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Purpose: To provide suggestions to facilitate access to service desks in 
the National Library of Iran. 
Methodology: Data were obtained through observation and group 
decision making. First, guide signs and the current status of service 
desks availability were examined. Then, some meetings with 21 
librarians working in the library's service desks and 29 members (in two 
groups), were held. The ideas were evaluated with the criteria of being 
executable and operational. 
Findings: The session analysis yielded 241 statements in 11 categories. 
Concepts like guide signs (with a frequency of 38), need for librarian 
assistance in using facilities (35), and education (30) get the most 
attention. 
Conclusion: In many cases, with minor changes in location, name and 
arrangement of service desks can increase the effectiveness of the desks 
for users. 
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 سي به ميزهاي خدمت در كتابخانه ملي:بهبود دستر
 ميداني بررسي گزارش يك

3فرناز محمدي|2زاده وايقان علي صادق|1نژاد اعظم نجفقلي

آسانهدف: برای پیشنهاد کتابخانهارائه در خدمت میزهای به مراجعان دسرتسی کردن
ایران. ملی

همداده:شناسیروش و مشاهده راه از بهها ابتدادستاندیشی است. راهنامهای،آمده
دسرتس کنونی وضعیت و بهمحیطی خدمت میزهای شد.پذیری بررسی میدانی صورت

با خدمت۲۱سپس میزهای در شاغل کتابداران از ونفر کتابخانه اعضا۲۹رسانی از نفر
هم نشست گروه)، دو ایده(در شد. برگزار مطرحاندیشی مالکشدههای با

عملیاتبهپذیربودنامکان نیز و اجرایی شد.یلحاظ ارزیابی و غربال بودن
نشستها:یافته درگزاره٢٤١،هاتحلیل به١١را نظیرمقوله مفاهیمی داد. دست
بسامدنشانه (با راهنام بی٣٨های امکانات)، از استفاده در کتابدار کمک از نیازبودن

آموزش،)٣٥( م٣٠(کاربرانو را توجه بیشرتین طلبید.ی)
میزهایگیری:نتیجه آرایش و نام، محل، در جزئی تغییرات با مواقع، از بسیاری در

می داد.خدمت افزایش کاربران برای را آن اثربخشی توان

23/09/98پذيرش:26/06/98دريافت:

و دانش.1 و ريـيس استاديار علم اطالعات شناسي
و كتابخانـه گروه خدمات ويژه، سـازمان  اسـناد
(نويسنده مسئول)  ملي ايران

najafgholinezhad@gmail.com 
و دانش.2 شناسـي؛ كارشـناس دكتراي علم اطالعات

و كتابخانه ملي ايران  پژوهش، سازمان اسناد
sadeghzadeh3832@yahoo.com 

و.3 دانشــــجوي دكتــــراي علــــم اطالعــــات
و شناسي؛ معـاون اداره كـل فـراهم دانش آوري

و كتابخانه ملي ايرانحفاظت، سا  زمان اسناد
farnazmohammadi57@yahoo.com 

ایران، ملی کتابخانه عمومی، خدمات خدمت، پذیریدسرتسنقاط
اطالعـات، سـازماندهی و کتابـداری ملـی مطالعات

سی شامرهودوره بهاریکم، ص۱۳۹۹اول، ،۸۰-۹۲.
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 مقدمه

با ميزهاي خدمت نقطه اند. محل، آرايش، كاركنان، كتابخانه هاي حساس تماس جامعه
ميو حتي يافتن آسان آنها در كتابخانه تواند بر رضايت اي به بزرگي كتابخانه ملي

هاي كتابخانه ملي در اين نقاط كاربران تأثير داشته باشد. محصول بسياري از تالش
جانبه كارآمدي اين بررسي ادواري همه،رو شود. از اين خدمت به جامعه عرضه مي

مي ميزها مي به يانجامدب كنند تواند به رضايت كساني كه روزانه به آنها مراجعه تبعو
و كاركنان آن در نزد ايشان باشد.،آن  عامل ارتقاي وجهة كتابخانه

در اي تمام دهندگان آن همگي كتابداران حرفه كه انجام بررسيهدف اين وقت
آن بخش خدمات اطالع را دارند بخش رساني كتابخانه ملي هستند يا تجربه كار در

هاي ما را براي انجام تغييراتيو برپاية آن توصيهها يافته،همين بوده است. اين مقاله
و ارتقاي خدمات در اين نقاط خدمت كند كه هدف از آنها، روان گزارش مي سازي

 است. 

