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ورلدکت
ورلدکت بزرگترین مجموعه ارائهدهنده محتوا و خدمات کتابخانهای در جهان است که بیش از  ۱۷کتابخانه و  2میلیارد فایل از سراسر
دنیا را در برمیگیرد .پژوهشگران در این پایگاه اطالعاتی میتوانند به جستوجوی کتابها ،اسناد ،نقشهها ،پروتکلها ،فایلهای صوتیـ
تصویری ،و فیلمها بپردازند ،اطالعات کاملی در مورد فراهمکنندگان آثار بهدست آورند ،از وجود نسخه الکترونیک یا چاپی آنها و
نزدیکترین راه دسترسی به نسخههای فیزیکی آگاه شوند و اطالعات موجود را به زبانهای مختلف دریافت کنند.
در این پایگاه ،پژوهشگر از اینکه آیا اثر مورد نظر وی به زبانها یا فرمتهایی دیگر (مانند فرمت صوتی یا تصویری) منتشر شده است
یا خیر ،اطالع کسب میکند که چنین موردی ،از امکانات مفید و منحصربهفرد این پایگاه است .همچنین در این پایگاه خالصه کوتاهی
از بیشتر کتابهای الکترونیک موجود در آن قرار داده شده است و پژوهشگر در صورت عالقهمندی و تمایل به مطالعه نسخه کامل کتاب
میتواند به جستوجوی کامل اثر اقدام کند.
از مزایای دیگر پایگاه ورلدکت ،امکان جستوجوی اسناد ،یافتن منابع آنها و ارسال درخواست ذخیره سند مورد نظر به مرکز ارائهدهنده
آن است .در چنین شرایطی ،مرکز ،سند را در مدت زمان معینی دردسترس پژوهشگر قرار خواهد داد .آموزش انواع جستوجو و استفاده از
این امکانات بهطور کامل در سایت این پایگاه توضیح داده شده است .پژوهشگران میتوانند به آسانی با عضویت در کتابخانهها ،انجمنها
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یا دانشگاههای تحت پوشش ورلدکت به امکانات آن دسترسی پیدا کنند .مراحل نحوه عضویت نیز در سایت این پایگاه توضیح داده شده
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است.
این مجموعه با کمک کتابداران ،کتابخانهها ،و انجمنهای علمی مختلف در جهان ،هر روز در حال بهروزرسانی است و توانسته با
ایجاد امکاناتی گسترده و خاص ،در ارائه خدمات برای پژوهشگران در سراسر جهان به یک پایگاه اطالعاتی معتبر و محبوب تبدیل شود.
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