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در حدیث دیگران

فعالیت کتابخانه ها در ایام شیوع کرونا تجربه ای موفق و قابل استناد است
اقدامات و ابتکارات کتابداران در ایام تعطیلی کتابخانهها ستودنی است
محافل ادبی با محوریت کتابخانهها در گسترش عدالت فرهنگی مؤثرند
ورود نهاد حرکت محافل ادبی در مسیر جریانهای اصیل را تضمین میکند
کتابخانه امنترین مکان برای رویش استعداد ادبی است
بیابانکی :کتابخانهها همواره زادگاه محافل ادبی بودهاند
نهاد کتابخانهها در حوزه شعر راهی را میرود که دیگران نرفتهاند
کتابخانههای عمومی پایگاه و زادگاه محافل ادبی هستند
محافل ادبی به رفع خالء فعالیتهای بنیادین شعر کشور کمک میکند

در حدیث دیگران
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان:

فعالیت کتابخانه ها در ایام شیوع کرونا تجربه ای موفق
و قابل استناد است

اخیـر بحرانی جدید محسـوب می شـود؛ شـاید

#
»

خبرگزاری مهر :

واپسـین نوع از بحـران به این صورت گسـترده،

احمد شـعبانی ،عضو هیأت علمی دانشـگاه

بحران های مسـری بهداشـتی در جنـوب اروپا از

اصفهـان ،به ارزیابی فعالیت هـای کتابخانه های

جملـه اسـپانیا بـوده اسـت .ایـن بحران نیـاز به

عمومـی در ایـام شـیوع ویـروس کرونا در کشـور

مدیریـت داشـت .مدیریت بحران شـامل فرایند

پرداخـت .وی بـا ارائـه تعریفـی از واژه «بحران»

پیشـبینی و پیشـگیری از وقوع بحـران ،مداخله

گفـت :پیشـامدی کـه بـه صـورت ناگهانـی رخ

در بحـران و سـالم سـازی بـرای مباحـث بعـد از

مـی دهـد و بـه وضعیتـی خطرنـاک و ناپایـدار

وقـوع بحران اسـت.

بـرای فـرد یـا جامعـه تبدیـل مـی شـود ،بحران

وی ادامـه داد :اواخـر سـال  ۱۳۹۸بـا وقـوع

نـام دارد .در واقـع ،بحـران بـه وضعیتـی گفتـه

ایـن بحـران بهداشـتی بـرای جامعـه مـا ،نهـاد

مـی شـود که بـرای رفع آن بـه اقداماتی اساسـی

کتابخانـه هـای عمومـی کشـور از سـه طریـق

نیـاز اسـت .در منابـع اکادمیـک بحران بـه انواع

خـود را بـا شـرایط کنونی سـازگار کرد؛ نخسـتین

مختلفـی همچـون بحـران هـای شـخصی،

مرحلـه ،بهره جویـی از فناوری بود تـا ارتباط بین

اجتماعـی ،اقتصـادی ،سیاسـی ،بیـن المللـی و

کتابـداران حفـظ شـود؛ دومین مرحلـه ،موضوع

زیسـت محیطی تقسـیم می شـود .بـا این حال

دورکاری بـود کـه نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی

بحـران بهداشـتی ناشـی از کویـد  ،۱۹در یک قرن

کشـور تلاش کـرد بـا اسـتفاده از ایـن سـازوکار،
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موجودیـت و ماهیـت خدماتی خـود را در ابعاد

برگـزاری دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی رضوی و

فرهنگـی و اجتماعـی حفـظ کنـد .در مرحله بعد

توجه بـه زمینه هـای رقابتی که توانسـت کاربران

با تـدوام بحران ،مبحث مراقبت های بهداشـتی

بیشـتری را بـه بحـث مطالعـه در اوقـات فراغت

و اسـتفاده از لـوازم بهداشـتی در کتابخانـه هـا

جلب کند ،بسـیار هوشـمندانه بود .نهاد همچنین

مـورد توجـه قرار گرفت کـه در نتیجه ایـن اقدام،

بـا راه انـدازی پویـش اقتراح ماسـک به سـلیقه و

خوشـبختانه از تسـری بیمـاری بـه کتابـداران

قریحـه کاربران و اسـتفاده از هنر آن ها برای بهبود

گـزارش های وسـیعی نرسـید؛ پیگیری این سـه

شـرایط جامعـه نیز توجـه کرد.

مسـأله از سـوی نهـاد به گمـان من توفیـق آمیز
بوده اسـت.

احمـد شـعبانی تصریـح کـرد :در کنـار تمـام
اقدامـات نهـاد ،کتابـداران کتابخانه هـای عمومی

شـعبانی تصریـح کرد :عملکـرد نهـاد در این

کشـور نیز بـا راه اندازی و فعال کـردن صفحه های

دوران بـرای حفـظ ارتبـاط بـا مخاطـب ،از دو

کتابخانـه هـا در شـبکه اجتماعـی اینسـتاگرام به

منظـر حائـز اهمیت بوده اسـت .نخسـت اینکه

طـور گسـترده به موضوع مطالعـه و خوانش و نیز

بـا توجه بـه جدید بـودن بیمـاری بـرای جامعه،

تبلیغ آن پرداختند که بسـیار امیدوار کننده اسـت.

موضـوع آموزش کتابـداران از طریـق پروتکل ها،

شـعبانی همچنیـن بـا اشـاره بـه فعالیـت

نشسـت هـا و دوره های آموزشـی مد نظـر قرار

هـای انجمـن علمـی ارتقـای کتابخانـه هـای

گرفـت .علاوه بر ایـن ،نهاد بـا توجه بـه کاربران،

عمومـی در ایـام شـیوع کرونـا ،اظهار داشـت :در

بـرای رفـع خألهـای موجـود در جامعـه تلاش

کنـار فعالیت هـای فرهنگـی نهاد به پشـتیبانی

کـرد؛ در ایـن ایـام که همـه ما به حفـظ قرنطینه

دبیـرکل محترم ،انجمـن علمی ارتقـای کتابخانه

خانگـی و عـدم تمـاس بـا دوسـتان و بسـتگان

هـای عمومـی ایـران نیـز بـا توجـه بـه برنامـه

سـفارش شـده ایم ،نهاد برنامه هایـی تدارک دید

هـای نهـاد و به منظـور همیـاری ،فعالیت هایی

تـا دشـواری خانه نشـینی برایمان سـهل شـود.

داشـته اسـت .تأسـیس پایگاه «کرونـا ویروس»

نکتـه حائز اهمیت این اسـت کـه در تدوین این

در سـامانه انجمـن علمـی ارتقـای کتابخانه های

برنامـه هـا بـه ویژگـی هـای جمعیت شـناختی

عمومی ایـران ،برگزاری پاتوق هـای مقاله خوانی

توجـه و برنامـه هایـی متنـوع با در نظـر گرفتن

بـا مدیریـت مجموعـه اداره کل کتابخانـه هـای

گـروه های مختلف سـنی و عالئق متفـاوت ویژه

عمومـی خوزسـتان و انتشـار یادداشـت هایـی

هـر قشـر ،پیش بینی شـد.

کوتاه بـه منظور راهنمایی کتابـداران در خصوص

وی اضافـه کـرد :از ایـن بیـن برخـی از برنامه

بازگشـایی کتابخانـه هـای عمومی بعـد از دوران

هـا جنبه کاربـردی دارد که راه انـدازی پویش های

کرونـا بخشـی از ایـن فعالیـت هـا بوده اسـت.

نقاشـی و برنامـه های سـاخت کاردسـتی در این

وی در خاتمـه ضمـن تقدیـر از فعالیت های

دسـته از فعالیت ها قرار می گیرد .دسـته ای دیگر

انجام شـده از سـوی نهاد کتابخانـه های عمومی

از برنامـه هـا جنبـه نظـری دارد کـه پویـش های

کشـور ،اظهـار داشـت :بـه اعتقـاد مـن مجموعه

کتابخوانـی و داسـتان نویسـی در ایـن گـروه قرار

نهـاد بـا سیاسـتگذاری صحیـح ،خطـر و تهدید

مـی گیرد؛ همچنین برنامه هـای تعاملی نیز مورد

ویـروس کرونـا را بـه فرصتـی بـرای کتابخانه ها

توجـه قـرار گرفـت و نهـاد سـعی کرد با تشـکیل

تبدیـل کرد و این تجربـه ای موفق ،مثبت و قابل

محافـل ادبـی و نشسـت هـای مجـازی خدمات

اسـتناد است.
#

شایسـته ای بـه کاربران ارائـه دهد .علاوه بر این،
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رئیس انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران عنوان کرد؛

اقدامات و ابتکارات کتابداران در ایام تعطیلی کتابخانهها
ستودنی است /کتابخانهها در مسیر تبدیل شدن به
پلتفرمهای تعاملی

#
»

ملـی ،کتابخانههـای تخصصـی و کتابخانههـای
خبرگزاری ایرنا:

دانشـگاهی نیز هر کـدام راهـکاری را برای ایجاد
ارتبـاط و حفـظ خوانـدن در مجموعه خودشـان

درباره شـیوع بیماری کرونـا و تأثیرات آن در

پدیـد آوردند.

حـوزه کتابداری عنـوان کرد :اعتقـاد دارم که کرونا

وی افـزود :کاری کـه در ایـن فرصـت کـم از

در برخـی زمینههـا ما را بـه صورت آزمایشـی ۴۰

سـوی نهاد کتابخانههـای عمومی کشـور صورت

سـال بـه جلـو پرتـاب کـرد؛ یعنـی وضعیتـی که

گرفـت ،کار پسـندیدهای بـود کـه توانسـتند در

ممکـن اسـت سـالیان آینده بـرای ما پدیـد آید،

مـدت زمان کوتاهـی با تمهید اسـتفاده از فضای

یکباره در آن قرار گرفتیم و مجبور شـدیم از ابزارها

مجـازی ،خدمات کتابخانـهای را در ایـام کرونا در

و شـیوههای نوینـی بـرای ادامه حیات اسـتفاده

اختیـار همـگان قرار دهنـد .با اینکـه امیدواریم با

کنیـم .در ایـن روند مراکـز اطالعرسـانی متفاوت

یـاری خـدا در ماههـای پیـش رو مراکز آموزشـی

ماننـد کتابخانههـای عمومـی ،کتابخانههـای

و فرهنگـی و کتابخانـه ها بـه روال عادی فعالیت
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خـود بازگردنـد ،ولـی ایـن دوران جنینی بـرای ما

کتابخوانی ،جلسـات آنالین معرفـی و رونمایی از

تجربـه نابـی بود کـه بتوانیـم مباحـث خاصی را

کتـاب و غیـره بیابند.

بـرای آینده مورد توجه داشـته باشـیم و طور جد

وی تأکیـد کـرد :همـه ایـن اقدامـات و

بـه آنهـا بپردازیم؛ مسـائلی مانند اینکه آیا چشـم

ابتـکارات کـه اغلـب تنها با یـک گوشـی موبایل

فرزنـدان مـا در آینده بـرای خوانـدن همچنان به

شـخصی انجام شـده ،شایسـته تقدیر است و به

کاغـذ خواهد بود یـا مانیتور؟ آیا دستشـان برای

همـه کتابـداران عزیز خسـته نباشـید میگوییم.

نوشـتن همچنـان به قلم مـیرود و یا بـه کیبورد

چراکـه کتابـداران بـرای تولیـدات ویـژه خـود به

یـا صفحات لمسـی و یـا اتفاقات نویـن دیگر؟

منظـور دعوت مـردم به کتابخوانـی منتظر ایجاد

معـاون کتابخانه سـازمان اسـناد و کتابخانه

یـک اسـتودیوی آنچنانی ،دسـتگاههای مختلف

ملی ایـران در ادامه با تقدیـر از فعالیت کتابداران

و دوربینهـای حرفـهای و همچنین سیسـتمها

کتابخانههـای عمومـی سراسـر کشـور در ایـام

و نرمافزارهـای پیشـرفته نماندنـد و تنهـا با یک

تعطیلـی کتابخانههـا گفـت :اینکـه کتابـداران

گوشـی و اسـتفاده از نـرم افزارهـای سـاده تلفن

خـوش ذوق مـا فـارغ از بخشـنامه هـای اداری

همـراه ،کلیپهای جذابـی بـرای مخاطبان تهیه

اقـدام بـه فعالیـت در فضـای مجازی کردنـد و با

کردنـد کـه اتفاقـا در ایـن زمینه هم کاملا موفق

اقدامـات و ابتـکارات خود اتفاقات سـازنده ای در

بودند.

جهت حفـظ پیوند اعضـا با کتابخانههـا و حتی

فریبـرز خسـروی در ادامـه بـه برخـی

فراتـر از آن جـذب کاربـران فضـای مجـازی بـه

نـکات آسیبشناسـانه برای تعمیـق حضـور

کتابخانههـا و فعالیت هـای کتابخوانی رقم زدند،

موثـر کتابـداران در فضـای مجـازی و فعالیـت

کار مقبـول و پسـندیده ای بـود کـه در یک زمان کتابخانههـا بـه عنـوان یـک پلتفـرم تعاملـی
کوتـاه بـه صورت جهـادی انجـام شـد؛ ابتکاراتی

پرداخـت و گفت :در ایـن رویکرد جدید کتابخانه

کـه کتابخانههـا را به یک پلتفـرم تعاملی نزدیک

و مراکـز آرشـیوی بایـد بـه عنـوان تجلـیگاه و

کرد.

منبـع اطالعـات موثق و منبـع دار و مرکـزی برای

خسـروی ادامـه داد :مـن بـه شـخصه در

افزایش سـطح سـواد رسـانهای جامعـه فعالیت

ایـام کرونـا و تعطیلـی کتابخانهها در چنـد گروه

کننـد کـه مـا هنـوز نتوانسـتهایم ایـن شـأنیت

کتابخوانـی کتابداران حضـور داشـتم؛ گروههایی

را در ایـران پیـاده کنیـم .همچنیـن فراهـم کردن

از کتابداران همدان ،یزد و سـایر اسـتانها .وقتی

ابـزار الزم بـرای غنـا بخشـیدن بـه نـوع تعامـل

در فعالیتهـای اینچنینـی نوعی حالـت اضطرار

مراجعـه کننـده بـا کتابخانـه ،ایجـاد زیرسـاخت

و رویکـرد جهـادی شـکل میگیـرد ،طبیعتـا

هـای الزم و برنامههـای نرمافـزاری بـرای حضـور

خودجوشـیها و نوآوریهایـی ایجـاد میشـود

موثـر در ایـن فضـای جدیـد و در نهایـت توجـه

کـه اتفـاق مبارکـی اسـت؛ بـه اعتقـاد مـن ایـن

بـه موضـوع کپیرایـت و رعایت قانـون مالکیت

اقدامـات نوآورانـه رفتـن بـه سـمت همـان نگاه

مـادی و معنـوی آثار فرهنگـی و ادبی در انتشـار

تعاملـی بـه کتابخانه هـای عمومی اسـت؛ اینکه

نسـخههای الکترونیـک کتابهـا ،از جمله نکاتی

کتابـداران منتظـر نماندنـد تـا بـه آنهـا مراجعـه

اسـت کـه در این فضـای جدید باید مـورد توجه

شـود ،بلکـه توانسـتند در اوج محدودیتهـا،

قـرار گیرد.
#

فضایـی بـرای برگـزاری دورههـای آموزشـی،
تشـکیل حلقههـای ادبـی ،برگـزاری مسـابقات
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در حدیث دیگران
اسماعیل امینی عنوان کرد؛

محافل ادبی با محوریت کتابخانهها در گسترش عدالت

فرهنگی مؤثرند

اوال ً در فضـای مجـازی هویت بسـیاری از افراد

#
»

خبرگزاری تسنیم:

شـناخته شـده نیسـت و مشـخص نیسـت

اسـماعیل امینـی ،شـاعر و منتقـد ادبـی،

کـه چقـدر از آثـاری کـه ارائـه میدهنـد معتبر

دربـاره ضـرورت توجـه و تقویـت محافل ادبی

و متعلـق بـه خودشـان اسـت .دوم اینکـه در

در کشـور گفـت :متأسـفانه طـی سـالهای

جلسـات محافـل بـه خصـوص بـه صـورت

اخیر شـاهد نوعـی غفلت در توجـه به اهمیت

حضـوری ،تبـادل تجربـه اتفـاق میافتـد.

