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نمايشگاه هاي كتاب يكي از بهترين فرصت هايي بوده تا بازار نشر عالقمندان به كتاب را به سمت خود جذب نمايد. در اين 
شود  در تهيه و تامين منابع قرار داده مي فرصت كتابخانه هاي دانشگاهي نيز با استفاده از امكانات موجود كه در اختيارشان

كنند. دانشگاه فردوسي مشهد همه ساله در ارديبهشت ماه با اعزام مورد نياز براي دانشجويان و اساتيد و پژوهشگران اقدام مي
يز به دليل  نيروي انساني خود و اختصاص بودجه سعي در تهيه منابع مفيد و روز آمد مي نمايد . اما امسال شكل نمايشگاه ن

    كرونا  و فاصله گذاري اجتماعي تغيير كرد .                                                  

                                                             

 

 نمايشگاه مجازي كتاب تهران

فعاليت خود را آغاز كرد كه البته چند روزي  1399نمايشگاه مجازي كتاب تهران به مدت شش روز از اول تا ششم بهمن ماه 
تا جايي كه مديران  با حجم عظيمي از مشكالت فني روبرو شد نمايشگاه  سايت  روز نخستبه  زمان نمايشگاه اضافه شد. 

. بعد از رفع مشكل فني  كار  كتابخانه مركزي يت نمايشگاه براي ارتقاي فني شدندنمايشگاه ناچار به از دسترس خارج كردن سا
دانشگاه فردوسي با فعال شدن بن سازماني و اختصاص كد آغاز شد .طي مكاتبات و هماهنگيهاي اداري كه قبل از تاريخ 



ه وزارت فرهنگ و ارشاد معرفي شده و نمايشگاه انجام شده بود،  مسئول بخش سفارشات به عنوان نماينده دانشگاه فردوسي ب
 بن تخفيف در اختيار ايشان قرار گرفت و در سايت نمايشگاه فعال شد.                            

كارشناسان تامين منابع علمي در بخش سفارشات اقدام به تهيه گزارش از ليست خريد كتاب در سامانه كتابخانه كردند 
ي ارسالي از كتاب هاي فارسي و التين كه از اعضاء دانشگاه اعم از دانشجو، استاد و اين ليست بر اساس درخواستها
شود. اين عناوين قبال درسايت كتابخانه مركزي و دفتر ثبت كتابخانه مركزي بصورت يا كارمند رسيده است تهيه مي

اند. پاسخ به سفارش حذف شدهكليد واژه اي جستجو و در صورت موجود بودن در كتابخانه مركزي از ليست اوليه با 
سپس ليست نهايي با موجودي نمايشگاه مجازي چك ميشود ودر صورت موجود بودن در نمايشگاه عالمت دار 
ميشود تا براي خريد نهايي آماده شود.همچنين كتاب ها و عناوين مورد نياز بخش امانت نيز با سايت نمايشگاه چك 

بود كه از ناشران معتبر در كليه رشته ها  1399ناوين تازه هاي مناسب در سال شود. بخشي از كار نيز پيدا كردن عمي
سعي شد انتخاب انجام گيرد. اينها بخشي از  اقدامات قبل از خريد از نمايشگاه مجازي بود. پس از فعال شدن سايت 

بري ميشود و خريد با جستجوي نمايشگاه براي خريد نماينده خريد با وارد كردن نام كاربري و كلمه عبور وارد پنل كار
  شود.                                                       اي در قسمت جستجوي پيشرفته براي تك تك عناوين آغاز ميكليد واژه

  
  مزايا و معايب نمايشگاه مجازي و مقايسه با نمايشگاه حضوري

ر عين حال زندگي را براي انسان آسان ساخته است اما اگر هرچند تكنولوژي و استفاده از اينترنت هميشه جذاب و د
در حين جستجوي منابع درخواستي براي خريد در سايت نمايشگاه  كتاب  آن هم در مقياس و حجم زياد  در اولين  
روز با  قطع شدن چند ساعته سايت  خريد مواجه شويد  دچار اضطراب و نگراني خواهيد شد و عمال دست شما 

هد بود. اما اين مشكل  خوشبختانه  در روزهاي بعد حل شد و كارشناسان تا مين منابع علمي در بخش بسته خوا
سفارشات به خوبي خريد را تا روز آخر مديريت كردند. بعد از تمام شدن مرحله خريد حاال بايد منتظر نتيجه بود و 

همكاري بين معاونت امور فرهنگي وزارت اينكه بسته هاي پستي چگونه دريافت خواهد شد. بر اساس تفاهم نامه 
فرهنگ و ارشاد اسالمي و شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران ، شركت پست همكاري بسياري خوبي را در 
رساندن بسته هاي پستي انجام داد و همه بسته ها تقريبا به موقع به كتابخانه تحويل شد. اما در اين ميان بسياري از 

ون فاكتور پست كرده بودند كه اين براي امور اداري و رد شدن سند مالي ايجاد مشكل مي كند. ناشران كتاب ها را بد
  تعداد بسيار زيادي كتاب كسري از ليست خريد اوليه پيدا شد كه تمامي اينها نيازمند پيگيري و ارتباط تلفني بود.

به لحاظ تعداد و مطابقت عناوين با  يكي از مزاياي خريد حضوري در نمايشگاه كتاب چك كردن عناوين با فاكتور
فاكتور مي باشد كه توسط كارشناسان اعزامي براي خريد انجام ميگيرد و شكل فيزيكي كتاب قابل مشاهده است. اما 
هنگام خريد آنالين از نمايشگاه مجازي متاسفانه امكان بازبيني كتاب و بررسي شكل ظاهري وجود ندارد و ممكن 

رت بگيرد. مثال در سايت خريد نمايشگاه مجازي تصوير جلد كتاب در زمينه زمين شناسي است خريد نامناسبي صو
شناسي است و براي دانشگاه و گروه زمين وجود دارد ولي بعد مشخص ميشود كه اين كتاب يك مدل نقاشي زمين

 كتاب متوجه شويم.شناسي مناسب نيست يا ممكن است اشكاالتي در چاپ كتاب وجود داشته باشد كه بعد از ارسال 