 شناسي روش

از داده بهدوهاي اين بررسي بررسي ميداني: مسيرهاي)1است: دست آمده منبع
وه تا نقطه خدمتخدمت را از ورودي عمومي كتابخان ميز15دسترسي به  پيموديم

به نقاطي را كه مي وارد را سردرگم كننده تازه سبب نبود تابلوي راهنما، مراجعه توانست
و يادداشت كرديميكند شناسا هم ) نشست2؛ي انديشي با كتابداران ميزهاي هاي

و مراجعان: نشست با كتابداران ميزهاي خدمت با شركت تمامي  كتابدار21خدمت
و دو نشست با مراجعان در دو گروه خدمت ميزهاي نفري18و11رساني كتابخانه

دو سالكم دستاز كاربران كتابخانه ملي برگزار شد. گروه اول كاربراني بودند كه 
كه عضوشده گروه دوم مراجعان تازهو كتابخانه ملي داشتند سابقة عضويت فعال اي

به اين دليل گذاشته شد تا صرفاً مدرك . اين شرط يا دستاورد پژوهشي داشتند تأليف
و افرادي انتخاب شوند كه هدفشان استفاده صرف  تحصيلي مالك انتخاب قرار نگيرد

و استفاده از بخش،عبارتي از تاالرهاي مطالعه نباشد. به هاي مختلف پژوهشگربودن
 براي ما مهم بود.

به در اين نشست جلسه را برعهده گر، هدايت عنوان تسهيل ها، دو نفر از ما
و بي (انتقاد ممنوع، اظهارنظر آزاد و چهار قاعده طوفان فكري ت داشتيم كيدأواسطه،

و بهبود پيشنهادها) را رعايت كرديم.،كنندگان بر شمار پيشنهادهاي مشاركت و تلفيق

نجفقل صادق|نژادیاعظم زادهعلی
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و در هر جلسه متناسب با مباحث، درباره ميزهاي خدمت، ابتدا موضوع، تعريف
ميي ارائيپيشنهادها ميه و نظر آنها را خواستيم. از طرف ما چندين سؤال كرديم
و برمي ميزهاي خدمت مطرح شد. هر دو نفر ما يادداشت بارهاساسي در داشتيم

ها برداري شد تا چيزي از قلم نيفتد. براي افزايش دقت، يادداشت سخنان ضبط مي
م جمع و تأييد به ايشان بازگردانده شد. و براي تعديل بهبندي گر عنوان تسهيلا

هاي شده در گردهمايي هاي مطرح بندي كرديم. ايده پيشنهادها را دسته
به كنندگان با توجه به امكان مشاركت و نيز عملياتي پذيربودن دربو لحاظ اجرايي دن

و ارزيابي شد. تعامل با خود مشاركت  كنندگان غربال
كهيهاو محدوديتبا كتابداران از آنان دربارة مشكالت در نشست ي پرسيديم

به در راه ارائه خدمت خود با آنها مواجه مي شوند، ازقبيل آنكه مراجعان در رسيدن
شان با خدماتي كه ارائه رو هستند؟ نام ميز خدمتهميز آنها با چه مشكالتي روب

؟ نظرشان شودميچگونه معرفي هست يا نه؟ خدمات در ميز آنهامتناسب دهند مي
ي فدرباره وري يا تجهيزاتي براي بهبودناونيفورم براي كتابداران چيست؟ به چه
و خدمات  از آنها خواستيم اعضا در نشست....رساني ميزهاي خدمت نياز دارند؟

و محدوديت هاي خود را در رسيدن به ميز خدمت، نظرشان دربارة نام مشكالت
و معرفي خدمات ميزها به ما اعالم كنند.  ميزها،

ب ساعته بود. نشستدوكم دستا كتابداران هر ميز خدمت، يك جلسه نشست
ساعته چهاربا هريك از دو گروه مراجعان هم به مدت هشت ساعت در دو جلسه 

 برگزار شد. 