محافـل ادبـی بودیـم کـه ایـن موضـوع کمکم

وی ادامـه داد :معمـوال ً در محافـل ادبـی

بـه اقداماتـی پراکنـده در فضـای مجـازی

یـک اسـتاد و بزرگتر حضـور دارد کـه راهنمای

تقلیـل یافـت کـه البتـه هیـچگاه نمیتواننـد

سـایرین اسـت و عالوه بر انتقـال دانش ادبی،

کارایـی محافـل ادبـی را داشـته باشـند؛ زیـرا

منـش ،اخلاق و آداب هنرمنـد بـودن ،شـاعر

10
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بـودن و نویسـنده بـودن را هـم بـه مخاطبان

آن منطقـه ،ایفـای نقـش میکننـد و بسـیار

منتقـل میکننـد .امـا در فضای مجـازی چنین

امیـدوارم کـه بـا پاگرفتـن محافـل ادبـی در

اتفاقـی رخ نمیدهـد تشـویق و تحسـینها

کتابخانههـا ایـن کاسـتی بـزرگ و غفلتـی کـه

محـدود به الیـک کردن میشـود کـه اعتباری

طـی سـالهای اخیـر نسـبت به محافـل ادبی

هم نـدارد.

ایجـاد شـده بـود ،جبـران شـود.

ایـن منتقـد ادبـی بـا ابـراز خرسـندی از

امینـی افـزود :در بسـیاری از مناطـق

اقـدام نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور در

جوانهایـی را داریـم کـه هـم عالقهمنـد بـه

راهانـدازی محافل ادبی در اسـتانهای مختلف

حوزه شـعر و ادب هسـتند و هم توانمندی آن

بـا محوریـت کتابخانهها گفـت :کتابخانههای

را دارنـد ،امـا اغلب بـه دلیل اینکه کسـی برای

عمومـی بـه دلیـل اینکـه محـل رفـت و آمـد

آنهـا انگیـزه ایجـاد نمیکنـد و جایـی نیسـت

دوسـتداران فرهنـگ و ادب بـوده ،از گذشـته

کـه از آنهـا حمایـت کند ،معموال پـس از مدتی

تاکنـون چـه به صـورت محافل رسـمی ادبی و

در گیر و دار اشـتغاالت روزمره آن استعدادشان

چـه به صـورت محافل غیررسـمی ،محل دیدار

از بیـن مـیرود .امـا با ایـن اقدام ایـن بچهها

مولفـان بـا عالقهمندان مطالعـه ،دانشآموزان

میتواننـد در ایـن محافـل گردهـم بیاینـد

و دانشـجویان و سـایر مخاطبـان بوده اسـت.

و بـا طر حهـای انگیزشـی از جملـه حمایـت

امینـی ادامـه داد :بـه عنـوان مثـال

چهرههای شـاخص استانی و انتشـار آثارشان،

جلسـات دفتـر شـعر جـوان کـه بـا حضـور

مـورد تشـویق قـرار بگیرند.
#

قیصـر امینپـور ،سـاعد باقری ،فاطمـه راکعی،
محمدرضا عبدالملکیان و سیدحسـن حسـینی
و محمدرضـا محمدینیکـو راهانـدازی شـده
بـود از کتابخانـه پارکشـهر آغاز شـد .این روند
در سـالهای پیـش از انقلاب هـم بـه همین
شـکل بـوده کـه در کتابخانههای بـزرگ در کنار
حلقههـای کتابخوانی جلسـات ادبی تشـکیل
میشـد و چهرههـای ادبـی بزرگـی از دل آنهـا
بیـرون میآمدنـد.
وی گسـترش محافـل ادبـی بـا محوریت
کتابخانههـا را گامـی مؤثر در گسـترش عدالت
فرهنگی دانسـت و گفـت :ظرفیت ویـژه نهاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور در میـان دیگـر
دسـتگاههای فرهنگـی باعـث میشـود کـه
اقدامـات و ابتـکارات ایـن چنینـی در گسـتره
جغرافیـای وسـیعتری بـه وسـعت تمـام
ایـران ارائـه و اجـرا شـود؛ چراکـه در بسـیاری
از شـهرهای کوچـک و مناطـق دورافتـاده،
کتابخانـه بـه عنـوان تنهـا محـل فرهنگـی
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در حدیث دیگران
حسین اسرافیلی مطرح کرد؛

ورود نهاد حرکت محافل ادبی در مسیر جریانهای اصیل

را تضمین میکند

#
»

عمومـی کـرد کـه ایـن اقـدام بـا اسـتقبال
خبرگزاری تسنیم:

اهالـی و فعـاالن ایـن عرصـه همـراه بـود.

در پـی منویـات مقـام معظـم رهبـری

حسـین اسـرافیلی ،شـاعر پیشکسـوت

و توجـه ویـژه ایشـان بـه شـعر و ادبیـات و

حـوزه آیینـی کشـور بـا ابـراز خرسـندی

همچنیـن مطالبـه همیشـگی ایشـان در

از ایـن موضـوع اظهـار کـرد :اهمیـت و

حمایـت از جریانهـای اصیـل ادبـی ،نهـاد

ضـرورت پایهگـذاری ایـن محافـل از سـوی

کتابخانههـای عمومـی کشـور بـا همراهـی

نهـاد و هدایـت و نظـارت شـورای ادبـی آن

جمعـی از اسـتادان عرصـه شـعر و ادب اقدام

و بـا محوریـت کتابخانـه هـا ،زمانـی نمایان

بـه تشـکیل و راهانـدازی محافـل ادبـی در

میشـود کـه بـه یـادآوریم طـی این سـالها

سراسـر کشـور و بـا محوریـت کتابخانههـای

محافـل ادبـی بسـیاری در مراکـز فرهنگـی

12
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راهانـدازی شـدند که مسـئولیت ایـن انجمن

دیربـاز محـل رفـت و آمد اهالی شـعر و ادبی

هـا را افـراد ناشـناختهای بر عهـده میگرفتند

و محـل علـم انـدوزی و خـردورزی بودنـد،

کـه نه بـه قالب های شـعری احاطه داشـتند

بهتریـن مـکان بـرای پـا گرفتن محافـل ادبی

و نـه بـه محتـوا و ارزشهـای فرهنـگ مـا

هسـتند .بـه خصـوص اینکـه ایـن محافل با

پایبنـد بودهانـد.

محوریـت جایـی ماننـد نهـاد با آن سـابقه و

وی بـا اشـاره بـه دغدغههـای فرهنگـی

اسـتادان و پیشکسوتانی در شـورای ادبی آن

و ادبـی مقـام معظـم رهبـری ،افـزود:

کـه متولـی راه انـدازی این محافل در سراسـر

افـرادی در ایـن محافـل تربیـت میشـوند و

کشـور هسـتند حرکـت در مسـیر جریانهای

شـعر میخواننـد هیـچ تعهـدی را در شـعر

اصیـل ادبـی را تضمیـن میکنند.

برنمیتابنـد؛ بـه عنـوان مثـال در بسـیاری از

حسـین اسـرافیلی تأکیـد کـرد :وجـود

ایـن محافل دیـدهام که ارزشهـای فرهنگی،

سـه هـزار و  ۵۰۰کتابخانـه در سراسـر کشـور

دینی و مقدسـات مـا را به چالش میکشـند؛

یعنـی امـکان راهانـدازی  ۳۵۰۰محفـل ادبـی

همچنیـن بانوان شـاعر ما که بایـد نمونه بارز

و ایـن یعنـی اینکـه  ۳۵۰۰دهـان و چشـم بر

شـرم و حیـا در فرهنگ ما باشـند ،متاسـفانه

حرکـت ،رفتـار و فعالیتهـای ایـن محافـل

در برخـی از ایـن محافـل چنان بـا بیپروایی

ادبـی نظـارت دارند و آن را هدایـت میکنند.

بـه مضامیـن ناهنجـار میپردازنـد کـه هیـچ

امـکان ارتبـاط گسـترده ایـن محافـل بـا

یـک از ارزشهـای فرهنگـی ،دینـی ،اخالقـی

یکدیگـر میتواننـد بـه ارتقـای آنهـا در یـک

و انسـانی آن را تأییـد نمیکنـد .طبیعتـا

راسـتا و در یـک سـو کمـک کننـد کـه ایـن

خوانـدن ایـن اشـعار در ایـن مجامـع باعـث

موضـوع تأثیرات بسـیار خوبی در حوزه شـعر

فـرو ریختـن قبح ایـن ناهنجار یها و اشـاعه

و ادبیـات کشـور خواهـد داشـت.
#

آن میشـود.
اسـرافیلی درباره ورود نهـاد کتابخانههای
عمومـی کشـور بـه ایـن عرصـه گفـت :اینکه
انجمنهـا و محافـل ادبـی و شـعری بـا
محوریـت کتابخانههـا و در پوشـش یـک
نهـاد بتوانـد فعـال باشـند و ارتبـاط فرهنگی
و فکـری بـا یکدیگـر داشـته باشـند اقـدام
بسـیار ارزشـمندی اسـت .ایـن اتفـاق گرچـه
دیرهنگام ولی رخ دادن آن بسـیار خوشـحال
کننـده اسـت .چراکـه فعالیـت بسـیاری از
مجامـع ادبـی در سـالهای اخیـر کـه در
گوشـه و کنـار جامعـه و فضای مجازی شـکل
گرفتهانـد ،تاثیـرات مخربی داشـته و به نوعی
بـه بیتعهـدی و بیفرهنگـی دامـن زدهانـد.
این شـاعر پیشکسـوت ادامـه داد :بر این
اسـاس معتقدم کتابخانهها بواسـطه اینکه از
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در حدیث دیگران
راضیه تجار عنوان کرد؛

کتابخانه امنترین مکان برای رویش استعداد ادبی است

شـعر و ادبیـات فارسـی داشـته و شـاعران و

#
»

خبرگزاری فارس:

نویسـندگان بزرگـی در محافـل ادبـی حـوزه

راضیـه تجـار ،از نویسـندگان و منتقـدان

فعالیت داشـتند و یـا از دل آن بیـرون آمدند.

ادبـی کشـور دربـاره اهمیت و جایـگاه محافل

امـا کمرنـگ شـدن توجهـات بـه حـوزه شـعر

ادبـی در کشـور گفـت :از گذشـتههای دور

و ادبیـات و محافـل ادبـی طـی سـالهای اخیر

تاکنـون نهادهـا و دسـتگاههای مختلفـی در

باعث شـد تـا مقام معظـم رهبری همـواره در

شـکلگیری محافـل ادبـی دخیـل بودنـد کـه

بیانـات خـود بـر لـزوم حمایـت از جریانهای

همـواره رونـد حرکـت آنها با افـت و خیزهایی

اصیـل ادبـی بـه عنـوان یـک دغدغـه مهـم

همـراه بـوده اسـت .مانند حـوزه هنـری که از

تأکیـد کنند.

بـدو تأسـیس خـود تأثیـرات مهمـی در حوزه
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عمومـی کشـور به راهانـدازی محافـل ادبی در

کشـف ،پرورش و شـکوفایی این استعدادهای

سراسـر کشـور با محوریت کتابخانههـا عنوان

نـاب گام برداشـته کـه اقدامی قابل تحسـین

کـرد :طـی سـالهای اخیـر بحـث راهانـدازی

ا ست .

محافـل ادبـی در دسـتگاههای مختلفـی

وی بـا اشـاره بـه وجـود برخی شـهرها و

مطـرح و حتـی گامهایـی نیـز در ایـن زمینـه

روسـتاهای فاقـد کتابخانـه در کشـور گفت :با

برداشـته شـد ،اما اغلب آنها به دلیل نداشـتن

وجود گسـتردگی کتابخانهها در سراسـر کشور

پیریزی مناسـب و تکیهگاه محکـم ،به نتیجه

کـه نهـاد را نسـبت بـه سـایر دسـتگاههای

نرسـیدند ،امـا از ایـن جهـت که تمـام عوامل

فرهنگـی کشـور متمایـز کـرده اسـت ،امـا

و سـازوکارهای الزم در کتابخانههـای عمومـی

متأسـفانه همچنان شـهرها و روستاهایی فاقد

مهیـا اسـت ،معتقـدم کـه پـا گرفتـن محافل

کتابخانـه وجـود دارد .امیدواریم که با حمایت

ادبـی حـول محـور کتابخانههـای عمومـی

از ایـن نهـاد و برطـرف شـدن محدودیتها و

تصمیمـی درسـت و مانـدگار خواهـد بود.

مشـکالت قانونی برای توسـعه هرچه بیشـتر

ایـن نویسـنده و منتقـد ادبـی دربـاره

کتابخانههـا ،در تمـام شـهرها و روسـتاهای

ویژگـی ایـن اقـدام ،عنـوان کـرد :موضـوع

ت کتابخانههـای عمومی
کشـور شـاهد فعالیـ 

آمـوزش و هدایـت در محافـل ادبـی نکتـه

به عنـوان پایگاهی برای رویش اسـتعدادهای

بسـیار مهم اسـت که نمیتـوان به سـادگی از

ادبـی باشـیم .چراکـه کتابخانه در هـر منطقه

کنـار آن عبـور کـرد .معموال در ایـن محافل آثار

ماننـد چشـمهای اسـت که افـراد تشـنه برای

مختلفـی ارائـه ،معرفـی و مورد نقد و بررسـی

سـیراب شـدن بـه آنجـا میآیند.

قـرار میگیرند که در شـکلگیری نـگاه ،بینش،

دبیـر انجمن قلـم ایران با اشـاره به اجرای

دانـش و جهت دهندگی ذهنی اسـتعدادهای

طـرح «فرصـت برابـر» در ایـن انجمـن گفت:

ادبـی در سراسـر کشـور تأثیرگـذار خواهد بود.

مـا در رونـد اجـرای ایـن طـرح  ۱۰۰اثـر از ۱۰۰

به همیـن جهت معتقـدم نهـاد کتابخانههای

نفـر از نوقلمـان را از شـهرهای مختلـف چـاپ

عمومـی کشـور بـه عنـوان نهـادی معتمـد و

و بـه جامعـه ادبـی معرفـی کردیـم .از آنجـا

متعهـد ،بهتریـن و مناسـبترین گزینـه بـرای

که شـکل گیـری این محافـل ادبی در سراسـر

راهانـدازی محافـل ادبـی در کشـور اسـت و

کشـور میتواند اسـتعدادهای ناب کشـورمان

کتابخانههـا امنتریـن مـکان بـرای رویـش

را کشـف و شـکوفا کنـد ،مـا در انجمـن قلـم

اسـتعدادهای ادبـی خواهنـد بود.

