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 کتابخانه ها درزمان شیوع کرونا

 هیاهوی از فارغ استادان و دانشجویان که سروصدابی و آرام محلی. دنیاست هایدانشگاه ناپذیرجدایی جزء هاکتابخانه

 تغییر نیز هاکتابخانه دنیا، در کرونا ویروس شیوع با اما. بپردازند تحقیق و مطالعه به آنجا توانندمی هاساعت دانشگاه، فضای

 تغییرات باعث ها حوزه از بسیاری در و داده تاثیرقرار تحت را انسان زندگی ابعاد همه دنیا در کرونا ویروس شیوع.کردند

 رکود باعث دیگر برخی در و شکوفایی و رشد برای بستری ها حوزه از بعضی در تغییرات ،این است شده منفی یا و مثبت

 با ها کتابخانه ارتباط شده سعی ها سختی و مشکالت تمام با دوره این در دانشگاهی های کتابخانه حوزه در. است شده

.شود حفظ مجازی فضای طریق از عالقمندان و دانشجویان  

 

 

دیجیتال هایکتابخانه  

 این که اندکرده تعطیل را هادانشگاه و آموزشی هایموسسه تمام موقت طوربه هادولت بیشتر کرونا، گیریهمه به واکنش در

 انجام الکترونیکی هایکتاب و آنالین طریق از هاآموزش و داشته جهان دانشجویی جمعیت روی درصدی ۹۰ تاثیر امر



 هایکتاب طریق این از که اندکرده پیدا اندامعرض برای فرصتی دیجیتال انتشارات و هاکتابخانه میان، این در. شودمی

 خود تحقیقات و مطالعه تداوم برای امکان این از هم دانشجویان طرفی، از و کرده عرضه مخاطب به را بیشتری الکترونیک

 حیاتی هایمسیر عنوانبه دیجیتال هایکتابخانه معتبر، الکترونیکی منابع برای تقاضا افزایش با همزمان. کنند استفاده

 هایکتابخانه هدف یونسکو، گزارش به. اندشده ظاهر باال باکیفیت آموزشی محتوای و ژورنال الکترونیکی، هایکتاب

 اصلی هدف طریق، این از که است ساختارمدارانه ایشیوه به اطالعاتی منابع به دانشجویان مستقیم دسترسی ارائه دیجیتال،

.شودمی حاصل پایدار توسعه اهداف به رسیدن  

هاکتابخانه کرونایی نگاریتاریخ  

 اینترنت حفظ المللیبین کنسرسیوم و است قوی اندازهبی کرونا دوران تاریخی تجربیات نگهبان عنوانبه هاکتابخانه نقش

 آغاز را سازیبایگانی برنامه اسپانیا، ملی کتابخانه مانند کلمبیا، دانشگاه بین،دراین. هاستتالش این سازیهماهنگ دنبالبه

 اعضای از متحده،ایاالت ایلینویز در کانتی اسپرینگفیلد هایکتابخانه و تنسی ایالت در پورت کینگ کتابخانه و است کرده

 اسپانیا، هوسکای در هاکتابخانه مثال، عنوانبه. بگذارند اشتراک به را ۱۹-کووید بیماری از خود تجربیات اندخواسته جامعه

 که فشارهایی با کندمی کمک آنها به امر این. بنویسند خود تجربیات درباره هاییداستان که کنندمی تشویق را کودکان حتی

 همکاری به اقدام عمومی، آگاهی افزایش برای کشورها از تعدادی در هاکتابخانه این، از غیر. کنند مقابله کنند،می احساسش

 عالقه بهداشت حوزه تخصصی هایکتابخانه همچنین. اندکرده ارتباطی هایکانال سایر و رادیویی هایایستگاه ها،روزنامه با

 در بهداشت آژانس کتابخانه مثال گیرد، قرار دسترس در شانمراجعان طریق از تواندمی که دارند اطالعاتی به زیادی

است شده مشهور بسیار کرونایی تجربیات گذاریاشتراک به برای مخاطبانش از دعوت در برزیل سائوپائولو . 

 فعالیت کتابخانه دردوران شیوع کرونا

 دوره دراین لذا شود می انجام کرونا با مقابه ملی ستاد های دستورالعمل به توجه با هاکتابخانه فعالیت کرونا شیوع دوره در

 محل در حضور با کتابداران و نکردند تعطیل را خود فعالیت هاکتابخانه ولی است شده رنگ کم کتابخانه اعضا حضور چه اگر

کردند. ارایه کتابخوانی و کتاب فرهنگ حفظ برای غیرحضوری و مجازی صورت به را خود کار،خدمات  

 



 