ها يافته

:شودمي ارائه زير جدولدرو بندي مقولهها نشستدر شده مطرح مسائل

ها شده در نشست مسائل مطرح.1 جدول
گزارهمنونههاهمقولردیف از تعدادهاهایی

میزهایدسرتس۱ پذیری
خدمت

گیت آسانسور، خاص، افراد و معلول افراد هایتردد
خاص،ورودی افراد برای ویژه خدمات ۲۱و

میزهاییترؤ۲ پذیری
خدمت

میزهایؤر متایز ورودی، در نزدیک خدمت میز یت
کارکنان، متایز عنوانوخدمت، و نام رویبرچسب

خدمت میزهای
۱۸

میزهای۳ مناسب جایگاه
خدمت

مرجع مصاحبه حین صدا و رس ایجاد از فضایوترس
مرجع مصاحبه برای مجزا و ۲۲آرام

خدمت میزهای به دسرتسی بهبود
ملی: کتابخانه ...در
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گزارهمنونههاهمقولردیف از تعدادهاهایی

بخشمأنوس۴ نام بابودن ها
کاربران رایج ادبیات

کاربرانهم ادبیات با خدمت میزهای نام وخوانی
بخشمعادل انگلیسی ۱۴هانویسی

محیطیراهن۵ مسیرهاامهای راهنامی ردهوتابلوهای تاالرهاراهنامی در ۳۸ها

کتابداربی۶ کمک از نیازبودن
امکانات از استفاده در

الکرتونیکی، و چاپی استندهای محیطی، راهنامهای
امن کروکی، و نابینایان،نقشه تردد مسیر سازی

ستونایمن نابینایان،سازی تاالر یسازبرجستهوهای
نابینایان تردد مسیر

۳۵

خدمات۸ کاربرانبازاریابی به ملی کتابخانه خدمات بازاریابیومعرفی
مرجع کتابداران و مرجع تخصصی ۱۲خدمات

کاری۹ منابعطوالنیفرایندهای امانت فرایند بازگشتأتوبودن در خیر
بهکتاب عمومی کتابخانه پارکینگهای مشکل ۲۵دلیل

تجهیزات۱۰
اطالع سیستممانیتورهای چرخان، مانیتورهای رسانی،

شامره دستگاه تاالرها، در عضویتجستجو میز در دهی
نظم، برقراری تاالرهاوبرای تهویه

۲۶

نرمکاربرانآموزش۱۱ مقررات،آموزش و قوانین آموزش رسا، وافزار
تخصصیآموزش ۳۰های

۲۴۱جمع۱۲

مي1جدول (با بسامد(راهنماهاي محيطي) هاي راهنما انهنش نبوددهد نشان
بي38 ،()  كاربرانو آموزش،)35نيازبودن از كمك كتابدار در استفاده از امكانات

مي30( به طلبد. ) بيشترين توجه را شده تفكيك ميزهاي خدمت، مسائل مطرح درادامه،
و كاربران بررسي مي  شود: كتابداران

 ) واحد عضويت1

را ويژهبه اعضا و معتقد،فاخر اعضاي جديد، معماري كتابخانه اما پيچيده دانستند
و نشانهبه فضاي باز كتابخانه، بودند بعد از ورود هاي راهنما به حد كافي وجود ندارد
و وجود شود. آنها در روز نخست مي سبب سرگرداني نبود مسيرهاي برجسته

عم جوي و ومي كتابخانه را براي هاي آب بدون حفاظ در ميانة مسيرها، معبر نابينايان
 كند. ناتوانانِ حركتي ناايمن مي