ایـن آمادگـی را داریـم کـه اولیـن اثـر ایـن

تجـار ایجـاد عدالـت فرهنگی در کشـور را

اسـتعدادهای جـوان و یـا حتـی میانسـال را

یکـی از دسـتاوردهای آتـی ایـن اقـدام عنوان

چـه در حـوزه داسـتان و چـه در حوزه شـعر و

کـرد و گفـت :در شـهرهای کوچـک و دور از

چـه نقـد و پژوهـش ،چـاپ و منتشـر کنیم و

پایتخـت اسـتعدادهای نابـی در حـوزه شـعر

حـق التألیـف آن را نیـز بـه صاحبـان ایـن آثار

و ادب وجـود دارد کـه اغلـب آنهـا احسـاس

پرداخـت کنیـم تـا از ایـن طریـق بتوانیـم در

میکننـد بـه دلیـل دوری از پایتخت کسـی به

معرفـی آنهـا بـه جامعـه ادبی سـهیم باشـیم.

آنهـا توجهـی نمـی کنـد .بر ایـن اسـاس نهاد

#

کتابخانههـای عمومـی کشـور بـا اسـتفاده از
شـبکه گسـترده کتابخانههـای خـود بـرای
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تشکیل محافل ادبی در جوار قفسههای کتاب

بیابانکی :کتابخانهها همواره زادگاه محافل ادبی بودهاند

#
»

عهـده دارند.
خبرگزاری فارس:

نهادینـه کـردن فرهنـگ مشـارکت عمومی

گسـترش جریـان اصیـل زبـان و ادبیـات

بـرای انجـام فعالیتهـای ادبـی در کتابخانهها

فارسـی در بیـن مـردم بـا اسـتفاده از ظرفیـت

و تمهیـد زمینـه اعتالی آن ،تقویـت و راهاندازی

کتابخانههای عمومی به عنوان شـبکه گسـترده

محفلهـای ادبـی در کتابخانههـای عمومـی

فرهنگـی در سراسـر کشـور از موضوعـات مورد

بـرای ایجـاد انگیزه نسـبت بـه شـعر و ادبیات

توجـه نهاد کتابخانـه های عمومی کشـور برای

فارسـی و همچنین ساماندهی نیروهای متعهد

راهانـدازی محافـل ادبی هسـتند کـه دبیری آن

و متخصـص ادبـی بـه منظـور ایجـاد تحـول

را شـاعران و پژوهشـگران مطـرح هر اسـتان بر

فرهنگـی در خدمـات کتابخانههـا از مهمتریـن
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اهـداف درنظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن حرکت

البتـه در ادامـه نهادهـای دیگـری هـم پیـش

بوده اسـت.

آمدنـد و ایـن محافـل را گسـترش دادنـد کـه

در دسـتورالعمل تدوین شـده برای فعالیت

فینفسـه اتفـاق بـدی نبـود ،امـا بسـیاری از

محافـل ،اقداماتـی چـون اسـتفاده از ظرفیـت

آنهـا عمـر درازی نیافتند .از سـوی دیگر فعالیت

محفلهـای ادبـی بـرای سـاماندهی ،ارتقـاء و

انجمنهـای ادبی و محافلی کـه در کتابخانهها

حمایـت از بکارگیری فعـاالن ادبی در برنامههای

شـکل گرفته بـود ،نیز طی سـالیان اخیر کمرنگ

کتابخانههـا ،برگـزاری دورههـای آموزشـی و

شـده بود.

کارگاهـی ادبـی ،تولید محتـوا در زمینـه ادبیات

ایـن شـاعر و منتقـد ادبی کشـور بـا تقدیر

متعهـد ،آیینـی و حوزههـای حائـز اهمیـت و

از اقـدام نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور در

برگـزاری همایشهـا ،نشسـتها و محافـل

راهانـدازی محافـل ادبی در اسـتانهای مختلف

ادبـی آورده شـده اسـت.

گفـت :شـاعر بایـد با کتـاب ،کتـاب خوانـدن و

همچنین تشـکیل بانـک اطالعاتی اعضای

استشـمام عطـر و شـمیم کتـاب ،زندگـی کند و

محفـل ادبـی (اعضـاء ویـژه و عـادی) ،برگزاری

به همیـن دلیل ،بهترین مکان بـرای گردهمایی

مسـابقات ادبـی مختلف و مشـاعره ،بهرهگیری

شـاعران کتابخانـه اسـت .از ایـن جهـت اقدام

مناسـب از فضـای مجـازی بـرای توسـعه کمّ ی

نهـاد در پیگیری و از سـر گرفتن فعالیت محافل

و کیفـی فعالیتهـای محفـل (اطالعرسـانی

ادبـی ،اقدامی بسـیار فرخنده اسـت.

گـزارش جلسـات در وبلاگ و )...و همـکاری در

بیابانکـی ادامـه داد :خوشـبختانه دبیـرکل

تولیـد و نشـر برنامههـای محفل ادبـی از دیگر

نهـاد از شـخصیتهای فرهیختـه کشـور

اقدامـات محافـل بـرای دسـتیابی بـه اهداف

هسـتند کـه طـی سـالهای اخیـر اقداماتـی

هستند .

مثبت ،سـنجیده و با پشـتوانه فکری در فضای

سـعید بیابانکی ،شـاعر و منتقد ادبی کشور

کتابخوانـی و کتابخانههـا به انجام رسـاندهاند.

با اشـاره به پیشـینه شـکلگیری محافـل ادبی

احیـاء مجـدد محافـل ادبـی بـا محوریـت

در کشـور ،در ایـن بـاره به خبرنگار فـارس گفت:

کتابخانههـای عمومـی و اسـتمرار فعالیـت آنها

من شـعر را مانند بسـیاری از شاعران با فعالیت

بـه صـورت مجـازی در شـرایط حاکم بر کشـور

در انجمنهایـی شـروع کـردم؛ انجمنهایی که

نیـز حرکتـی خجسـته اسـت؛ بـه خصـوص در

در دل کتابخانههـای عمومـی بودنـد .به عنوان

ایـن روزهـا که تقریبـا اغلب مجامـع فرهنگی و

مثـال انجمن ادبی سـروش در خمینیشـهر ،در

ادبـی و هنـری مـا تعطیل اسـت.
#

ادامـه انجمن ادبـی در کتابخانه عمومی صائب
در کنـار آرامـگاه صائـب تبریـزی ،انجمـن ادبی
کمـال کـه در کتابخانـه عمومی امام صـادق(ع)
در کنـار چهارباغ اصفهان و سـپس کتابخانه ابن
مسـکویه در اصفهان.
وی افـزود :بـه نظـر مـن اصلاً جـای
انجمنهـای ادبـی در کتابخانههاسـت و تـا
جایـی کـه بـه یـاد دارم ،محافـل و انجمنهای
ادبـی در کتابخانهها تشـکیل میشـده اسـت.
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علیرضا قزوه عنوان کرد؛

نهاد کتابخانهها در حوزه شعر راهی را میرود
که دیگران نرفتهاند

#
»

اسـت و در همیـن مـدت نیـز تکاپـوی خوبـی
خبرگزاری فارس:

میـان جوانان شهرسـتانها ایجاد کرده اسـت.

علیرضـا قـزوه با اشـاره بـه لزوم گسـترش

وی بـا اشـاره بـه دغدغههای مقـام معظم

عدالـت فرهنگی در سراسـر کشـور گفـت :ورود

رهبری در حوزه شـعر و ادب ،عنوان کرد :ایشـان

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور به راهاندازی

بارهـا در دیـدار با شـاعران عنـوان میکردند که

و تشـکیل محافـل شـعری در سراسـر کشـور

«هرچـه در ایـن حـوزه سـرمایهگذاری کنید کم

بـا محوریـت کتابخانههـای عمومـی اقدامـی

اسـت و این سـرمایهگذاری نتیجه خواهد داد»؛

شایسـته اسـت که به درستی کشـف و پرورش

چراکـه در بسـیاری عرصههـا از جمله سیاسـی

اسـتعدادهای جوان شـعری در شهرسـتانها و

و نظامـی هزینـه میشـود ،امـا طبیعتـا ممکن

پربـار کـردن اوقات فراغـت آنها را هـدف گرفته

اسـت به نتیجه مطلوب نرسـد ،اما حوزه شـعر
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و ادب عرصـهای اسـت کـه سـرمایهگذاری در

کـه اغلـب مـورد غفلـت واقـع شـده اسـت .بر

آن ،اگرچـه در دراز مـدت ،اما بـه نتیجه خواهد

همین اسـاس یکـی از ظرفیتهای خـوب این

رسید.

محافـل توجه به شـعر و ادبیات دینـی و آیینی

این شـاعر پیشکسـوت ادامه داد :بر همین

اسـت که نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور با

اسـاس نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور به

یـک برنامهریـزی مناسـب میتوانـد ایـن پرده

درسـتی بـه ایـن حوزه شـعر و ادب که سـرمایه

غفلـت را کنـار بزند .بـر این اسـاس معتقدم که

ملـی مـا اسـت ،ورود پیدا کـرد .اگرچـه نهادها

نهـاد در حوزه شـعر راهـی را میرود کـه دیگران

و دسـتگاههای دیگـری چـون حـوزه هنـری

نرفتهانـد.
#

و وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نیـز در ایـن
ت میکننـد ،امـا آنهـا بیشـتر بـه
عرصـه فعالیـ 
دنبـال نخبهپـروری و مخاطبان نخبه هسـتند.
امـا ایجـاد زمینـه شناسـایی و بیرون کشـیدن
چهرههـای مسـتعد در ایـن حـوزه ،اقـدام بـا
ارزشـی اسـت کـه نهـاد کتابخانههـای عمومی
کشـور آن را پیریـزی کـرده اسـت.
علیرضـا قـزوه دربـاره همنشـینی محافـل
ادبـی و کتابخانههـا در ایـن حرکـت گفـت:
تحقـق شـعار هـر کتابخانـه یـک محفـل ادبی
باعـث میشـود در تمامـی شـهرهای کوچک و
حتی روسـتاها ،شـاهد ظهور و فعالیت جوانانی
باشـیم کـه میتوانند بر فضـای فرهنگـی ادبی
منطقـه خـود تأثیرگـذار باشـند .ایـن اقـدام
ارزشـمند نهـاد در پاسـداری از فرهنـگ و ادب
کشـور بایـد حمایـت شـود کـه یکـی از مظاهر
ایـن حمایـت تعیین تکلیـف و افزایـش میزان
بودجـه نهاد بـرای پیادهسـازی اهـداف متعالی
خـود در حـوزه فرهنـگ اسـت.
وی در ادامـه دربـاره ظرفیتهـای ایـن
محافـل ادبی برای تقویت حوزه شـعر و ادبیات
دینـی و آیینـی گفت :حـوزه شـعر و ادب دینی
و آیینـی در کشـور متولیـان بسـیاری دارد ،امـا
تصـور غالـب در این نهادهـا و دسـتگاه هـا از
شـعر و ادب دینـی بـه موضوعاتـی چـون مـاه
محـرم و رمضـان محـدود میشـود .در حالـی
کـه گسـتره شـعر و ادب دینـی و آیینی بسـیار
گسـتردهتر از این موضوعات است؛ موضوعاتی
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در حدیث دیگران
محمدعلی مجاهدی عنوان کرد؛

کتابخانههای عمومی پایگاه و زادگاه محافل ادبی هستند

#
»

یـک بیت صائـب تبریـزی مباحثـی در محافل
خبرگزاری تسنیم:

آغـاز میشـود .نظـرات مختلف و شـنیدن این

محمدعلی مجاهدی از شاعران پیشکسوت

نقدها و پاسـخهایی که از سـوی صاحبنظران

شـعر آیینـی ،بـا اشـاره بـه نقـش بیبدیـل

اعلام میشـود ،مسـلما در اینکه شـعرا بتوانند

محافـل ادبـی در رویـش ،کشـف و پـرورش

بهتـر بـا عواملـی کـه در آفرینـش شـعر -چـه از

اسـتعدادهای ادبی کشـور گفـت :محافل ادبی

نظـر سـاختاری و چه ازنظـر محتوایـی -دخیل

از دیربـاز تـا کنـون نقشـی اساسـی در بالندگی

هسـتند ،بهتر آشـنا شوند.

حـوزه شـعر و ادب داشـته اسـت؛ بـه عنـوان

وی افـزود :تجربـه نشـان داده اسـت کـه

مثال مسـتنداتی از مسئله نقد شـعر که از زمان

اسـتانهایی کـه دارای انجمنهـا و محافـل

صفویـه در تذکرههـا وجـود دارد کـه در مـورد

باسـابقهتری بودهانـد ،چهرههای شـاخصتری
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را بـه عرصـه ادبیـات و شـعر تحویـل دادهانـد.

و بـروز پیـدا میکننـد.

بـه عنـوان مثال در انجمـن ادبی محیـط در قم

وی بـا اشـاره بـه توجـه و اهتمـام نهـاد

کـه بنـده از سـال  ۱۳۴۲تا کنون مسـئولیتش را

کتابخانههـای عمومـی کشـور به حوزه شـعر و

بـر عهـده دارم ،دسـتاوردهای بسـیار جالبـی در

ادبیـات آیینـی گفـت :اگر بـه دقت نـگاه کنید

زمینـه شـعر آیینـی به دسـت آمـده اسـت .به

میبینیـد کـه از سـدههای آغازیـن هجـری تـا

طوری که بسـیاری از دوسـتان و صاحبنظران

کنـون کیـان شـعر پارسـی بـا ادبیـات دینـی و

بـر تأثیرگـزاری ایـن انجمـن در شـکلگیری و

آیینـی بنیان نهـاده شـده؛ به طوری کـه رودکی

بالندگی و همچنین شناسـایی ابعـاد موضوعی

که پدر شـعر پارسـی بوده قرآن کریـم را از حفظ

شـعر آیینی تأکید داشـته اسـت.

بـوده و انس عجیبی با متون اسلامی و معارف

مجاهـدی دربـاره شـکلگیری و رویـش

اسلامی داشـته؛ همچنیـن حکیـم ابوالقاسـم

انجمنهـای ادبـی جدیـد بـا محوریـت

فردوسـی ،سـنایی ،مولـوی و بسـیاری دیگـر از

کتابخانههـای عمومـی گفـت :مـا همـواره در

معـارف زالل اسلامی رفـع عطـش میکردنـد.

پـرورش اسـتعدادها دربـاره شـعرای جـوان بـر

البتـه گاهی این برداشـت غلط مطرح میشـود

وسـعت دایره واژگانی شـاعر تأکید و پافشـاری

که وقتی میگوییم شـعر آیینـی آن را تنها در دو

داشـتهایم .شـاعر هر مقدار گسـتره اطالعاتی و

وجـه مناقبی و ماتمـی و آن هم در قلمرو شـعر

مطالعاتی اش بیشـتر باشـد ،قدرت مانـور او در

والیـی خالصه میکننـد .این درحالی اسـت که

عرصـه آفرینـش شـعر بیشـتر میشـود .چراکه

شـعر آیینـی بسـیار دراز دامن اسـت و گسـتره

لغـات و واژگان همچون سـربازانی میمانند که

آن از شـعر توحیـدی بگیریـد تـا شـعر اخالقی،

تحـت امر شـاعر هسـتند تـا در زمان سـرایش

عرفانـی ،اجتماعـی تـا عرصههـای امـروز کـه

شـعر هر کـدام را احضار کننـد در اختیـار او قرار

شـعر مقاومـت ،شـعر مدافعان حرم و شـهادت

میگیرنـد .مسـلما بهتریـن عامـل دخیـل در

میرسـد و سرچشـمه همـه اینهـا در منابـع

گسـترش دایـره واژگانی شـاعران «کتـاب» و به

اسلامی بوده اسـت.

خصـوص کتابهـای مرجع اسـت کـه آن را در
کتابخانههـای عمومـی میتـوان یافـت.

