابخانه تقاضاي منابع براي شرکت در آزمون دکترا، دکتراي تخصصی و یا شرکت در آزمون هاي حرفه
از طرف دیگر، کتابخانه مرکزي در میان جامعه کتاب دوستان و .درسی و فضاي آرام براي مطالعه دارندکمک

مانت و تمدید کتاب و میزان مطالعه منابع غیر درسی نشانگر آمار خدمات ا. عالقمندان به مطالعه نیز جایگاه خاصی دارد
در سطح پژوهش و تحقیق، نمایشگاه دستاوردهاي علمی و . استلزوم توجه به این قشر از اعضا و مراجعان کتابخانه 

از حضور ...تحقیقاتی اعضاي پژوهشگر کتابخانه در قالب هاي مختلف کتاب، پایان نامه، مقاله، نرم افزار، انیمیشن و 
ایجاد چندین . دهدو علوم انسانی در کتابخانه خبر می، پزشکیمهندسی،طیف وسیعی از محققان رشته هاي فنی

کتابخانه تخصصی در محل کتابخانه مرکزي نیز خدمت جدیدي است که محققان و مراجعان خاص خود را به کتابخانه 
اما آنچه که باعث قدمت و نام آوري کتابخانه است یعنی . نمایدفراخوانده و خدمات تخصصی به این قشر را طلب می

تال سازي نسخ یو تقاضاي دسترسی کامل به این منابع، بی تردید تالش کتابخانه را براي دیجحوزه مخطوطات و نگاه 
د و کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوي گام بعدي بود که به سرانجام رسیاندازيو راهایجاد. راه داشتهمخطی به

کهسوال اساسی براي کتابخانه این استحال و در این شرایط . زودي در دسترس محققان کشور قرار گیردهامید است ب
انواع یا بدون توجه به وارائه دهدخود را به همین شیوه با توجه به نیاز عمده مخاطبان حضوريآیا خدمات متنوع

در سطح هم آنمحققان قط به مدیریت نیازهاي پژوهشی و علمی ، فاعضاي و مراجعان کتابخانهو نیازهاي تقاضا
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اي، تخصصی  و هحرفبه خدمات هابپردازد و با حذف فضا و خدمات برخی تاالرهاي عمومی و اختصاص آنیکشور
اي حضور محققان کشور براي هایی را برفضاها و اتاق.فرهنگی را دنبال نماید- تر علمیپژوهشی، اهداف عالی

هاي مطالعاتی در بازه هاي زمانی سه ماهه و شش ماهه فراهم نماید و تسهیالت خاص دسترسی به ن فرصتگذراند
مرجع حضوري و مجازي را بیشتر تقویت نماید و اطالع رسانی و خدمات . انواع منابع کتابخانه را برایشان فراهم نماید

نیازهاي اطالعاتی محققان در شاخه هاي مختلف علمی گروهی از کتابداران و اطالع رسانان را براي پاسخگوئی به 
در کتابخانه به نیازهاي علمی پژوهشگران و نخبگان ا توجه بهاي موضوعی منابع را مجموعه. تعیین وبه کارگیرد

دسترسی به محتواي نسخ خطی و سایر منابع متعلق . بندي و در دسترس قرار دهدتهدیجیتال آستان قدس رضوي دس
از طرف دیگر امکان استفاده مراکز . صورت رایگان و انفرادي امکان پذیر سازدهه را براي همه محققان ببه کتابخان

ی را به ارائه منابع براي معرفی یفضا.  پژوهشی و دانشگاهی را با پیوستن به شبکه اطالعات کشور فراهم نماید–علمی 
که از سوي این دانشمندان تدوین شده یا درباره آنان به دانشمندان جهان اسالم و ایران اختصاص دهد و کلیه منابعی

به نظر زمان آن فرا رسیده تا چالش توجه بیش از حد به نیاز مخاطبان عام براي .نگارش درآمده را در دسترس قرار دهد
ه در دسترسی به فضاي آرام و منابع کمک درسی را پشت سر نهاد و در محل کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي ب

نیازهاي محققان و صاحبان اندیشه و خرد توجه خاص نمود و به روش هاي مختلف دسترسی به منابع غنی کتابخانه را 
.انشاء اهللا. براي آنها فراهم و نیروهاي انسانی کتابخانه را به کتابشناسانی کارشناس و خبره مبدل ساخت