و واحد عضويت بي8با حجم كار زياد و وقفه در پشت ميز ساعت كار مداوم
فرم عضويت،است. در حال حاضر با سختي مواجه استراحت، خدمت، بدون فضاي

در شكل در سايت كتابخانه ملي به و تمام مراحل يافت مدارك از اينترنتي تكميل
به مراجعه و... و كپي آنها، تمديد عضويت، صدور كارت صورت حضوري انجام كننده

ميشوديم شود كه در برخي . كپي مدارك هم در واحدي غير از عضويت انجام

نجفقلی صادق|نژاداعظم زادهعلی
محمدی|وایقان فرناز



٨٥
اطالعات سازماندهی و ڪتابداری ملی مطالعات دورهفصلنامه شامره۳۱| )۱۳۹۹(بهار۱،

يكبهساعات، ممكن است تعطيل باشد. سال عضويت گفته يكي از مراجعان، بعد از
در تازه متوجه بخش ايران و راهنمايي بدين منظورشناسي ،كتابخانه ملي شده است

 تعبيه نشده بود.

 رساني)(اطالعميز پذيرش)2

وو براي هدايت مراجعان به ساير بخشاين ميز پيش از ورودي تاالرها هاست
مي هاي جستجوي منابع كتابخانه در محوطة آن قرار دارد. ايستگاه گويند اين مراجعان

نمبهميز  شود. برخي گفتند گاه فرد تا وسط تاالر پذيرش سردرگميآساني ديده
و برخي اعضاي مسن گفتند مي آيد تا بتواند ميز را شناسايي كند. كاركنان ميز پذيرش

و گروه و افراد مسن با معلوالن هاي خاص قادر به جستجو در حالت ايستاده
 هاي كنوني نيستند. سيستم

 نابينايانتاالر)3

در توجهي به استقالل مراجعهبيرا اولين مشكل نابينايان كاركنان تاالر كننده نابينا
كه خود كنندگان شركتبه بخش، عنوان كردند. نام تاالر هم در نظر يكي از آمدو رفت

بهنامناسب عنوداشت ازنظر رواني آسيب بينايي  او ان شد. نظر او كساني مانند
 نيزايمني داخل تاالر ده شوند نه نابينا. به تر است افراد با آسيب بينايي نامي مناسب
 هاي اين گروه ويژه نيز ازجمله مشكالت گزارش شد. . كندي سيستمشدانتقاد

 پيايندهارتاال)4

، براي مراجعان مبتدي نامأنوس)پيايندها(نام اين تاالر اين بخش، اعتقاد كاركنان به
به دسترسبه است. ن حركتي براي معلوال نيزغيركتابيبعو تاالر منا تاالراين پذيري

شده است؛ زيرا آسانسور مربوط به اين بخش براي مراجعان هاي خاص انتقادو گروه
به كاركنان اين بخش غيرفعال است. و ويژه روزنامه از آلودگي منابع، هاي قديمي

 كردند. اثرات آن ابراز نگراني 

 غيركتابي ) تاالر منابع5

و نيز ميز نامه تابي شامل ميز امانت پايانغيركتاالر منابع و انواع منابع غيركتابي ها
و منابع  مي ديجيتالخدمت سايت شود. اين سازمان است كه با نام تاالر رقمي شناخته

بيش از نزديكي دليلبهنيز رقمي براي مراجعان مبتدي نامأنوس است. در تاالرنام 

خدمت میزهای به دسرتسی بهبود
ملی: کتابخانه ...در
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بهميزهاحد بهمي،ميز كاركناني مراجعان . خصوصاً شودميسختي شناساييز اخير
و پس از ميزهاي مراجعان قرار دارد.  ميز كتابدار در ورودي قرار ندارد

و... اصطالحمرجع، پيايندها، رقومي، هايي هستند كه ممكن پذيرش، مخطوطات
و مأنوس جامعه كتابداري باشد است به باها اما اين واژه؛لحاظ تخصصي مقبول

در بررسي خود بر تغيير دو پژوهشگر كند. ابخانه ارتباط برقرار نميمراجعان كت
و تغيير آن را بررسي   ,O'Neill & Guilfoyleاند كردهترمينولوژي عبارت مرجع كار

2015)(.