این پیشکسـوت شـعر آیینـی با اشـاره به
ظرفیتهـای محافل ادبی در تقویـت این نگاه

ایـن شـاعر پیشکسـوت ادامـه داد :نقش

گفـت :ایـن نـگاه نسـبت به شـعر آیینـی باید

کتابخانههـای عمومـی در رشـد و بالندگـی

تقویت شـود و یکی از ظرفیتهـای ویژهای که

اسـتعدادهای جـوان بـی بدیـل اسـت و ورود

ایـن محافـل ادبـی بـا محوریـت کتابخانههای

نهـاد کتابخانههـا و انتخـاب کتابخانههـای

عمومـی میتواننـد بـه آن بپردازنـد ،کنـار زدن

عمومی به عنـوان پایـگاه و زادگاه محافل ادبی،

ایـن پـرده غفلـت و معرفـی صحیـح شـعر و

ش سـلیقهگی و آیندهبینی تصمیم
نهایـت خـو 

ادبیـات آیینـی در کشـور اسـت .امیـدوارم بـا

گیرنـدگان ایـن حرکـت بـوده اسـت .بنـده در

ایـن حرکـت کمبودهـای حوزه شـعر آیینـی در

جلسـه افتتاحیـه محفـل ادبـی فیض بـودم و

اسـتانهای مختلف شناسـایی و تأمین شود و
در آینـده نه چندان دور شـاهد به ُگل نشسـتن

و میبینـم کـه چه مقـدار اشـتیاق نشـان داده

ایـن نخل هـای تازه به بار نشسـته باشـیم و از

میشـود و چـه مقـدار اسـتعدادهای گمنـام در

سـرودههای شـاعران جوان و والیـی بهره ببریم.

گوشـه و کنار کشـور در این محافل مجال ظهور

#

از طریـق فضـای مجـازی آن را پیگیـری میکنم
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در حدیث دیگران
مصطفی محدثی خراسانی عنوان کرد؛

محافل ادبی به رفع خالء فعالیتهای بنیادین شعر کشور

کمک میکند

#
»

جریانهـای اصیـل زبـان و ادبیـات فارسـی در
خبرگزاری ایرنا:

بیـن مـردم ،نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور

مصطفـی محدثـی خراسـانی شـاعر معاصر

بـا همراهـی جمعـی از شـاعران پیشکسـوت و

کشـور با اشـاره به خالء فعالیتهـای بنیادین در

اسـتادان عرصه شـعر و ادب ،نسـبت به تشکیل

حوزه شـعر کشـور گفـت :برگـزاری محافـل ادبی

و راهانـدازی محافـل ادبـی در سراسـر کشـور ،بـا

بـه عنوان یـک حرکت اصولی کـه تاکنون جایش

محوریـت کتابخانههـای عمومـی اسـتانهای

در نظـام فرهنگی مـا خالی بوده ،قطعـا میتواند

مختلف و هدایت شـاعران و پژوهشگران مطرح

برکات فراوانی درپی داشـته باشـد.

هـر اسـتان ،اقـدام کرد.

در پـی منویـات و تاکیـدات مقـام معظـم

ایـن اقدام بـا هـدف نهادینه کـردن فرهنگ

رهبـری مبنـی بـر لـزوم حمایـت از گسـترش

مشـارکت عمومی برای انجـام فعالیتهای ادبی
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در کتابخانههـا و تمهید زمینه اعتالی آن ،تقویت

بـه شـعر داشـتهاند و تعابیـر بلندی چون «شـعر

و راهانـدازی محفلهـای ادبـی در کتابخانههـای

هنـر ملـی مـا اسـت» و «شـعر ثـروت ملـی مـا

عمومـی بـرای ایجـاد انگیـزه نسـبت به شـعر و

اسـت» در ایـن حـوزه داشـتهاند .بـا ایـن نـگاه

ادبیات فارسـی و همچنین سـاماندهی نیروهای

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور پایهگـذار

متعهـد و متخصص ادبی بـه منظور ایجاد تحول

شـکلگیری محافـل ادبـی در سراسـر کشـور بـا

فرهنگـی در خدمـات کتابخانهها انجام شـد.

محوریـت کتابخانههـای عمومـی شـده اسـت.

کـه بر ایـن اسـاس اقداماتی چون اسـتفاده

چراکـه شـعر و ادبیـات بخش عمـدهای از میراث

از ظرفیـت محفلهـای ادبـی برای سـاماندهی،

فرهنگـی ما در ایـن حوزه بوده اسـت و کتابخانه

ارتقـاء و حمایـت از بکارگیـری فعـاالن ادبـی در

بهتریـن گزینـه برای محـور قراردادن شـکلگیری

برنامههـای کتابخانههـا ،برگـزاری دورههـای

ایـن محافل اسـت.

آموزشـی و کارگاهی ادبی ،تولیـد محتوا در زمینه

محدثـی خراسـانی بـا اشـاره بـه خلاء

ادبیات متعهـد ،آیینی و حوزههـای حائز اهمیت

فعالیتهـای بنیادیـن در حـوزه شـعر در کشـور

و برگـزاری همایشهـا ،نشسـتها و محافـل

گفـت :ایـن حرکـت نهاد یـک حرکـت اصولـی،

ادبی در دسـتورالعمل تدوین شـده برای فعالیت

راهبـردی و بلندمـدت بـا یـک هـدف گـذاری

ایـن محافل آورده شـده اسـت.

درسـت و مشـخص در حـوزه شـعر اسـت.

همچنین تشـکیل بانـک اطالعاتـی اعضای

ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ یـک از نهادها و

محفـل ادبـی (اعضـاء ویـژه و عـادی) ،برگـزاری

سـازمانهایی کـه مدعـی حـوزه شـعر بودهانـد،

مسـابقات ادبـی مختلـف و مشـاعره ،بهرهگیری

هیـچ اقـدام اساسـی راهبـردی و با برنامـه ریزی

مناسـب از فضـای مجـازی بـرای توسـعه کمّ ی و

طوالنـی مـدت در این حـوزه انجـام ندادهاند .اما

کیفـی فعالیتهای محفل (اطالعرسـانی گزارش

ایـن حرکت اصولی کـه تاکنون جـای آن در نظام

جلسـات در وبلاگ و )...و همـکاری در تولیـد و

فرهنگـی مـا خالـی بوده ،قطعـا میتوانـد برکات

نشـر برنامههـای محفـل ادبـی از دیگـر اقدامات

فراوانـی درپـی داشـته باشـد.

محافـل بـرای دسـتیابی بـه اهداف هسـتند.

سـراینده «شـاعران پـروازی» دربـاره ویژگـی

مصطفـی محدثـی خراسـانی با اشـاره بـه

ایـن اقـدام توضیـح داد :سـابق بر ایـن اقدامات

جایـگاه رفیـع شـعر و ادبیـات در فرهنـگ ایرانی

فراوانـی در راهانـدازی و برگـزاری محافـل،

و اسلامی ،دربـاره راهانـدازی محافـل ادبـی بـا

نشسـتها و برنامههـا در حـوزه شـعر صـورت

محوریـت کتابخانههـای عمومـی در سراسـر

گرفتـه کـه در نهایـت پـس از مدتی بـه تعطیلی

کشـور گفـت :اهمیـت ادبیـات و خصوصا شـعر

کشـیده شـد؛ اما این اقـدام با یک هـدف گذاری

بـا آن پیشـینه درازمـدت تاریخی و تأثیر شـگرف

درازمـدت و برنامـه راهبـردی و بـه خصـوص

و عمیقـی که در فرهنـگ ،فرهنگسـازی و انتقال

ضمانـت اجرایـی و تضمیـن اسـتمرار آن شـکل

فرهنگـی مـا داشـته و دارد ،بـر کسـی پوشـیده

گرفته اسـت .امیدوارم اسـتفاده از ظرفیت شبکه

نیسـت .شـعر ظرفیت بسـیار زیادی برای ارتباط

گسـترده کتابخانـه های عمومی به عنـوان کانون

برقـرار کـردن بـا آحـاد مـردم از نخبهتریـن افراد

هـای ارتباطـی محافل بـا مردم منجر بـه حفظ و

جامعـه تا مـردم عامـی دارد.

تقویـت جریانهـای اصیـل ادبـی شـود.
#

نویسـنده مجموعـه شـعر «هزار مرتبـه
خورشـید» افزود :مقـام معظم رهبـری نیز توجه
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در حدیث دیگران
مجید مالمحمدی مطرح کرد؛

تاسیس محافل ادبی در کتابخانهها در راستای تحقق
خواسته رهبری است

ادب و شـعر در سـنین مختلـف از بچههـای
دبسـتانی تـا افراد بزرگسـال بـا محوریت کتاب
و کتابخوانـی ،در حمایـت از جریانهـای اصیل
ادبـی در کشـور و شـکلگیری نسـل جدیـد
شـاعران و نویسـندگان ،بسـیار موثر و سـازنده
خواهـد بـود .اینکـه عالقهمنـدان بتواننـد در
انجمنهـا و محافـل ادبـی بـا نویسـندگان و
شـاعران محبـوب خـود دیـدار و گفتگـو کنند،
باعـث ترغیب و تشـویق آنها بـه ورود جدی به

#
»

خبرگزاری مهر:

مجیـد مالمحمـدی ،نویسـنده و شـاعر
کـودک و نوجـوان درباره تشـکیل محافل ادبی
در نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور بـه
مهـر گفـت :بـرای من مایه خوشـبختی اسـت
کـه مقـام معظـم رهبـری بـا توجـه بـه تمـام
مشـغلههای خـود ،عنایـت ویـژهای بـه حـوزه
شـعر و ادب دارنـد که این موضـوع در برگزاری
ظ نویسـی
جلسـات شـعر بـا شـاعران و تقریـ 
ایشـان نمایـان اسـت .بـر ایـناسـاس اقـدام
نهـاد کتابخانههـا بـ ه عنـوان متولـی اول حوزه
کتـاب و کتابخوانـی در راهانـدازی محافل ادبی
و تحقـق منویـات و مطالبـات رهبـری ،اقدامی
شایسـته و کاربـردی اسـت.
وی افـزود :بـه نظـرم گردهمایـی اهـل
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ن جهـت ،امیدوارم
ن حوزه خواهد شـد .از ای 
ایـ 
ن حرکـت بـا قـدرت و کیفیـت و بـ ه صورت
ایـ 
مسـتمر ادامـه پیـدا کند.
این نویسنده و شـاعر کودک درباره ظرفیت
تشـکیل محافـل ادبـی بـرای نوجوانـان گفت:
اگـر نهـاد کتابخانهها بتوانـد با ارتبـاط و تعامل
بـا آمـوزش و پـرورش ،از ظرفیت مـدارس برای
شـکلگیری محافـل ویـژه نوجوانـان اسـتفاده
کند ،اقدامی بسـیار ارزشـمند برای تربیت نسـل
آینده فعال در حوزه شـعر و ادب فارسـی خواهد
بـود .دیـدار دانشآمـوزان بـا پدیدآورنـدگان،
ب و پرداختـن بـه حـوزه
بحـث و بررسـی کتـا 
شـعر و ادبیـات دینـی و آیینـی میتواند بخش
عمـدهای از فعالیتهـای ایـن محافل را شـامل
شو د .
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اخبار

گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مشکالت و دغدغههای نهاد کتابخانههای عمومی کشور
تکمیل  ۵کتابخانه مرکزی در دوره مدیریت جدید و مشکالت بودجهای نهاد پس از تبدیل وضعیت
اطالعرسانی دقیق فعالیت های کتابداران زمینه همراهی موثر نمایندگان مجلس و دولت را فراهم می کند
رفع موانع حقوقی نهاد و تأمین بودجه پایدار انگیزه ما برای تالش بیشتر است
نامگذاری کتابخانه به نام روحاهلل رجایی تکریم و بزرگداشت روحیه جهادی است
همافزایی ارزشمند دو نهاد عمومی در شهر تهران با محوریت کتاب
دکتر امیرحسین بانکیپور به عنوان ناظر مجلس در هیات امنای کتابخانههای عمومی انتخاب شد
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در صحن علنی مجلس ارائه شد؛

گزارش وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

از مشکالت و دغدغههای

نهاد کتابخانههای عمومی کشور

وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی صبــح امــروز در صحن علنــی مجلس
بــا ارائــه گزارشــی ،در خصــوص رفــع مشــکالت نهــاد کتابخانــه هــای
عمومــی کشــور از مجلــس یازدهــم درخواســت مســاعدت و همکاری

کر د .

گزارشـی از فعالیـت های نهـاد کتابخانه های

#
سـید عباس صالحی وزیر فرهنگ

عمومـی کشـور در حـوزه فرهنـگ گفـت :در

»

و ارشـاد اسلامی صبـح امـروز  ۲۵خـرداد ماه

بخـش فرهنگ ،نهـاد کتابخانه هـای عمومی

 ۱۳۹۹بـه همـراه معاونـان ،برخی مدیـران این

کـه از نهادهـای وابسـته بـه وزارت فرهنـگ

وزارتخانـه و علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهـاد

اسـت ،فعالیتهـای متنـوع و متعـددی

کتابخانـه هـای عمومـی کشـور بـا حضـور در

داشـته اسـت .از جملـه اینکـه در  ۳سـال

مجلـس شـورای اسلامی بـه ارائه گزارشـی از

گذشـته  ۳۶۵کتابخانـه ،ازجملـه  ۵کتابخانـه

فعالیتهـای ایـن وزارتخانه در حـوزه فرهنگ

مرکزی توسـط این نهاد سـاخته شـده است.

پرداخت.

کتابخانـه هـا بـه باشـگاههای فرهنگـی و

وی در بخـش اول سـخنان خود بـا ارائه
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اجتماعـی بـر محـور کتـاب تبدیـل شـده اند
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و صدهـا نشسـت کتابخوانـی و مسـابقات

نیز پرداخت شـود ،بیـش از  ۵۰۰میلیارد ناموت

کتابخوانـی از جملـه جشـنواره کتابخوانـی

بودجـه سـاالنه نهـاد کتابخانه هـا خواهد بود.

رضـوی بـا بیـش از  ۱میلیـون شـرکت کننـده

در حالـی کـه بودجه کمکـی دولتی حـدود ۲۰۰

توسـط نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور

میلیـارد ناموت اسـت و نیم درصد شـهرداریها

برگزار شـده اسـت.

بـه زحمت زیـر  ۲۰۰میلیارد ناموت اسـت .یعنی

وی در ادامـه بـا اشـاره به دو مشـکل اصلی
نهـاد در خصـوص تأمیـن بودجـه عمرانـی و

مجموعـه آنهـا تکافوی حقـوق کارکنـان نهاد را
هـم نمیکند.

حقـوق کارکنـان گفـت :نکتـه اول اینکـه نهـاد

صالحـی تأکید کرد :البته عزیـزان ما تالش

کتابخانـه هـای عمومی کشـور امـروز  ۳۵پروژه

کردنـد ،امسـال تغییراتی در احـکام ایجاد کنند

ناتمـام در دسـت اقدام دارد که  ۳۳پـروژه از آنها

و پـی گیریهایـی نیـز از دولـت انجـام دادند،

بـاالی  ۶۵درصـد پیشـرفت دارنـد .طبعا همت

امـا کمـک مجلـس محترم مـی تواند مسـئله

مجلـس محتـرم مـی توانـد بـه سـرعت ایـن

را بـه ایـن نقطـه منتهـی کنـد کـه کارکنـان

مسـئله کمـک کند.

