
  1چالش همه گيري كرونا در كتابخانهسرمقاله: 
كرونا و دوران پاندمي دنيا را متحول كرده است به طوري كه بسياري از مشاغل ناچار شدند در روند كارهاي خود تجديد نظر 

. مشكالت مختلفي در نبودندها نيز مستثنا هاي جديدي براي انجام امور خود باشند، كتابخانهها و برنامهحلكرده و به دنبال راه
توان به انجام كارهاي ميها و راهحلاز جمله راهو شد ايجاد هاي دانشگاهي در دوران پاندمي ارتباط با ارائه خدمات كتابخانه

ها اجتماعي، تهيه بيشتر منابع الكترونيك، امور به صورت دوركاري، ارائه هر چه بيشتر خدمات در فضاي مجازي و شبكه
ها با ناشران و نامهبيشتر از راه دور به منابع، تبديل كردن منابع چاپي به الكترونيكي، بستن قراردادها و تفاهمهاي دسترسي

اما در بررسي دقيق اشاره كرد.  ......هاي الكترونيكي و اداره پست جهت همكاري و هاي كتابكارگزاران الكترونيك، فروشگاه
كه تاثيرگذاري كرونا بر خدمات متنوع كتابخانه ها نيز متفاوت بود. در جدول ذيل از  تر فرآيندهاي كتابخانه مي توان فهميد

كرونا بر فعاليتهاي كتابخانه و ارائه راهكارهاي مختلف جهت انجام فعاليتها  و پيامدهاي احتمالي بحران اين رويكرد به آثار 
  پرداخته شده است.

                                                            
  دکتر زهره عباسی، رئيس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی  ‐١



 

 راهكار پيشنهادي پيامد عنوان خدمت

بازگشت كتابامانت و   

نبود استاندارد الزم جهت ضدعفوني منابع چاپي و احتمال 
ابتالي مراجعان و كارمندان به ويروس كرونا. بنابر اين 
ممنوعيت حضور اعضا در مخزن كتاب و عدم دسترسي دقيق 
 به منابع اطالعاتي مورد نياز را موجب مي شود

تدوين پروتكل بهداشتي، محدود كردن ارائه خدمات به 
روز در هفته 2  

قرنطينه كتابهاي برگشتي -  
خدمات دهي به صورت  با رعايت كامل پروتكل هاي -

 بهداشتي
ممنوعيت توقف اعضا در قفسه هاي كتاب.  -  

 سالنهاي مطالعه 

بسته بودن فضا و احتمال ابتالي دانشجويان و كارمندان به 
ويروس كرونا لذا تعطيلي سالن هاي مطالعه و بخش هاي 
مباحثه گروهي تا اطالع ثانوي و محروم شدن مراجعان از اين 
 خدمات

مشخص نمودن فضاهايي بدون سقف در اطراف -
كتابخانه و در نزديكي خوابگاهها و تجهيز امكانات 

 ابتدايي در حد ميز و صندلي براي مطالعه 

دسترسي به منابع علمي 
(ارائه خدمات مشاوره 
اطالعاتي در بخشهاي 

رساني، مرجع، اطالع 
نشريات، پايان نامه ها و 

(.... 

احتمال ابتالي مراجعان و كارمندان به ويروس كرونا لذا 
ارائه خدمات به صورت مجازي و الكترونيكي- تعطيلي اين خدمات حضوري  

پاسخگويي برخط در ساعات اداري  مشاوره اطالعاتي -
 مجازي و تلفني

تسويه حساب 
دانشجويان فارغ 

 التحصيل 

عطلي و بالتكليفي دانشجويان فارغ التحصيل شده و كاركنان م
ارائه درخواست و پيگيري به صورت الكترونيكي و  و اعضاي هيات علمي بازنشسته شده

 محدود كردن مراجعه به دو روز در هفته تلفني و  

كالسهاي آموزشي 
 دانشجويان 

احتمال ابتالي دانشجويان و كارمندان به ويروس كرونا لغو 
پژوهشي دانشجويي -هاي متنوع آموزشيدوره  

ضبط و تدوين برخي از دوره ها به صورت الكترونيكي   
و بارگزاري درسايت كتابخانه و همچنين برگزاري دوره 

 ها به صورت مجازي و آنالين

احتمال ابتالي اعضاي هيئت علمي و كارمندان به ويروس  علم سنجي
 كرونا در صورت مراجعه حضوري

درخواست و پيگيري به صورت الكترونيكي و ارائه 
 تلفني و شبكه هاي اجتماعي

 تامين منابع علمي 

عدم تامين سريع منابع چاپي و عدم دسترسي مستقيم به اين 
منابع به علت تععطيلي نمايشگاه بين المللي كتاب و كاهش 
 فعاليت ناشران 

تامين منابع از طريق كارگزار و خريد الكترونيكي -
چاپي  . بررسي كتابهاي اهدايي و ثبت در منابع 

 سيستم جهت ورود به محزن در اين فرصت مناسب 
برخي از فعاليتهاي كه امكان دوركاري دارند به صور -

غير حضوري انجام و بقيه فعاليتهاي به صورت حضوري 
 با رعايت پروتكل هاي تدوين شده انجام شود 

فهرست نويسي  و 
 سازماندهي منابع

ابتالي كارمندان به ويروس كرونااحتمال  برخي از فعاليتهاي كه امكان دوركاري دارند به صور - 
غير حضوري انجام و بقيه فعاليتهاي به صورت حضوري 

فرصت  -با رعايت پروتكل هاي تدوين شده انجام شود  
مناسب براي فهرست نويسي كتابهاي  باقي مانده و 

 اهدايي رفع ركوردهاي اشكالي.