 تاالرهاي مرجع)6

(علوم انساني بارهدر و هنر،تاالرهاي مرجع تخصصي و فنون،علوم اجتماعي ،علوم
وئو تاالر مرجع)، مس و نامشخص له اصلي دوربودن ميزهاي مرجع از ورودي تاالر

اعتقاد اعضاي جديد در شرايط نامتمايزبودن اين ميزها براي مراجعان جديد است. به
و در معرض ديد آل، الزم است اين ميزها در نزديك ايده ترين محل ورود مراجعان

كه قرار دارندع . ميزهاي مرجع در حال حاضر داخل تاالرهاي مرجباشدآنها 
به كننده بدون اطالع قبلي نمي مراجعه به تواند گفته سادگي آنها را شناسايي كند.

كتابداران مستقر در تاالرهاي مرجع، با توجه به نزديكي ميزهاي مرجع به ميزهاي 
و ترس از توليد سروصدا،  و در عملمطالعه مراجعان مكالمه طوالني براي كتابداران

 پذير نيست. مراجعان امكان
يكي از مشكالت اصلي،ها كننده در نشست اعضاي مشاركت تماميطبق نظر

و شايد تمام تاالرها، اهميت كننده ندادن به استقالل مراجعه تاالرهاي تخصصي مرجع
بهسو ضعف راهنماهاي محيطي براي رفع نيازها اعتقاد كتابداران در حال حاضرت.

رشرايط براي حفظ حريم كتابدار،  و اعضا براي يت نتايج جستجوؤمطلوب نيست
يكي از وظايفي كه در حال حاضر برعهده يابند. در پشت ميز كتابدار حضور مي

و نظارت بر مراجعان تاالرهاست.  كتابداران مرجع گذاشته شده است وظيفه حراست
و تر بازمي گفته كتابداران، آنها را از انجام كارهاي تخصصي اين وظيفه به براي دارد

،ها كننده در نشست مراجعان شركت بيشتركند. مراجعه اعضا به آنان، دافعه ايجاد مي
و تخصص كتابداران مرجع نداشتند.  آگاهي كافي از توانايي

و تابلوي نبودن ميز امانتدرديد كنندگان مشاركتبيشتر در بدو ورود، راهنماها
. كردندتقريباً نامطلوب گزارشرا بودن فرايند امانتو نيز طوالني،ميز امانت
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 تاالر كودكان)7

فقط . آيا اين كتابخانهن، سببِ وجود آن بودبخش كودكا بارهدراولين پرسش

و شادابكاركنان ضرورت؟ به كودكان خدمت كندالگوست يا قرار است  سازي

راتجهيز طبقه پايين كتابخانه  . كردندمطرح نيز كودك

ت8 يسشنا االر ايران)

و برچسب ورودي بخش،شناسي تاالر ايران دربارة به،نام اعتقاد نامناسب عنوان شد.

و اسالم مركز تحقيقات ايران«نام،كنندگان مشاركت برخي وجود اين»شناسي شناسي

راهنماي كنندگان به نبود . همچنين، مشاركتندرسا نميدر كتابخانه بخش را 

اي جهت . در تاالرهاي اشاره كردندشناسي رانيابي مناسب از ورودي تا تاالر

و اسالم ايران ايران ديدهازاسالم بخش تشخيص برايي راهنماشناسي تابلو شناسي

و قديمي نفيس كتاب نيز قرارداشتنشود. كاركنان نمي البرا هاي چاپ سنگي اليهدر

و رطوبت نامطلوب ساير كتاب  تاالر نامناسب دانستند.ها در دما

 نه عموميكتابخا)9

و كامپيوترهاي ارسال درخواست در طبقه همكف كاربران، از قرارداشتن ميز پذيرش

. كردندانتقاد آن هم بدون تابلوي راهنما طبقه پاييندرميز امانت قرارداشتنو 

ارسال اشتباه درخواست اعضا به ساير ميزهاي خدمتبهت نيزكتابداران ميز امان

رااشاره  از هارتم كردند كه سبب آن و نرم نداشتن كاربران در استفاده افزار رسا

 دانستند.افزار نرمايندر»مخزن كتابخانه عمومي«متمايزنبودن آيكون 

 پيشنهادها

پيشنهاداتي درادامه خدمات، ميزهاي شده درباره گزارش مشكالت تعديل براي
:شودمي ارائه تفكيك ميزها به