نهـاد اطمینـان معیشـتی داشـته باشـند که با

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در ادامـه

افزایـش حقوقهـای سـاالنه بتواننـد تأمیـن

تأکیـد کـرد :نکتـه دوم ایـن که حقوق سـاالنه

هزینههایشـان را داشـته باشـند .در ایـن فضا

کارکنـان نهـاد بـا  ۷۴۰۰نفر در سـال  ۹۹بیش از

تعامـل مجلـس و وزارت فرهنـگ و دولت می

 ۴۰۰میلیـارد ناموت اسـت که اگـر  ۵۰درصد که

توانـد بسـیار مهـم و مؤثر اسـت.
#

بـه برخی مجموعـه ها پرداخت شـده بـه آنها
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در دیـدار مدیـران وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی و دبیـرکل نهاد بـا معـاون اول رئیس
جمهـور مطـرح شـد؛

تکمیـل  ۵کتابخانـه مرکزی
در دوره مدیریـت جدیـد و

مشـکالت بودجـهای نهـاد

پـس از تبدیـل وضعیـت

علیرضــا مختارپــور دبیــرکل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور در دیدار

وزیــر و مدیــران ارشــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا معــاون اول
رئیــس جمهــور که عصــر روز گذشــته برگزار شــد ،ضمن تشــریح مشــکالت

بودجــه ای و اقدامــات انجــام شــده در حــوزه عمرانــی گفت :تکمیــل پروژه
 ۵کتابخانــه مرکــزی از جملــه مشــهد ،یــزد و بجنــورد کــه بیــش از  ۲۰ســال
بــر زمیــن مانــده بــود از جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت.

جملـه در مشـهد ،یـزد و بجنـورد کـه بیـش از

#
علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهـاد

 ۲۰سـال بـر زمین مانده بـود از جملـه اقدامات

»

روز گذشـته در دیـدار وزیر ،مدیـران و معاونان

انجام شـده در دوره مدیریت جدید نهاد اسـت.

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا معـاون

وی در ادامـه با اشـاره به برگزاری بزرگترین

اول رئیـس جمهـور بـه تشـریح اقدامـات

جشـنواره کتابخوانـی در سراسـر کشـور از نظر

نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور در دوره

شـرکت کننـده گفـت :جشـنواره کتابخوانـی

مدیریـت جدیـد پرداخـت.

رضـوی از جملـه جشـنواره هـای کتابخوانـی

وی در ایـن دیـدار بـا اشـاره بـه تکمیـل و

بـزرگ کشـور اسـت کـه دهمیـن دوره آن

احـداث کتابخانـه هـای متعـدد گفـت :تکمیل

توسـط نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور با

و بهـره بـرداری از پـروژه  ۵کتابخانـه مرکـزی از

مشـارکت معاونـت فرهنگـی وزارت فرهنـگ
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و ارشـاد اسلامی و بنیـاد بیـن المللـی امـام

وی تصریـح کـرد :ایـن در حالـی اسـت

رضـا(ع) در حـال برگـزاری اسـت .در نهمیـن

کـه به عنـوان مثـال بودجه نهـاد در سـال ۹۹

دوره ایـن جشـنواره بیـش از  ۱میلیـون و ۳۰۰

حـدود  ۲۰۲میلیـارد ناموت اسـت و اگـر همین

هـزار نفـر مشـارکت کردنـد کـه از نظـر آمـار

مقـدار هـم از نیم درصد شـهرداری هـا تأمین

مـی تـوان گفـت یکـی از بزرگترین مسـابقات

شـود همچنـان تـا تکمیـل منابـع الزم بـرای

کتابخوانـی سراسـر کشـور اسـت.

پرداخـت حقـوق کتابـداران کـه در سـال ۹۹

دبیـرکل نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی

بالـغ بـر  ۴۶۲میلیارد ناموت اسـت فاصله دارد.

کشـور در ادامـه بـا اشـاره به برخی مشـکالت

مختارپـور ادامه داد :در حـوزه بودجه نهاد

بودجـه ای موجـود گفـت :سـال  ۱۳۸۴نهـاد

مشـکل دیگـری دارد و آن هـم اینکـه دارای

کتابخانـه های عمومی کشـور تبدیل وضعیت

فصـل یـک نیسـت و کتابـداران در دریافتـی

شـد و از نهـادی کـه ذیـل وزارت فرهنـگ و

هـای خـود واقعا مظلـوم واقع شـده اند و این

ارشـاد اسلامی بود به نهاد عمومی غیردولتی

مـوارد بارهـا در مکاتبـات مختلـف و متعـدد

تبدیـل شـد .پـس از ایـن زمـان مشـکالت

مطـرح شـده اسـت .در اردیبهشـت ماه سـال

بودجـه ای مختلفـی بـرای نهاد بـه وجود آمد

جـاری نیـز حضرتعالـی نامـه مربوطـه را برای

چـرا کـه بخشـی از بودجـه نهـاد بـه صـورت

بررسـی و حـل مشـکل بـه سـازمان برنامـه

کمـک از سـوی دولـت دریافت و بخشـی نیز

و بودجـه ابلاغ کردیـد کـه همچنـان منتظـر

از نیـم درصـد درآمد شـهرداری هـا تأمین می

پاسـخ آن سـازمان هسـتیم.
#

شو د .
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مهدی رمضانی خبر داد؛

دسترسی اعضای فعال
کتابخانههای عمومی
به سرویس کتابخانه

الکترونیکی اپلیکیشن

طاقچه
#

مهدی رمضانی ،معاون توسعه
کتابخانهها و ترویج کتابخوانی

نهاد از امکان دسترسی اعضای
فعال کتابخانههای عمومی به
سرویس کتابخانه الکترونیکی

اپلیکیشن طاقچه خبر داد.

ایـن اپلیکیشـن مقـرر شـد ،دسترسـی رایگان
مهـدی رمضانـی ،معـاون توسـعه

اعضـای منتخـب کتابخانههـای عمومـی بـه

»

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی نهـاد از

خدمـات الکترونیکـی «طاقچـه بینهایت» این

امـکان دسترسـی اعضـای فعـال کتابخانههای

اپلیکیشـن فراهم شـود.

عمومـی بـه سـرویس کتابخانـه الکترونیکـی

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

اپلیکیشـن طاقچـه خبـر داد و گفـت :تعطیلی

کتابخوانـی گفـت :در ابتـدا ،فهرسـتی از اعضای

کتابخانههـای عمومـی بـه مـدت دو مـاه ،بـر

کتابخانههـای عمومـی کـه طـی سـهماهه پایان

اسـاس سیاسـتهای سـتاد ملـی مبـارزه بـا

سـال گذشـته بیشـترین میـزان امانـت کتـاب را

کرونا ،مسـئله دسترسـی اعضـای کتابخانههای

داشـتهاند ،انتخاب و مقرر شـد اشـتراک رایگان و

عمومـی به منابع خواندنی را تحتالشـعاع قرار

دسترسـی بـه متن کامل هـزاران عنـوان کتاب در

داد ،بنابرایـن تمهیداتـی اتخـاذ شـد تـا فاصله

اپلیکیشـن طاقچه برای این اعضای فراهم شـود.

بیـن اعضـا و کتـاب و کتابخوانـی کـم شـود.

رمضانـی در پایـان بـا تشـکر از همراهـی

رمضانـی در ادامـه افزود :امکان دسترسـی

مدیـران اپلیکیشـن طاقچـه بـرای ایجـاد ایـن

اعضـای کتابخانههـای عمومـی بـه برخـی

امـکان ،تصریـح کـرد :اعضای منتخـب از طریق

خدمات سـرویسدهندگان مجموعههای کتاب

پیامک از نحوه دسترسـی به این سـرویس ،آگاه

الکترونیکی ،نیـز از جمله دیگر راهکارهای اتخاذ

خواهند شـد .راهنمای اسـتفاده از این سرویس

شـده بود که بعد از بررسـیهای الزم ،اپلیکیشن

نیز در نرمافزار سـامانه مدیریت درجشـده است

طاقچـه بـرای ایـن منظـور انتخـاب شـد .بعد

و از یکـم اردیبهشـت مـاه فعال خواهد شـد.

از انعقـاد تفاهمنامـهای بـا دسـتاندرکاران
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#

با حکم دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛

مهدی توکلیان به عنوان دبیر نخستین دوره جشنواره
«کتابخوان و رسانه» منصوب شد

دبیرکلنهادکتابخانههایعمومیکشورمهدیتوکلیانرابهعنواندبیرنخستین

جشنواره «کتابخوان و رسانه» منصوب کرد.
#
»

علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهـاد

کتابخانههـای عمومـی کشـور همزمـان بـا روز
خبرنگار و با هدف ایجاد مشـارکت نسـل جدید
و فعـال حـوزه رسـانه و فرهنـگ و همافزایـی
بـا رسـانه هـا در حکمـی مهـدی توکلیـان
مدیـرکل روابـط عمومـی و امـور بینالملل نهاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور را به عنـوان دبیر
نخسـتین دوره جشـنواره «کتابخوان و رسانه»
منصـوب کـرد.
در متـن حکـم انتصـاب دبیرکل نهـاد آمده
است:

منصـوب میشـوید.
برقـراری ارتبـاط نهادکتابخانههـای عمومی
کشـور با رسـانه های گروهی و مجـازی ،تعامل
با نخبـگان فرهنگی جامعه ،بهرهگیـری از افکار،
نظـرات و پژوهشهـای علمـی ،فرهنگـی و

بسم اهلل الرحمنالرحیم

جریـان سـازیهای رسـانهای ایران اسلامی در

برادر گرامی جناب آقای مهدی توکلیان

حیطه ماموریتهـای نهـاد ،از ضروریات تعامل

در راسـتای فعالیت روزافزون کتابخانههای

ایـن رویـداد رسـانهای تلقی میشـود.

عمومی کشـور در سـالیان اخیـر و توجه فعاالن

امیدوارم با مشـارکت نسـل جدیـد و فعال

رسـانهای ایـران اسلامی با عملکرد و شـناخت

حـوزه رسـانه و فرهنـگ در ایـن جشـنواره و

بیشـتر فضـا و فعالیتهـای گسـترده و متنوع

همچنیـن تعامـل و همافزایـی بـا مطبوعـات،

کتابخانههـای عمومـی و بـه منظـور توسـعه

خبرگزاریها و صدا و سـیمای جمهوری اسالمی

همـکاری کتابخانههـای عمومی بـا مطبوعات،

ایـران گامـی مؤثـر در بهبـود سـرانه مطالعـه و

خبرگزاریهـا و شـبکههای صدا و سـیمای ملی

ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی و معرفـی خدمات

و اسـتانی و نیـز قدردانـی از تلاش و همـت

فرهنگـی هنری و آموزشـی نهـاد کتابخانههای

فعـاالن عرصـه رسـانه ،و بـا توجـه بـه سـوابق

عمومی کشـور برداشـته شـود.

ارزنـده جنابعالـی در حـوزه رسـانه و ارتباطـات،

هلل
ان شاءا 

بـه عنـوان دبیـر اولیـن جشـنواره «کتابخـوان

علیرضامختارپور

و رسـانه» نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور

#
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گزارش

دبیرکل نهاد در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی و امور بینالملل:

اطالعرسانی دقیق فعالیت های کتابداران زمینه همراهی

موثر نمایندگان مجلس و دولت را فراهم می کند

دبیــرکل نهــاد بــا اشــاره به اهمیــت انعــکاس فعالیــت کتابــداران گفت:

میــزان فعالیت هــای کتابــداران در کتابخانه هــا و همــکاران در معاونت
هــا و ادارات ســتاد مرکــزی و اســتان ها ،بســیار زیــاد اســت و در صورت
انعــکاس بیشــتر و بــه موقــع آنهــا دولــت ،مجلــس و ســایر دســتگاهها

بــه جایــگاه و اثرگــذاری کتابخانههــای عمومــی آگاه خواهنــد شــد و در
تخصیــص بودجــه بــه نهــاد کممهــری نخواهنــد کــرد.

و امـور بیـن الملـل ،مهـدی توکلیـان ،مدیـرکل

#
جلسـه تکریـم و معارفـه مدیـرکل

روابـط عمومـی و امـور بینالملـل؛ حسـام

»

روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل نهـاد روز

قربانعلـی ،مدیـرکل امـور مجلـس و اسـتانها؛

دوشـنبه  ۹تیرمـاه بـا حضور علیرضـا مختارپور،

مهـدی صبـاغ ،مدیـرکل منابـع انسـانی و امور

دبیـرکل نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور؛

پشـتیبانی؛ عبـاس نعمتـی ،مدیـرکل حراسـت

اسـماعیل شـفاعی ،معـاون اداری و مالی؛ امین

و هـادی آشـتیانی ،مدیـرکل ترویـج کتابخوانی

متولیان ،معـاون برنامهریزی ،پژوهش و فناوری

و امـور فرهنگی؛ در سـالن جلسـات نهـاد برگزار

اطالعـات؛ مهـدی رمضانـی ،معـاون توسـعه

شد .

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی؛ محمدهادی

علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانه

ناصـری طاهـری ،مدیرکل سـابق روابط عمومی

هـای عمومـی کشـور در ایـن نشسـت ضمـن
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تبریـک دهـه کرامـت و والدت امـام رضـا(ع)،

مختارپـور ادامـه داد :هـزاران کتابـدار در

اظهـار داشـت :ایـن جلسـه تودیـع و معارفـه

کتابخانههـا و نیـروی انسـانی در معاونتها و

شـیرینی ویـژه ای دارد؛ چراکـه در اینگونـه

ادارات مختلـف سـتاد مرکـزی و اسـتان هـا در

جلسـات معمـوال ظرفیتـی از دسـت مـی رود و

حال فعالیت هسـتند .بـه عنوان مثـال ،صدها

ظرفیـت جدیدی بـه کار گرفته می شـود؛ اما در

تـن از کتابـداران در ایـام تعطیلـی کتابخانه ها

ایـن جلسـه عالوه بـر اینکه ظرفیت فـرد تودیع

بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونـا ،تعطیالت عید

شـده برای مدیریت یک اسـتان مهـم و بزرگ در

و  ...بـه انجـام کار فرهنگی می پردازنـد .هزاران

نهـاد باقـی می مانـد ،ظرفیـت جدیـدی نیز به

برنامـه فرهنگی از سـوی نهـاد و کتابخانه های

مجموعـه اضافـه می شـود.

عمومـی در طـول سـال برگـزار می شـود و نهاد

وی تصریـح کـرد :روابـط عمومـی نهـاد

هنـوز نتوانسـته اسـت بـا سـرعت انجـام این

نسـبت به دوران قبل پیشـرفت فـوق العاده ای

فعالیـت هـا در انعکاس ایـن برنامه هـا همراه

داشـته بـا ایـن حال هنـوز بـا شـرایط مطلوب

باشـد  .این اقدامـات ،فعالیت در عرصه فرهنگ

فاصلـه بسـیاری داریـم؛ ایـن فاصلـه در دو

کشـور محسوب می شـود و ارزشـمند و اثرگذار

موضـوع بیشـتر خودنمایی می کند؛ نخسـت،

اسـت .بـرای نمونه ،نشـریه و یا کتابی کـه وارد

مقایسـه حجـم فعالیـت هـای موثـر کار نهـاد

کتابخانـه می شـود ،مورد اسـتقبال قـرار گرفته،

بـا دسـتگاههای مشـابه فرهنگـی و دوم کـه

محتـوای آن منعکـس می شـود و ایـن محتوا

مسـئلهای مهـم اسـت ،انعـکاس فعالیتهـای

بـر مخاطب اثـر میگـذارد؛ دریافت بازخـورد از

فرهنگـی کتابداران در سـطح اسـتان ها اسـت.

