معرفی کتابخانه

دانشگاه کوئینزلند

معرفی
مرکز دانشگاه کوئینزلند استرالیا ( )University of Queenslandیکی از موسسات تحقیقاتی و آموزشی
پیشرو در استرالیا است .این دانشگاه اولین دانشگاه ایالت می باشد که در سال  1909در شهر بریزبین تاسیس
شد .دانشگاه کوئینزلند ( UQاسترالیا جزو  50دانشگاه برتر جهان می باشد .این دانشگاه در سال 1999
عنوان دانشگاه برتر سال استرالیا را به خود اختصاص داده و تاکنون بیش از  50,830دانشجو در آن در حال
تحصیل هستند .پردیس اصلی دانشگاه کوئینزلند در سنت لوسیا به عنوان یکی از زیباترین پردیس های
دانشگاهی در جهان شناخته می شود.
سایت این دانشگاه از طریق آدرس زیر در شبکه جهانی اینترنت قابل دسترس هست.
https://www.library.uq.edu.au/
کتابخانه این دانشگاه در سال  1910میالدی تاسیس شد که در ابتدا یک کتابخانه کوچک بود ولی در حال
حاضر به یک کتابخانه عظیم تحقیقاتی تبدیل شده است که از  13بخش تشکیل شده است .که در سایت
این دانشگاه از طریق منو نمایش داده شده در عکس زیر ,در دسترس مراجعه کنندگان هست.
خدمات کتابخانه

خدمات این کتابخانه برای یازده قشر مختلف جامعه ارائه می شود .خدماتی ویژه همچون خدماتی برای کووید
 ,19تاالرهای مطالعه ,آموزش ,IT ,چاپ و نشر ,دیجیتالی کردن اطالعات و  ...ارائه می گردد.

الزم به ذکر است ,کتابخانه این دانشگاه برای افراد جامعه چه کسانی که برای اولین بار از دانشگاه بازدید
کرده باشند و چه دوباره به دانشگاه برگشته باشند و می خواهند موارد جدید را ببینند ,دعوت می کند تا از
کتابخانه دیدن کنند و کارکنان کتابخانه از این فرصت استقبال می کنند تا در مورد مجموعه ها ,خدمات و
ساختمان های کتابخانه با مراجعه کننده ها صحبت کنند.
کتابخانه این دانشگاه تورهای منظمی را برای محققان و گروه هایی از دانشگاه های دیگر ,بازدیدکنندگان از
گالری ها  ,کتابخانه ها و موزه ها ,انجمن های حرفه ای ,بازگشت دانش آموختگان  ,UQانجمن ,گروه های
مدرسه ای ,طبق عالیق بازدید کننده ها ,تدارک دیده اند.
برخی از تورهای اخیر ارائه شده شامل موارد زیر است:
 گشت و گذار در فضاهای مطالعه کتابخانه ,شامل فضاها و امکانات برای دانشجویان
 صحبت کردن و ارائه دادن اطالعات خدمات برای دانشجویان و محققان
 تورهای مخصوص مکان ها و گشت زدن در فضا ها
 گشت و گذار در سرویس دیجیتال وگزینه هایی که برای دیجیتال سازی
 بازدید از مجموعه های فرهنگی و تاریخی
کتابخانه در حمایت از تحقیق  ,آموزش و یادگیری ,خدمات و مشاوره دیجیتالی سازی را به جامعه  UQارائه
می دهد .به این جهت مجموعه های کتابخانه را دیجیتالی کرده اند تا یافتن و دسترسی به آنها را آسان تر
کنند .این امور شامل اسکن مواردی مانند نقشه ها ,نقشه های معماری ,عکس ها ,اشیاء سه بعدی ,پایان نامه
ها و مقاالت اداری است.

این کتابخانه تا پایان مارس  2021شامل  344,234,180مقاله ,کتاب ,پایان نامه ,مجله ,گزارش ,منابع صوتی,
تصویری و ویدئویی ,نقشه ,ثبت اختراع و  ...بوده است که از این تعداد بیش از  166میلیون منبع با دسترسی
آزاد موجود می باشد.
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با کلیک روی عنوان کتاب تصویرهای زیر رویت می شود.
ارسال کتاب ازاین مسیر ها
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نحوه عضویت در کتابخانه:
از طریق لینک زیر با پرداخت  25دالر در سال می توانید در این کتابخانه به مدت یکسال عضو شوید.
https://aiatsis.gov.au/about/what-we-do/core-cultural-learning
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