
  
  

  1به جـاي سرمقـالـه
اي  رساني به مثابه مركز دايره هاي پيشرفته و بزرگ دنيا، كتابخانه مركزي و مركز اطالع امروزه در بسياري از دانشگاه

امروزه استانداردها و ايزوهاي حاكم بر . اند ها در محيط آن دايره قرار گرفته هاي دانشگاه ها و پژوهشكده است كه دانشكده
اي به مساحت و سرانه فضا براي مشتريان ، ارتفاع سقف، دماي مؤثر بر يادگيري  هاي فيزيكي كتابخانه محيطها و  ساختمان

توجه نموده و بر نقش ) هاي نگهداري در مخازن و قسمت(، دماي مؤثر بر حفظ كتاب و منابع الكترونيكي )در سالن مطالعه(
  .اند ها افزوده  دانشگاههاي توسعه يافتگي ها به عنوان يكي از شاخصه كتابخانه

 ساله داراي ساختماني 30رساني و كتابخانه مركزي دانشگاه فردوسي مشهد با قدمتي  اين در حالي است كه مركز اطالع
هاي غير اصولي و ناهماهنگ با  است كه ابتدا با اختصاص يك سالن ورزشي كشتي فعاليت خود را آغاز نموده و با توسعه

قسمت اختصاص يافته . ي ساختمان يك كتابخانه، تا مرز دو هزار و چهارصد متر توسعه يافته استاستانداردهاي الزم برا
رساني الكترونيكي اين كتابخانه تنها قريب به ده متر مربع و فاصله ميان سالن مطالعه تا مهدكودك دانشگاه،  براي اطالع

 اداري و خدماتي است، فاقد اعتبار پژوهشي بوده و اين مركز كه داراي شصت نفر پرسنل. اي به عرض چهارمتر است كوچه
اي موجود در سطح دانشگاه  دهي به تمامي دانشگاهيان، از چندين كتابخانه دانشكده اعتبار خريد منابع آن براي سرويس

 رساني در هاي اطالع اگر چه اعتبار تخصيص داده شده ارزي به اين كتابخانه، جهت خريد پايگاه. فردوسي كمتر است
 تا 2005ها از سال  گونه تغييري نيافته است، ليكن متوسط افزايش قيمت اشتراك ساالنه پايگاه  هيچ1384 و 1383هاي  سال

ها در سطح دانشگاه فردوسي   موارد است كه سبب شده تا اشتراك پايگاه اين. دهد را نشان مي% 85، افزايش قريب به 2006
 13 به 1380 پايگاه در سال 44ن بزرگترين دانشگاه شرق و شمال شرق كشور، از مشهد به عنوان قطب دانشگاهي و به عنوا

اين معضل براي اشتراك .  نيز اين كاهش به طور جدي تري مشاهده شود2006 كاهش يابد و در سال 1384پايگاه در سال 
  . انجاميده است2005 عنوان در سال 397 به 2001 عنوان در سال 651مجالت چاپي هم صادق است، چنانچه اشتراك 

با عنايت به آنچه كه گذشت، امروزه رسالت و اولويت نخست مديران دانشگاهي بايد كه بر تقويت اعتبارات و تجهيزات 
بايست كه تمامي اقشار  هاي قبلي، مي هاي دانشگاهي قرار گرفته و ضمن بازنگري در سياست رساني وكتابخانه مراكز اطالع

چه اينكه . هاي عملي خود را نمايان سازند اي ديگر نگريسته و حمايت ت از اين مركز به گونهدانشگاهي در حمايت و تقوي
هاي دانشگاهي  رساني و كتابخانه ها و تحصيالت تكميلي، جز با تقويت همه جانبه مركز اطالع توسعه كمي و گسترش رشته
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