کتابـداران برای شناسـایی نشـریات پرمخاطب
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و انعـکاس ایـن نظـرات بـه ناشـران ،بـه رشـد
جریـان نشـر و ارتقـای محتـوا میانجامد.
وی تصریـح کـرد :میـزان فعالیـت هـای
کتابـداران در کتابخانـه هـا و همـکاران در
معاونـت هـا و ادارات سـتاد مرکـزی و اسـتان
ها ،بسـیار زیاد اسـت و مـا باید بـرای انعکاس
ایـن فعالیـت هـا تدبیـری بیندیشـیم؛ چراکـه
در صـورت انعـکاس ایـن مجموعـه فعالیت ها
دولـت ،مجلس و سـایر دسـتگاه ها بـه جایگاه
و اثرگذاری کتابخانه هـای عمومی آگاه خواهند
شـد و در تخصیـص بودجـه به نهاد کـم مهری
نخواهنـد کرد.
انعـکاس فعالیـت کتابـداران در اولویـت
کار اطلاع رسـانی روابـط عمومـی اسـت
همچنیـن در این نشسـت هـادی ناصری
طاهـری ،مدیـرکل سـابق روابـط عمومـی نهاد
کتابخانـه هـای عمومـی کشـور اظهار داشـت:
بیش از  ۵سـال اسـت که در مسـئولیت روابط
عمومـی نهـاد انجـام وظیفه کـرده ام کـه برایم
فرصـت مغتنمـی بوده اسـت.
وی ادامـه داد :در ایـن دوره نقـش و
اثرگـذاری روابـط عمومـی بیـش از پیش شـده
اسـت .این توفیق بـه دلیل نوع نـگاه جدید به
حـوزه روابـط عمومی و اعتماد به همـکاران این
مجموعـه بـود .بر اسـاس این رویکـرد از ابتدای
کار مقرر شـد توجه به فعالیت همـکاران کتابدار
در اولویـت کار اطالع رسـانی قرار گیـرد .این کار
در عمـل موجب شـد جریـان اطالع رسـانی در
روابـط عمومـی نهـاد بـه فعالیتـی پویـا تبدیل
شـود .بـر ایـن اسـاس ،پایـگاه اطلاع رسـانی
نهـاد بـا همـکاری آقـای متولیـان و همـکاران
حـوزه فنـاوری ،راه انـدازی شـد و تحـول ایجاد
شـده در حوزه نرم افزاری به اسـتفاده بیشـتر از
ظرفیتهـا انجامید.
وی تأکیـد کـرد :مهـم تریـن عامـل اثرگذار
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در انجـام مجموعـه ایـن فعالیـت هـا ابتـدا،
نـوع رویکرد جدیـد ،و نیز تالش سختکوشـانه
همکارانـم چـه در روابط عمومی سـتاد و چه در
اسـتان هـا بوده اسـت.
ناصـری ضمـن تبریـک انتصـاب مهـدی
توکلیـان بـه عنـوان مدیـرکل روابـط عمومـی و
امـور بیـن الملل نهـاد ،اظهار داشـت :بـا دانش
و تجربـه ای کـه ایشـان دارنـد ،ان شـاء اهلل
روزهـای خوبـی در انتظـار روابـط عمومـی نهاد
کتابخانـه هـا خواهد بود .بنـده نیـز در صورت
نیـاز در خدمت هسـتم .روحیه خـوب و تعامل
گرایانـه آقای توکلیان کارها را به سـهولت پیش
خواهـد بـرد .از همـه همـکاران در مجموعـه
شـورای معاونیـن و همـکاران روابـط عمومـی
نهـاد قدردانـی مـی کنم.
کار در کتابخانـه هـای عمومـی همچـون
مسـاجد و سـایر مراکـز خدماتـی بـه سـود
جامعـه اسـت
در ادامـه مهـدی رمضانـی ،معاون توسـعه
کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانی اظهار داشـت:
شـخصیت و توانایـی آقـای ناصـری شـناخته
شـده اسـت اما از نگاه من صبـر زیاد ،خصیصه
برجسـته ایشـان اسـت؛ نکتـه ای که بـزرگان و
ائمـه اطهـار(ع) همـواره بـه آن تأکیـد داشـته
انـد .ایـن ویژگـی ایشـان باعـث حل بسـیاری
از مسـائل شـده ،فضـای مثبتی ایجـاد می کند
و اطرافیـان از ایـن خصیصـه مثبـت بهـره مند
مـی شـوند .خداونـد به صابـران بشـارت های
متعـددی داده کـه امیـدوارم تمامـی آن هـا بر
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ایشـان نازل شـده و در زندگـی از برکت آن بهره
مند شـوند .امیـدوارم همواره منشـأ اثر و خیر و
برکت باشـند.
وی ادامـه داد :جناب آقـای توکلیان برادری
توانمنـد ،ارزشـمند ،حرفه ای و متعهد هسـتند.
ان شـاء اهلل حضـور ایشـان باعث خیـر و برکت
بـرای نهـاد و جامعـه باشـد؛ چراکـه هـر آنچـه
در کتابخانـه هـای عمومـی انجـام مـی شـود،
همچـون مسـاجد و سـایر مراکـز خدماتـی ،به
سـود جامعـه خواهـد بود .مـا نیـز در معاونت
توسـعه در خدمـت خواهیم بود تا ان شـاء اهلل
همـکاری ها و همراهی ها ادامه داشـته باشـد.
کار آقای ناصری مصداق استقامت بود

هـزاران کتابـدار در

»

کتابخانههـا و نیروی انسـانی

در معاونتهـا و ادارات
مختلـف سـتاد مرکـزی و
اسـتان هـا در حـال فعالیـت

هسـتند .بـه عنـوان مثـال،

صدهـا تـن از کتابـداران در
ایـام تعطیلی کتابخانـه ها به

دلیـل شـیوع ویـروس کرونا،
تعطیلات عیـد و  ...به انجام

کار فرهنگـی میپردازنـد

محضـر دوسـتان خـوش محضـر و خـوش

امیـن متولیـان ،معـاون برنامهریـزی،

کالم جوان و پرنشـاطی هسـتم
منظـر و خوش ِ

صبـر و اسـتقامت هـادی ناصـری بـرای انجام

فرهنـگ هسـتند .ایـن اتفـاق در خـوش ترین

پژوهـش و فنـاوری اطالعـات ضمـن تقدیـر از
مسـئولیت هـای محولـه در سـمت مدیرکلـی
روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل نهـاد ،برای
وی در مسـئولیت جدیـد آرزوی موفقیـت کـرد
و گفـت :کار آقـای ناصـری مصـداق اسـتقامت
بـود؛ ان شـاء اهلل بـا وجـود ایشـان ،اسـتان
تهـران به الگـوی موفق اسـتانی عمیقا فرهنگی
تبدیل شـود .بـرای آقـای توکلیان نیـز در انجام
مسـئولیت جدیـد آرزوی موفقیـت دارم.
حضـور در جمع مدیرانی که شـیفته کتاب و
فعال فرهنگی هسـتند مایه خوشـوقتی است
در ادامـه مهـدی توکلیـان ،مدیـرکل روابط
عمومـی و امـور بین الملـل نهاد ،اظهار داشـت:
مایـه خوشـبختی و خوشـوقتی اسـت کـه در

کـه بحمـداهلل همگـی شـیدای کتاب و شـیفته

زمـان ،در دهـه کرامـت ودر بازه زمانـی والدت
کریمـه اهـل بیـت حضـرت فاطمـه معصومـه
(س) و حضـرت علـی بـن موسـی الرضـا(ع)،
لیاقت
رخ داد .امیـدوارم کـه توفیـق خدمـت و
ِ
محبـت و اعتماد شـما را داشـته باشـم و بتوانم
منویـات و فرمایشـات جنابعالی را که بر اسـاس
منویـات مقـام معظـم رهبـری تنظیـم و ابالغ
شـده اسـت اسـت ،بـه خوبـی بـه سـرانجام
برسانم.
گفتنـی اسـت در پایـان نشسـت دبیـرکل
نهـاد ضمـن تقدیـر از خدمـات هـادی ناصری
طاهـری حکم انتصاب مهدی توکلیـان را به وی
اهـدا کرد.
#
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دبیرکل نهاد در مراسم معارفه سرپرست معاونت اداری و مالی مطرح کرد؛

رفع موانع حقوقی نهاد و تأمین بودجه پایدار انگیزه ما

برای تالش بیشتر است

علیرضــا مختارپــور در مراســم معارفــه سرپرســت معاونــت اداری و
مالــی نهــاد ،اظهــار داشــت :امیــد اســت بــا وجــود مجلــس جدیــد و

همــکاری هــای در حــال شــکل گیــری ،اتفاقــات مثبتــی رقم بخــورد و
بتوانیــم ضمــن رفــع موانــع حقوقــی ،بودجــه بیشــتری را بــه صــورت

پایــدار بــرای نهــاد تأمیــن کنیــم.

معـاون سـابق اداری و مالـی نهـاد برگزار شـد.

#
مراسـم تکریـم اسـماعیل شـفاعی،

علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانه

»

معـاون سـابق اداری و مالـی و معارفـه هوتـن

های عمومی کشـور در این جلسـه اظهار داشت:

والـی نژاد بـه عنوان سرپرسـت معاونـت اداری

جناب آقای شـفاعی سـال هـای زیـادی در نهاد

و مالـی نهـاد  ۱۹مردادمـاه ،بـا حضـور علیرضـا

زحمـت کشـیدند؛ کار کـردن در نهاد ،نـه تنها در

مختارپـور ،دبیـرکل نهاد کتابخانه هـای عمومی

معاونـت اداری و مالـی ،بلکه در تمامی معاونت

کشـور؛ امیـن متولیـان ،معـاون برنامهریـزی،

هـا و ادارات کل نهـاد ،بـا سـایر دسـتگاه هـا

پژوهـش و فنـاوری اطالعات؛ مهـدی رمضانی،

متفاوت بوده ،پردردسـر و بدون پشـتوانه پایدار

معاون توسـعه کتابخانههـا و ترویج کتابخوانی؛

اسـت .نبـود بودجه و امکانات مطمئـن و پایدار

مهـدی توکلیان ،مدیـرکل روابط عمومـی و امور

از یـک سـو و توقعات منطقـی و گاه غیرمنطقی

بینالملـل؛ مهدی صباغ ،مدیرکل منابع انسـانی

از سـوی دیگـر و در عین حال انجـام فعالیت ها

و امور پشتیبانی؛ محمدهادی زرافشان؛ مدیرکل

و برنامـه هـای فرهنگی در سـطحی گسـترده و

حقوقـی؛ عبـاس نعمتـی ،مدیـرکل حراسـت؛

متنـوع ،دشـواری کار را نشـان می دهـد .قطعا

هـادی امیـری ،مدیـرکل عمرانـی؛ محمدهـادی

ایـن کار انتخـاب اول هیـچ کسـی نخواهد بود،

ناصری طاهری ،مدیـرکل کتابخانه های عمومی

آن هـم در شـرایطی که بـرای معاونـان ،مدیران

اسـتان تهـران؛ هوتـن والـی نـژاد ،سرپرسـت

و برخـی همـکاران مـا در سـتاد ،کارهایـی کـم

معاونت اداری و مالی نهاد و اسـماعیل شـفاعی،

دردسـرتر و با مزایای بیشـتر وجـود دارد؛ حضور
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دوسـتانی که در این شـرایط کنار ما می مانند و

 ۵سـال و شـش مـاه در نهـاد کتابخانـه هـای

در حـد توان خـود به مجموعه کمـک می کنند،

عمومی کشـور افتخار خدمت داشتم .از حمایت

برای ما سـتودنی اسـت .ان شـاءاهلل همـه ما در

هـا و محبـت های جناب آقـای مختارپور و نگاه

انجـام کار خلـوص عمـل داشـته باشـیم؛ چراکه

تیزبین ایشـان نسـبت به مسـائل کـه اتفاقات

برای مـا که به دیانت و آخرتی معتقد هسـتیم،

بزرگـی را بـرای نهـاد رقـم زد ،قدردانی مـی کنم؛

موفقیـت هـا و تقدیرهـای دنیـوی بـه تنهایی

مـن از ایشـان آموختم.

کافـی نیسـت و می دانیم دسـتگاه محاسـباتی

شـفاعی بیان کرد :در حوزه معاونت اداری و

دیگـری هسـت کـه بـه طـور جزئی به حسـاب

مالی مرسـوم اسـت کـه گاه امور بـا تأخیر انجام

مان رسـیدگی مـی کند.

شـود؛ طی مـدت حضـورم در نهاد ،عـدم توقف

وی ادامـه داد :آقای شـفاعی بـا وجود تمام

فعالیـت هـا و ایجـاد بـن بسـت در کارها ،خط

مسـائل و تنگناها ،زحمات بسـیاری کشـیدند و

قرمـز مـن بـود و در این زمینه تمـام تالش خود

امیدواریـم آقای والی نژاد نیز در این مسـئولیت

را کـردم .نمونـه بـارز ایـن امـر افتتاح چنـد باب

موفق باشـند؛ از همکاران مجموعه اداری و مالی

کتابخانـه مرکزی بود .با وجود تمـام تالش ها و

درخواسـت مـی کنم همانطور که بـا جناب آقای

زحمـات جناب آقای رمضانی و همکاران ایشـان

شـفاعی همفکری و همکاری داشتند ،این شیوه

در معاونـت توسـعه کتابخانـه هـا ،موضـوع

را کمـاکان در پیش بگیرنـد .کار در معاونت مالی

تأمیـن منابع مالـی یکی از مباحث اساسـی این

و اداری سـنگین اسـت؛ بـه ویـژه امسـال که در

پـروژه هـا بود؛ خدا را شـاکرم کـه در کوتاه ترین

وضعیت ویژه ای هسـتیم و امیدی ایجاد شـده

زمـان و به بهترین شـکل ،رفع شـد.

کـه با وجود مجلـس جدید و همـکاری های در

وی ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای هوتـن

حال شـکل گیـری ،اتفاقـات مثبتی رقـم بخورد

والـی نـژاد ،سرپرسـت معاونـت اداری و مالـی

و بتوانیـم ضمـن رفـع موانـع حقوقـی ،بودجـه

نهـاد ،اضافـه کـرد :بنـده توفیـق همـکاری بـا

بیشـتری را به صـورت پایـدار برای نهـاد تأمین

جنـاب آقـای والـی نـژاد را داشـته ام؛ تدیـن و

کنیـم .بـرای انجـام ایـن امـور فرصـت زیـادی

ت و قطعا کارهـا را بهتر
تعهـد ایشـان زبانزد اسـ 

نداریـم و همـکاران ما باید بسـیار تلاش کنند.

از گذشـته پیـش خواهنـد بـرد.

در اسـتان هـا هـم مدیـران و همـکاران در حال

گفتنـی اسـت ،در پایـان نشسـت دبیـرکل

فعالیـت هسـتند و امیدواریم این تلاش ها به

نهـاد ضمن تقدیر از خدمات اسـماعیل شـفاعی

نتیجه برسـد تا در دنیا و آخرت سـربلند باشـیم.

حکـم انتصاب هوتـن والی نـژاد را بـه وی اهدا

در ادامه اسـماعیل شـفاعی ،ضمـن تبریک

کرد.
#

عیـد غدیر ،اظهار داشـت :از بهمـن  ۱۳۹۳حدود
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در مراسم نامگذاری کتابخانه مطرح شد؛

نامگذاری کتابخانه به نام روحاهلل رجایی
تکریم و بزرگداشت روحیه جهادی است

مراســم نامگــذاری کتابخانــه مرحــوم روح اهلل رجایــی برگــزار شــد .در
ایــن مراســم مهمانــان حاضــر ضمــن بزرگداشــت یــاد و خاطــره ایــن

فعــال رســانه ای و خبرنــگار جهــادی ،نامگــذاری کتابخانــه بــه نام وی

را تکریــم و بزرگداشــت روحیــه جهــادی دانســتند.