 واحد عضويت.1

در هاي تلفن برنامه− و ابزارهاي وابسته به آن داده ورود به اعضا هنگامهمراه
و راهنماهاي الكترونيكي با امكان ارسال از طريق از كروكي شود. همچنين ها
و تورهاي،كروكي، راهنماها، بهره گرفت تا كاربرتوان ميQR1بلوتوث يا كد 

يـــا QRمنظـــور از تكنولـــوژي.1
Quick Response پاسخ مزينهر
 تـوان آن را بـا سريع است كه مي

.بازخواني كرد هاي هوشمندتلفن

خدمت میزهای به دسرتسی بهبود
ملی: کتابخانه ...در
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ميزهاي همهمجازي را روي تلفن همراه خود داشته باشد. تابلوي شماتيك از
و بخش در ورودي عضويت، ضروري است تا مراجعان با يك نگاهاه خدمت

از خدمات كلي كتابخانه ملي مطلع شوند. عالوه بر اين تابلو، در حالت 
مي ايده و در1توان از استندهاي آل مناسب، حاوي بروشورهاي چاپي مختلف

خ حالت پيشرفته هاي دمات بخشتر از استندهاي الكترونيكي براي معرفي
از اعضاي مشاركت همهمختلف استفاده كرد. طبق نظر  كننده، بعد از خروج

و جهت در واحد عضويت، راهنماهاي محيطي و و كامل نيست يابي، دقيق
،عد از خروج از واحد عضويتب.راهنمايي وجود ندارد مواقعخيلي از 

و،سمت تاالرهاي تخصصي، عمومي، كودكان راهنماهاي محيطي به
و راهنماهاي رفاهي براي كافي ايران و اعضا شناسي و... ضروري است شاپ

و از سرگرداني حاصل هاي منفك را در شناسايي راه شده از راه اصلي هدايت
مي يابي از نبود جهت ؛دهد ها نجات

و شادابمحيط واحد عضويت،−  شود؛ طراحي جذاب
 در بخش نصب شود؛دهي نوبتدستگاه−
اي طراحي شود تا حريم خصوصي كاركنان رعايت گونهبه ميزهاي خدمت−

(بهره ؛ها) گيري از الگوي ميزهاي خدمت بانك شود
و معرفي مقررات− ازمعرفي خدمات مختلف كتابخانه ملي تاالرها در استفاده

در رساني مانيتورهاي اطالعاز طريق زمان انتظار مراجعان براي دريافت كارت
؛توان بهره گرفت هم مي2انگاري بازي از روشبخش پخش شود. 

هاي خودكار شدن پيش برود. كيوسك سمت الكترونيكيبه فرايند عضويت−
 عضويت گزينه مناسبي است.

 تخصصيتاالرهاي . ورودي2

ميزهاي خدمت موجود در بخش تخصصي تماميتابلوي دقيقي درباره−
؛نمايش گذاشته شود كتابخانه ملي در ورودي، به

 تصحيح شود؛ها به زبان انگليسي هاي بخش معادل−
بهمعلوالبراي هاي ورودي گيت− .مناسب شودويلچرن متكي

(اطالع.3  رساني) ميز پذيرش
 منتقل شود؛ نزديكي ورودي تاالر نابينايانبه ميز پذيرش−

ايدهابزار نمايشـي ايسـتا،منظور.1
است كه براي معرفي محصوالت

شـود.و خدمات از آن استفاده مي
 نمايشـگرهاي نوع الكترونيك آن 

.لمسي دارد
2. Gamification 
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و عنوان ان شودآويز»رساني واحد اطالع« تابلوي،ميز پذيرش باالي−  كارمند. نام

