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ران:                                           بازآموزی كتابدا
   و كتابخاهن مركزیرسانی اطالع مركز اهی راهی ربای تحقق ربانهم                                               (1اطمه هراتیان)ف

 

شده است که کتابداران براي ارائه بهينه سرعت تغيير در ماهيت و بسترهاي اطالعاتي باعث 

تغييرات سريع  خدمات، دانش افزائي و آموزش مداوم را سرلوحه کار قرار دهند. به علت تنوع و

هاي اطالعاتي اغلب خودآموزي و پويايي کتابدارکافي نيست و الزم است طي آموزشهاي کوتاه  محمل

روز آمد بودن دانش کتابداران ارتباط مستقيمي با مدت از تجربيات همديگر و اساتيد فن بهره ببرند. 

دانشگاهي که جامعه هاي  هو رضايت کاربران دارد بويژه درکتابخانها  افزايش بهره وري در کتابخانه

دهد و الزمه برآوردن نيازهاي اطالعاتي  مي مخاطب آن را دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران تشکيل

گاهي حتي قدمي فراتر در راستاي جستجو و بازيابي  اي آنان وآنان اين است که کتابدار پا به پ

 اطالعات مورد نياز آنان بردارند. 

 بازآموزي کتابداران و همگام بودن کتابدار با دانش روز تنها راه پيش رو براي مواجهه با تغييرات

دهد  مي مشهد نشانو کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي رساني  اطالع کارنامه عملکرد مرکز .باشد مي

شناسي به مقوله  مرتبط با علم اطالعات و دانشهاي  که همزمان با سرعت گرفتن تغيير در فناوري

بازآموزي کتابداران اهميت بيشتري داده شده است. پرداختن به روند اين شتاب و تحليل و بررسي 

هره وري، خود موضوع ها در عملکرد کتابدران همچنين رضايت کاربران و افزايش ب تاثير آموزش

 گنجد.  پژوهشي است که در اين مختصر نمي

شود ولي  مي سنجي و انعکاس نيازهاي آموزشي کتابداران به بخش آموزش در طول سال انجامنياز

بخش آموزش و ارتباطات عمده آموزشهاي کتابداران را براي تابستان که ترم تحصيلي تمام شده و 

د تا با نشو مي باشد، متمرکز مي نجام آن در طول سال تحصيلي دشوارهايي که ا کتابداران به فعاليت

اي را به جامعه مخاطبان ارئه  هاي جديد خدمات ارزنده شروع سال تحصيلي کتابداران با کسب مهارت

ها در تابستان  و کتابخانه مرکزي دانشگاه فردوسي مشهد، تمرکز آموزشرساني  اطالع نمايند. در مرکز

گيرد بلکه  يست که در طول سال تحصيلي هيچ گونه آموزشي در برنامه کاري قرار نميبه اين معني ن

ئه خدمات در روند ادربازه زماني باشد که تداخل کمتري به لحاظ ارها  شود تمرکز بازآموزي تالش مي

عنوان کارگاه آموزشي به  12کتابداران در  1393براي مثال در طول سال  .کار اين مرکز صورت پذيرد

ها  هاي مربوط به انتقال مهارت جلسه به صورت رسمي شرکت داشتند )آمار رکر شده آموزش 30مدت 

دهد( که عمده آن در تابستان انجام گرفته  و تجربيات همکاران به صورت غير رسمي را پوشش نمي

که  نيز آموزش کتابداران را به جد پيگير است 1394است.بخش آموزش و ارتباطات اين مرکز در سال 

  هاي بعدي گزارش مفصل آن ارئه خواهد شد. در شماره
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