رجایـی روزنامـه نـگاری انقالبـی فـارغ از

#
»

مراسـم نامگذاری کتابخانه خبرنگار

خـط و خطـوط سیاسـی بـود

جهـادی زنـده یـاد روح اهلل رجایـی بـا حضـور

در این مراسـم حجت االسلام و المسـلمین

خانـواده مرحـوم روح اهلل رجایـی ،حسـین

سـید محمـود دعایـی مدیرمسـئول روزنامـه

سـروری معاون سیاسـی و اجتماعـی فرمانداری

اطالعـات با تقدیـر از خدمـات ارزشـمند روح اهلل

تهران ،سـیدمحمود دعایی مدیرمسئول روزنامه

رجایـی ،ضمـن قرائت آیـه  ۹۶سـوره مریم گفت:
یـن
خداونـد در قـرآن کریـم مـی فرمایـدِ :إنَّ الَّذِ َ
ـی ْجعَ ُ
آمَ ُنـوا وَعَ مِ ُلـوا َّ
ن
الصال َِح ِ
ل َل ُهـمُ ال َّر ْحمَ ُ
ـات َس َ

اطالعـات ،محمدعلـی قندهـاری نیـا مدیرعامل
مؤسسـه جـام جـم ،حامـد عسـکری شـاعر و
نویسـنده ،هوتـن والی نژاد سرپرسـت معاونت

ً
قطعـا کسـانی کـه ایمـان آورده و
وُ ًّدا ،یعنـی

اداری و مالـی و دسـتیار دبیرکل ،مهدی رمضانی

کارهای شایسـته انجام داده انـد ،به زودی خدای

معاون توسـعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی،

رحمـان برای آنـان در دل ها محبتـی قرار خواهد

مهـدی توکلیـان مدیـرکل روابط عمومـی و امور

داد .من سـعادت همدمی با بـرادر عزیزم روح اهلل

بیـن الملل ،هـادی امیری مدیرکل امـور عمرانی،

رجایـی را نداشـتم امـا به واسـطه همسـایگی با

سـیدباقر میرعبدالهـی مدیـرکل تأمیـن منابـع،

روزنامـه جام جم ایشـان را گاهی هنـگام برگزاری

هـادی آشـتیانی مدیـرکل ترویـج کتابخوانـی و

نمازهـای جماعت همـراه دیگر دوسـتان روزنامه

امـور فرهنگـی و محمدهـادی ناصـری طاهری

جـام جم درمسـجد الغدیر میرداماد مـی دیدم و

مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومی اسـتان تهران

شـاهد اخالص ،صداقت و صمیمیت شان بودم.

برگزار شـد.

او متواضـع ،خنـدان ،صمیمـی و بیآالیش بود و
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در هـر پسـت و مقامـی هـم کـه قـرار میگرفت

تدبیـر نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور برای

جهتگیـری مردمـی ،انقالبـی و آرمانی داشـت.

نامگـذاری بـه جا و به موقع کتابخانه بـه نام روح

او فـارغ از تمـام خـط و خطـوط عمـل میکـرد و

اهلل رجایـی تقدیر کـرد .وی در ادامه پیام فرماندار

همواره مـردم برایش مهم بودند .مسـلما پاداش

تهـران را بـرای این مراسـم قرائـت کرد.

کسـی کـه مخلصانـه تالش مـی کند این اسـت
کـه بـه دل بنـده صالح خـدا محبتش سـایه می

یادگاری های سردبیر جهادگر و انقالبی

انـدازد و امـروز شـاهدیم کـه نـام روح اهلل رجایی

همچنیـن در ایـن مراسـم محمدعلـی

بـر یکـی از مهم تریـن و مقـدس تریـن بناها که

قندهـاری نیـا مدیرعامل موسسـه جـام جم طی

کتابخانه اسـت مزین شـده اسـت.

سـخنانی بـا تسـلیت درگذشـت روح اهلل رجایی

وی در ادامـه از دبیـرکل نهـاد کتابخانـه های

ابـراز امیـدواری کـرد یـاد وی همیشـه پرفـروغ

عمومی کشـور که در حوزه کتـاب و کتابخوانی در

باشـد و جوانان عرصه رسـانه بتوانند در مسـیری

نهاد کتابخانه های عمومی کشـور منشـأ خدمات

کـه او گام بـر مـی داشـت گام بردارنـد.

بـرای انقلاب و رهبـری بـوده اسـت تقدیـر کرد

وی در ادامـه بـا اشـاره بـه خدمات سـردبیر

و گفـت :ایـن اقـدام نهـاد بـرای نامگـذاری یک

فقیـد روزنامـه جام جـم گفت :یکـی از یـادگاری

کتابخانـه به نـام روحاهلل رجایی کار بسـیار خوبی

هـای روح اهلل رجایـی در مـدت کوتـاه حضورش

بـود .من افتخـار میکنم کـه بگویم همـکار آقای

راه انـدازی صفحـه ای بـه نـام همسـایه اسـت

رجایـیام .امیـدوارم پنـد بگیریـم چـرا کـه اگـر

کـه موضـوع آن توجه بـه محرومـان و بازنمایی

صداقت داشـته باشـیم و راسـت بگوییـم بعد از

مشـکالت محرومـان و مسـتضعفان اسـت تا با

اینکـه رفتیـم ،پـاداش خیر بـه مـا میدهند.

مشـارکت خوانندگان روزنامه گرهی از مشـکالت
شـان گشـوده شـود .خوشـبختانه ایـن صفحـه

دنیـای اسلام دنیـای دیگـری بـود اگـر

بازخوردهـای بسـیار خوبـی از زمـان راه انـدازی

اطلاع رسـانی دقیقـی از واقعـه غدیر می شـد

داشـته و امیدواریـم بتوانیم این صفحـه را ادامه

همچنیـن در ایـن مراسـم سـروری معـاون

د هیم .

سیاسـی و امنیتـی فرمانـداری تهـران ضمـن

قندهـاری نیـا در پایـان بـا ذکـر خاطـره ای

تبریـک اعیـاد ذی الحجه و روز خبرنگار از حسـن

از روح اهلل رجایـی گفـت :در کنـار خدمـات عـام
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رسـید و بدنـش را اربا اربـا به خیمـه آوردند .داغ
مـا در برابـر داغ امام حسـین (ع) ناچیز اسـت و
مـا هـر جـا کـه درد و مشـکلی داریـم بـه دامان
اهـل بیـت (ع) چنـگ می زنیـم .ما کـه روح اهلل
را نشـناختیم امـا این تکیه کالمـش را باید چراغ
راهمـان کنیـم کـه :هر جـا دلت گرفـت بگو جان
بگو حسـین.
منش و روش روح اهلل رجایی باید تکثیر
شود

المنفعـه و فعالیـت هـای جهـادی او در عرصـه

در ایـن مراسـم مهـدی رمضانـی معـاون

رسـانه خاطرات مختلفی از عالقـه و خدمتش به

توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج کتابخوانـی نهاد

خانـواده و فرزندان شـنیده ام و این عالقه نشـان

ضمـن خـوش آمدگویـی بـه مهمانان حاضـر در

از صداقت در گفتار و اعمال در زندگی اش اسـت.

مراسـم و تبریـک اعیـاد ذی الحجـه و عیـد غدیر

بـا اینکـه مـرگ فرزنـد بـرای پـدر سـخت
اسـت امـا بایـد بـه دامـان اهـل بیـت چنـگ
بزنیـم

خم گفـت :آقای مختارپور دبیرکل محتـرم نهاد از
روز اولـی که ایـده نامگـذاری کتابخانه پیش آمد
بـه جد پی گیر اجـرای آن و عالقـه مند به حضور
در ایـن جلسـه بـود و متأسـفانه بـه دلیـل اینکه

در ایـن مراسـم پـدر روح اهلل رجایـی ضمـن
تشـکر از مسـئوالن نهـاد ،حجت االسلام دعایی

کاری پیـش آمـد ،از عـدم حضـور در این جلسـه
ابـراز حسـرت کرد.

و همـه دوسـتان و همراهـان روح اهلل رجایـی

وی در ادامه با اشـاره بـه نامگذاری کتابخانه

ضمـن بیـان روایـت غدیـر گفـت :تاریخ اسلام

بـه نـام روح اهلل رجایـی گفـت :او را بـه عنـوان

پـر از حـوادث و اتفاقاتـی اسـت کـه بایـد از آنها

رفیقـی امام حسـینی مـی شـناختیم و در نقطه

درس بگیریـم .یکـی از این وقایع تولد و شـهادت

گذاری هایی که در مراسـم های ایشـان میشـود

امـام علـی(ع) اسـت .امیرالمومنین کـه در خانه

جالـب اسـت که همـه با اهـل بیت پیونـد دارد.

خدا زاده شـده و در خانه خدا به شـهادت رسـید

از زمـان ابتلا بـه کرونـا و روضـه گرفتـن هـای

زمانـی کـه ایـن خبـر در بیـن مـردم پیچیـد ،که
امـام علـی(ع) را در محـراب ضربت زدنـد ،مردم
گفتنـد :مگر علی نمـاز میخواند؟ این ها نشـانه
ای از تحریـف وقایـع و اطلاع رسـانی ناقـص در
روزگار ایـن امـام بزرگوار و دردانه بشـریت اسـت.
وی افـزود :مـرگ فرزنـد بـرای پـدر سـخت
اسـت .امـا هـر زمـان کـه مـا دردی داریـم بایـد
خودمـان را بـا تاریخ عاشـورا تطبیـق دهیم .علی
اکبـر(ع) فرزند رشـید امـام حسـین (ع) و اولین
شـهید بنـی هاشـم جلـوی روی پدر به شـهادت
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دوسـتانش تـا زمان مـرگ و نامگـذاری کتابخانه

بـه نـام زنـده یـاد روح اهلل رجایـی شـد فراتـر از

و حتـی اربعیـن اش بـه شـکل عجیبـی بـا اهل

شـخصیت او ،تکریم و بزرگداشت روحیه جهادی،

بیـت(ع) و امـام حسـین(ع) گره خورده اسـت.

جریانهـای خیرخواهانـه بـه نفـع محرومـان و

رمضانـی بـا اشـاره به اینکـه کتابخانـه های

دسـتگیری از احـوال مسـتضعفان اسـت کـه در

عمومی به عنـوان پایگاه های فرهنگی و خدمات

وجـود مختلـف شـخصیتی آن مرحـوم متجلی

اجتماعی مشـغول ارائه خدمات هسـتند تصریح

شـده بود.

کـرد :تالش کردیم در منطقه ای بـا خوی و عالقه

وی افـزود :وظیفـه ما اسـت که ایـن جریان

ای کـه روح اهلل رجایـی پـی گیـر آن بـوده اسـت

را تکریـم کنیـم و این کتابخانه به نام فعال رسـانه

کتابخانـه انتخـاب شـود و ان شـاء اهلل متعهـد

ای زنـده یـاد روح اهلل رجایـی مزین می شـود که

خواهیـم بـود منـش و روشـی کـه او در زندگـی

مشـهور و معـروف بـه نوکـری اهل بیـت(ع) به

داشـت ،تکثیر کنیـم و بـه کار ببنیدیم.

خصـوص سـاالر شـهیدان کربال امام حسـین(ع)

وی افـزود :بعضی از شـخصیت ها به خاطر

بود .ان شـاء اهلل فعالیت هـای فرهنگی کتابخانه

باطـن پـاک ،سـلوک شـخصی و محبتـی کـه از

پـس از ایـن رنگ و بـوی دیگری خواهد داشـت

جانـب اهـل بیت (ع) شـامل حال شـان شـده،

و مـا نیـز با جدیت بیشـتری فعالیت هـای خود

وجودشـان یک برکـت دارد و فقدان شـان برکتی

را در راسـتای ترویـج گفتمـان امـام خمینـی(ره)،

دیگـر کـه مصـداق صدقه جاریه اسـت .ان شـاء

انقلاب و فرهنگ عاشـورایی ادامـه خواهیم داد.

اهلل ایـن خیر و برکت جاری خواهـد بود و به روح

همچنیـن در ایـن مراسـم حامـد عسـکری

او خواهد رسـید.

نویسـنده کتـاب هـای «خـال سـیاه عربـی» و
«پـری دخـت» شـعری کـه بـرای روح اهلل رجایی

نامگـذاری کتابخانه به نـام روح اهلل رجایی
تکریم و بزرگداشـت روحیه جهادی اسـت
در این مراسـم محمدهـادی ناصری طاهری
مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان تهران

سـروده بـود را قرائـت کـرد.
گفتنـی اسـت در پایان این مراسـم با حضور
خانـواده رجایـی و مهمانـان حاضـر از یادمـان
روحاهلل رجایـی رونمایـی شـد.
#

ضمـن خـوش آمدگویـی و تبریـک اعیـاد ذی
الحجـه گفت :آنچـه موجب نامگـذاری کتابخانه
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گزارش
دبیرکل نهاد در مراسم افتتاح کتابخانه مترو ایستگاه حضرت ولیعصر(عج) مطرح کرد؛

همافزایی ارزشمند دو نهاد عمومی در شهر تهران
با محوریت کتاب

علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور
در مراســم افتتــاح کتابخانــه متــرو ایســتگاه حضــرت ولیعصر(عــج)

همــکاری و تعامــل دو نهــاد عمومــی در شــهر تهــران بــرای افتتــاح
نخســتین کتابخانــه عمومــی در متــرو تهــران را ،اقدامــی بســیار

ارزشــمند توصیــف کــرد.

در این مراسـم علیرضـا مختارپـور دبیرکل

#
آئیـن افتتاح نخسـتین کتابخانه

نهـاد ،ضمـن تقدیـر از دسـتاندرکاران اجـرای

»

عمومـی متـرو به نـام حضرت ولـی عصر(عج)

ایـن طـرح ،طـی سـخنانی گفـت :راهانـدازی

چهارشـنبه  ۲۲مـرداد بـا حضـور علیرضـا

و اجـرای کتابخانـه عمومـی ایسـتگاه متـروی

مختارپـور دبیـرکل نهـاد کتابخانههای عمومی

حضـرت ولیعصر(عـج) سـه ویژگی وجـود دارد

کشـور؛ حسـین سـروری معـاون سیاسـی

کـه برای مـن اهمیـت فوقالعـادهای داشـت.

اجتماعـی فرمانـداری تهـران ،محمـد جـواد

اولیـن ویژگـی همـکاری و هماهنگـی بسـیار

حقشـناس رئیـس کمیسـیون فرهنگـی

ارزشـمند دو نهـاد عمومی در شـهر تهـران بود

اجتماعـی شـورای اسلامی شـهر تهـران؛

کـه طـی آن نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور

محمدهـادی ناصـری مدیـرکل کتابخانههـای

و شـهرداری تهران و شـرکتها و سـازمانهای

عمومـی اسـتان تهـران؛ احسـان بیسـادی

فرهنگـی و اجتماعـی مربـوط بـه آن بـا هـم

معـاون فرهنگـی اجتماعـی شـرکت بهـره

همـکاری کردند.

بـرداری راه آهـن شـهری تهـران و حومـه؛
مدیـران کل نهاد کتابخانههای عمومی کشـور
و جمعـی از مسـئوالن بـا رعایـت پروتکلهای

همافزایـی و قدردانـی متقابـل از یـک
همـکاری مشـترک فرهنگـی

سـتاد ملـی مبـارزه باکرونـا ،در محـل ایـوان

دبیرکل نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور

انتظـار ایسـتگاه متـرو میـدان حضـرت ولـی

افـزود :نکتـه دوم اینکـه مدیرانـی کـه اجـرای

عصر(عـج) برگـزار شـد.