و عنوان. شودمينان واحد پذيرش هم پيشنهاد ميز كارك نصب برچسب نام
 شان نيز الزم است؛ كاركنان روي سينه

و بخش براي معرفي مانيتور−  نصب شود؛اه خدمات
كه سيستمي به−  را نشان دهد؛ميزهاي خالي كار گرفته شود
تور بر ميز استفاده شود. استفاده از دو ماني ميز كتابدارانبراز مانيتورهاي چرخان−

 دادن نتايج جستجو به كاربر نيز مفيد است؛ كتابدار براي نشان
و استفاده براي−  صندلي هاي جستجو سيستمدر مقابل شرايط ويژهباافراد مسن

 تهيه شود؛
و در مراحل پيشرفته، استفاده از كدهاي− براي QRراهنماهاي چاپي جستجو

مناسب براي قراردادن . استندهايتهيه شود دريافت فايل نحوه جستجو
و بروشورهاي چاپي راهنماي بخش و استندهاي الكترونيكي براي شناسايي ها

 ها الزم است. معرفي خدمات بخش

 تاالر نابينايان.4

به مسير رسيدن به تاالر نابينايان از ورودي كردن برجسته− ويژه براي كتابخانه
با كردن خطر سقوط در جوي برطرف هاي حفاظنصب هاي وسط مسيرها

؛زينتي كوتاه متناسب
؛»افراد با آسيب بينايي«بهنام تاالر تغيير−
و استفاده از روكش مناسب براي جلوگيري سازي ستون يمنا− هاي وسط تاالر

كمباز آسي و  بينا؛ ديدن مراجعان نابينا
؛تاالرهايهانتقال تجهيزات وسط تاالر به كنار−
و استف روزآمدسازي سيستم− به سيستماده از ها دليل ماهيت هاي پرسرعت

 شده توسط نابينايان. افزارهاي استفاده نرم

 پيايندها. تاالر5
و آشنا تاالر به واژه تغيير نام− طور مثال، تاالر(به كننده مراجعهبراي مأنوس

و مجالت)؛ روزنامه  ها
ل براي جلوگيري از انتقاهاي مخصوص از روپوشاستفاده كاركنان مخزن−

؛آلودگي

خدمت میزهای به دسرتسی بهبود
ملی: کتابخانه ...در
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و، نصب تابلوي راهنما بر سردر بخش پيايندها− تابلوي شناسايي ميز امانت
و برچسب كتابدار شاغلو مرجع،  ؛نام

و گروهمعلوالوآمد براي رفتآسانسور طبقه همكف كردن فعال−  هاي ويژه؛ن
.سيستم مستقل جستجونصب−

 . تاالر منابع غيركتابي6

استفاده از راهنماهاي محيطيو غيركتابي بخش نصب تابلوي راهنما بر سردر−
 ورودي بخش غيركتابيدراز تاالر رقميمناسب براي رسيدن به 

و نصب− و برچسب كتابدار شاغلتاالر رقميتابلوي شناسايي ميز امانت ،، نام
و آشنا تاالر رقمي به واژه تغيير نامو طور مثال،(به كننده مراجعهبراي مأنوس

د  يجيتال!)؛تاالر منابع
و گروهمعلوالوآمد براي رفتكردن آسانسور طبقه همكف فعال−  هاي ويژه؛ن
؛سيستم مستقل جستجونصب−
و تجهيزات براي نمايش موزه اختصاص فضا− ؛اي انواع منابع غيركتابي
 عالمت يا نصب منابع ديجيتالانتقال يكي از ميزهاي كتابداران به ورودي تاالر−

 دمت؛خ دادن ميز براي نشان
بر ميز كتابدار مستقر در تاالر منابع1كارگيري سيستم مانيتورينگ متمركزهب−

 وبرگشت متعدد كتابدار به ميزهاي كاربران. جلوگيري از رفت براي ديجيتال

 تاالرهاي مرجع.7

و برجسته− و مدل كردن جايگاه اين متمايزساختن ميزهاي خدمت ازنظر رنگ
و استفاده از سكوي شيشهب ميزها اندكي باالتر از سطح باايا طراحي مناسب

هرتا استفاده از نماد براي ميز خدمتيا؛سانتيمتر15تا10ارتفاع جاي ميز از
؛باشدپذير رؤيتسالن 

 مرجع؛ فضاي آرام براي مصاحبهتأمين−
به راهنماهاي جهتتهيه− و الكترونيكي براي رسيدن به ميز شكل يابي چاپي

و راهنم ؛هاي هر تاالر اي ردهمرجع
نهمدو مانيتور جداگانه براي هر ميز خدمت براي رؤيت نصب− تايج زمان

و كتابدار ؛جستجو توسط كاربر
 خدمات؛ بازاريابي برنامه تدوين−

و رفع مشكل سيستم.1 هاي كنترل
ربران از طريق اتصال سيسـتم كا

 كتابدار به سيستم كاربر
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و نظارت بر رفتار مراجعان برعهده حراست− نظارت بر منابع برعهده كتابدار
؛گذاشته شود

و نصب تابل تهيه−  ها؛ي سالنوروددر وي راهنماي آويزراهنماهاي محيطي
استفاده از مانيتورهاي يا به كتابخانه كاربر رزرو منبع قبل از مراجعهكردن ممكن−

از آگاهي  متقاضي. كردن براي آگاه فرايند امانت در محل ميز امانت رسان

 تاالر كودكان.8

و پله ايمن− ؛ها سازي فضا
؛رنگي ماناستفاده از مبل−
شخنصب− و كاراكترهاي كارتوني صيتماكت ؛هاي محبوب كودكان
؛فضاهاي مجازي معرفي منابع−
؛روحيه كار با كودكانباكارمندان كارگماردن به−
؛و صندلي مخصوص بزرگساالن پژوهشگر حوزه كودك در اين تاالرميز−
؛سيستم جستجو نصب−
.كتابخانه ملي ديجيتال كودكانبراي جستجوي جداگانه سيستم نصب−

 شناسي تاالر ايران.9

−) و برچسب ورودي و كتابخانه تخصصي ايران« طور مثال،بهاصالح نام شناسي
و مركز تحقيقات ايران«جاي نام كنوني آن يعنيبه»شناسي اسالم شناسي
؛)»شناسي اسالم

؛راهنما بعد از ورود به بخش نصب−
.شناسي هاي ايران تجهيز تاالر نشست−

 كتابخانه عمومي. 10

؛ستفاده از سيستم مستقل جستجو در نزديكي ميز امانت كتابخانه عموميا−
(با فناوري بهره− يا كيوسك معمولي) درRFID1گيري از كيوسك تحويل كتاب

؛مشكل پارك خودرودليلبهاصلي ساختمان كتابخانه جلوي ورودي
 پذير؛ به محل رؤيتميز امانت تغيير محل−
؛ تابلوي ميز امانت نصب−
ن از سالن كتابخانه عمومي؛معلوال براي استفادهكردن آسانسور فعال−

1. Radio Frequency 
Identification 

RFID يــا سيســتم شناســايي بــا
استفاده از امواج راديويي، سـامانه 

سيمي است كه بـين شناسايي بي
) ) كه به Tagيك شناسه راديويي

و ... متصل شـده يك  كاال، شي،
و يك قرائت گر، تبـادل داده است

 شود.انجام مي

خدمت میزهای به دسرتسی بهبود
ملی: کتابخانه ...در
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؛تهويهاصالح سيستم−
برداري از هواي هاي مشرف به فضاي بيرون براي بهره پنجرهبراي نصب توري−

و و جلوگيري از ورود حشرات  ...؛طبيعي
براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت برايها مصاحبه به فضاي قفسه محلانتقال−

 مان.مبلكنندگان همراه با تهيههمطالع
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