ایـن کار را برعهـده گرفتنـد ،همـه از مدیـران
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جـوان در ایـن مجموعه ها بودنـد و این اتفاق

کتابهـای مورد نظـر خود را سـفارش بدهند

مبارکـی بـود کـه جوانان ایـن پـروژه را برعهده

و آنهـا را در روزهـای آینـده در بسـتههایی

گرفتنـد ،اجـرا کردنـد و پیـش خواهنـد بـرد و

بـا رعایـت مسـائل بهداشـتی تحویـل گیرنـد

سـومین نکتـه هم یـک بحث اخالقـی خوبی

و پـس از تحویـل دادن کتـاب هـم ،کتـاب

بـود کـه عزیـزان در هـر دو مجوعـه قـدردان

هـا پـس از گذرانـدن آن دوران قرنطینـه

زحمـات یکدیگـر در ایـن رونـد بودند کـه این
روحیـه قدرشناسـی متقابـل در انجـام این کار
بسـیار ارزشـمند و قابـل تقدیر اسـت.
وی یـادآور شـد :شـهر تهـران علـی رغـم
داشـتن جمعیـت بسـیار زیـاد و مرکزیـت در
کشـور از نظـر برخـی شـاخصه هـای فرهنگی
جـزء مناطـق محـروم محسـوب میشـود
کـه یکـی از ایـن شـاخصهها دسترسـی بـه
کتابخانـه اسـت .راه انـدازی ایـن نـوع مراکـز
بـه محرومیـت زدایی فرهنگـی در تهران کمک
خواهـد کـرد .صحبتهایـی صـورت گرفتـه تا
بتوانیـم علاوه بـر ارائـه خدمـات الکترونیک،
بـا رعایت نـکات و مالحظات شـرایط کرونایی
ب فیزیکـی را هم در اختیار شـهروندان قرار
کتـا 
د هیم .
مختارپـور ادامـه داد :بـا توجـه بـه
اینکـه در برخـی از روزهـا و هفتههـا بنـا بـر
اعلام مسـئولین بهداشـتی امـکان خدمـات
کتابخوانـی در شـهر وجود ندارد ،همشـهریان

افتتــاح کتابخانــه عمومــی در
متــرو تهــران یکــی از اهــداف
معاونــت توســعه و ترویــج
کتابخوانــی نهــاد اســت کــه
بــا هــدف برقــراری عدالــت
فرهنگــی در حــوزه شــهروندی
و اســتفاده از فضاهــای عمومــی
در جهــت راه انــدازی کتابخانــه
هــای عمومــی در نقــاط فاقــد
کتابخانــه اجرایــی شــده
اســت .همچنیــن بــا توجــه
بــه محدودیتهــا و مشــکالت
احــداث کتابخانــه عمومــی
در شــهر تهــران راه انــدازی
کتابخانــه عمومــی در متــرو در
معاونــت توســعه کتابخانــه هاو
ترویــج کتابخوانــی نهاد بررســی
و بــرای اجرایــی شــدن بــه اداره
کل کتابخانــه هــای اســتان
تهــران ســپرده شــده اســت.

مـا میتوانند بـا مراجعه بـه این ایسـتگاهها،
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خـود بـرای اسـتفاده مجـدد ،در اختیار سـایر

جمعیـت کشـور حـدود یـک سـوم جمعیـت

شـهروندان قـرار گیـرد.

فعلی کشـور بـوده ،تیتراژ کتاب حـدود  ۳هزار
جلـد بـرای هر کتـاب بـود .امـا در دهـه  ۹۰با

لـزوم برنامهریـزی برای حضور شـهروندان
در مترو

کمـال تلخـی باید اعتـراف کنیم که تیـراژ کتاب
بـه کمتـر از  ۵۰۰جلد رسـیده اسـت.

محمد جواد حقشـناس ،رئیس کمیسیون

رئیـس کمیسـیون فرهنگی شـورای شـهر

فرهنگـی شـورای شـهر تهـران در ادامـه ایـن

تهـران بـا اشـاره بـه لـزوم برنامهریـزی بـرای

مراسـم بـا اشـاره بـه اهمیـت و جایـگاه کتاب

اوقـات حضـور شـهرندان در ایسـتگاههای

و کتابخانـه طـی سـخنانی گفت :امـروز یکی از

متـرو گفـت :مـا تـا پیـش از دوران کرونـا

خاطـرات خـوب شـهرمان تهران در حال شـکل

روزانـه یک میلیـون مسـافر و  ۲و نیم میلیون

گرفتـن اسـت .ایـن همـت و تالشـی کـه آغاز

سـفر از طریـق متـرو در روز داشـتیم کـه امروز

شـده و قطعـا در همین نقطـه متوقف نخواهد

کاهـش پیدا کـرده .بر اسـاس سـاعات حرکت

شـد و قطعا توجـه و نگاه مثبـت و ادامه داری

واگونهـا در متـرو ،بـه طـور متوسـط هـر

اسـت که بـرای پیوند شـهر و شـهروندان با امر

مسـافر  ۳تـا  ۵دقیقـه زمانـی در ایسـتگاه ها

کتـاب و کتابخوانـی برقرار میشـود.

صـرف میکنـد کـه اگـر برنامـهای بـرای ایـن

وی یکـی از مهمتریـن نیازهـای فرهنگـی

دقایـق درنظر بگیریم ،در واقع بـرای میلیونها

شـهروندان تهرانی را اسـتفاده از کتاب دانست

دقیقـه در سـال تصمیمگیـری خواهیـم کرد و

و گفـت :یکـی از نگرانـی همیشـگی مـا بحث

در نهایـت خوشـبختانه بـا همراهـی دبیـرکل

سـرانه مطالعـه کتـاب در کشـور و شـهر تهران

محتـرم نهـاد کـه دغدغـه ویـژهای در حـوزه

اسـت .متاسـفانه آمار مسـتند و قابـل اتکایی

کتـاب و کتابخوانـی دارنـد ایـن کار بـه انجـام

در ایـن حـوزه وجـود نـدارد ،امـا آنچـه کـه از

ر سید .

پژوهشهـا و مطالعـات حوزه کتـاب برمیآید

وی تأکیـد کـرد :ایـن کار کـه میتوانـد

نشـان میدهـد کـه حـال کتـاب در کشـور ما

بـه تعـداد همـه ایسـتگاههای متـرو در تهران

حـال خوبـی نیسـت .مطالعـات قابل اسـتناد

افزایـش پیـدا کند و مـا میتوانیـم ماهی یک

در ایـن حـوزه میگویـد کـه در دهـه  ۵۰کـه

کتابخانـه را در ایسـتگاههای متـروی تهـران
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افتتـاح کنیـم .همچنیـن میتوانیـم بـه فکـر
اسـتفاده از کتابهـای الکترونیـک هم باشـیم تا
از ایـن ظرفیـت هـم اسـتفاده کنیم .اسـتفاده
از همـه ظرفیتهـای موجـود بـرای ارتقـاء
سـرانه مطالعـه در شـهر بزرگتریـن خدمت به
شـهروندان و آینـده کشـور اسـت.
فعالیـت کتابخانـه بـا رعایـت الزامـات
کرونایـی
هـادی ناصـری ،مدیـرکل کتابخانههـای
عمومـی تهـران نیـز در ایـن مراسـم بـا ارائـه
گزارشـی از رونـد راهاندازی نخسـتین کتابخانه
عمومـی متـرو ،عنـوان کرد :بسـیار خرسـندیم
کـه امـروز شـاهد افتتـاح اولیـن کتابخانـه
مجموعـه متـرو در ایسـتگاه متـروی حضـرت
ولیعصر(عـج) هسـتیم .اتفـاق خوبـی کـه بـا
تعامـل و اسـتفاده از ظرفیتهای مشـترک دو
دسـتگاه در شـهر تهـران انجـام شـد تا شـاهد
ارائـه خدمـات خـوب فرهنگـی بـا محوریـت
کتـاب بـه همشـهریان عزیـز در ایـن مـکان
با شیم .

کتابخانـه عمومـی متـرو بـا
داشـتن  ۴هـزار جلـد کتـاب
همـه روزه از سـاعت  ۷لغایـت
 ۲۱در خدمـت مسـافران کتـاب
خـوان خواهـد بـود؛ کتابخانـه
متـرو حضـرت ولـی عصر(عـج)
بـه سـامانه مدیریـت کتابخانـه
هـای عمومـی در سراسـر کشـور
متصـل بـوده و مسـافران متـرو
مـی تواننـد کتـاب هـای مـورد
نظـر خود را جسـتجو کـرده و با
کارت عضویـت سراسـری سـایر
کتابخانـه ها از ایـن کتابخانه نیز
کتـاب بـه امانـت بگیرنـد.
بر اسـاس تفاهـم نامـه اداره کل
کتابخانـه هـای عمومی اسـتان
و معاونـت امـور فرهنگـی و
اجتماعـی شـرکت بهـره بـرداری
راه آهـن شـهری تهـران اجـرای
ایـن طـرح در آینـده نزدیـک
در ایسـتگاه هـای دارای
اسـتانداردهای کتابخانه عمومی
ادامـه خواهـد یافـت.

وی درباره یکـی از ویژگیها مهم راهاندازی
ایـن نـوع کتابخانههـا در کالنشـهر تهـران

محدودیـت منابع روبهرو هسـتیم ،با اسـتفاده

گفـت :بـا توجـه بـه اینکـه سـاخت کتابخانـه

از چنیـن ظرفیتهایی بـرای ایجـاد کتابخانه،

در مناطـق مختلـف تهـران در شـرایط کنونـی

میتوانیـم دسترسـی شـهروندان بـه کتـاب و

هزینههـای زیـادی در پـی دارد و مـا نیـز بـا

کتابخوانـی را سـهل و آسـانتر کنیـم .بـا یاری
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خـدا در کنـار افتتـاح کتابخانههـای عمومی در

الزامـات شـرایط فعلـی درنظر گرفته میشـود،

متـرو ،بحث راهانـدازی کتابخانههای سـیار در

بنابـر ایـن سـعی میکنیـم شـهروندان هیـچ

شـهر تهـران نیـز در حـال پیگیری اسـت.

گونـه نگرانـی از ایـن بایـت نداشـته باشـند و

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی تهـران

همچنیـن متناسـب بـا برطرف شـدن شـرایط

تأکیـد کـرد :ایـن کتابخانـه حتما بـا اقتضائات

حاکـم و رفـع شـدن محدودیتهـا ،شـاهد

خـاص فضـای متـرو مدیریـت خواهـد شـد

ارائـه خدمـات متنـوع و مختلفـی در ایـن

و مدیریـت و ارائـه خدمـات آن بـا سـایر

کتابخانههـا باشـیم.

کتابخانههـای عمومـی فعـال در سـطح شـهر

وی افـزود :از همکاری خوب شـرکت مترو

متفـاوت خواهـد بـود .سـعی همـکاران بنـده

جنـاب مهنـدس نوبخـت و مهندس بیسـادی

در اداره کل کتابخانههـای عمومـی تهـران و

معـاون فرهنگـی اجتماعـی شـرکت بهـره

همچنیـن دوسـتان مـا در معاونـت فرهنگـی

بـرداری تهـران کـه صمیمانـه همـکاری کردند

شـرکت مترو بر این اسـت که ایـن کتابخانه در

تـا امـروز یـک خدمـت خـوب بـه شـهروندان

کنـار ارائـه خدماتی کـه خواهد داشـت ،تبدیل

ارائـه شـود تشـکر مـی کنـم .همچنیـن در

بـه یـک پاتـوق کتابخوانـی بـرای شـهر تهران

حـدود یـک ماهـی کـه عملیـات اجرایـی این

بشـود کـه انشـاءاهلل در آینده شـاهد افزایش
ایـن کتابخانههـا در سـایر ایسـتگاههای مترو
هـم خواهیـم بود.
ناصـری در ادامـه با اشـاره بـه مالحضات
شـرایط کرونایـی در فعالیـت ایـن کتابخانـه
گفـت :کتابخانـه بـا هـدف ارائـه محتـوا و
اطالعرسـانی از طریـق کتابهـای مفیـد بـا
حـدود  ۴هـزار جلـد کتـاب فعالیـت خـود را
شـروع کـرده و حتمـا ظرفیتهـای کتابخانـه

»

مدیرانـی کـه اجـرای

این کار را برعهده گرفتند ،همه از

مدیران جـوان در این مجموعه
هـا بودنـد و این اتفـاق مبارکی

بود کـه جوانـان ایـن پـروژه را
برعهـده گرفتنـد ،اجـرا کردند و
پیـش خواهنـد بـرد

بـرای ارائـه خدمـات متناسـب و بـا رعایـت
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طـرح بـه انجام رسـید همـکارانمـن در اداره

و مـورد توجـه قـرار گرفت که افتتـاح کتابخانه

کل کتابخانههـای اسـتان تهـران نیـز در حوزه

متـروی ایسـتگاه حضـرت ولیعصر(عـج) هـم

هـای امـور کتابخانه هـا ،امور مالـی و اداری و

یکـی از ایـن برنامههـا بـوده اسـت.

سـایر بخشها ،زحمات بسـیاری کشـیدند که
از آنهـا نیـز تقدیـر میکنـم.

وی بـا اشـاره بـه شـرایط ویـژه حاکـم بـر
کشـور به واسـطه شـیوع بیماری کرونـا گفت:
بـه واسـطه حمایتهـای دبیـرکل محتـرم

تمرکز بر فعالتهای کتابمحور در مترو

نهـاد و همچنیـن برنامهریـزی و وعـدهای کـه

در ادامـه احسـان بیسـادی ،معـاون

از گذشـته بـرای افتتـاح ایـن کتابخانـه پیش

فرهنگـی اجتماعی شـرکت بهره بـرداری تهران

از ایـام مـاه محـرم داده بودیـم ،امـروز ایـن

نیـز طـی سـخنانی گفـت :مـا ذیل شـوراهای

کتابخانـه را افتتـاح میکنیـم ،امـا بـه واسـطه

مشـورتی کـه در رابطـه بـا مسـائل فرهنگـی

شـرایط کرونایی بیشـترین تمرکز این کتابخانه

و اجتماعـی متـروی تهـران داشـتیم و تدابیـر

بـر فعالیتهـای الکترونیکـی خواهـد بـود و

ارزنـدهای کـه دکتـر حقشـناس در ایـن بـاره

انشـاءاهلل بـا بازگشـت وضعیـت سـفید بـه

مطـرح کردنـد ،در سـال گذشـته بـر مسـئله

شـهر تهـران شـاهد اراده خدمـات متنـوع در

کتـاب متمرکـز شـدیم و مجموعـه اقدامـات

ایـن کتابخانـه خواهیـم بـود.
#

متنوعـی را در ایسـتگاههای متـرو در ایـن
زمینـه اجـرا کردیـم کـه بازخورد خوبی داشـت
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خبر
پس از داوری و بررسی بیش از یک هزار و پانصد اثر رسیده؛

اسامی برگزیدگان پویش ملی «هر خانه یک کتابخانه»

اعالم شد

دبیرخانــه پویــش ملــی «هــر
خانــه یــک کتابخانــه» اســامی

 ۳۵برگزیــده نهایــی ایــن

پویــش را اعــام کــرد.

داوری قـرار گرفتـه اسـت.

#
اداره کل کتابخانههـای عمومـی

پویـش ملـی «هـر خانه یـک کتابخانـه» از

»

اسـتان مازنـدران با اشـاره به اتمام مهلـت داوری

سـوی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و بـا

۱۵۸۰اثـر رسـیده بـه پویـش ملـی «هـر خانـه

همـکاری و اجـرای اداره کل کتابخانههای عمومی

یـک کتابخانـه» ،اسـامی  ۳۵برگزیـده نهایی این

اسـتان مازنـدران از روز  ۱۲اسـفندماه ۱۳۹۸و

پویـش را اعلام کـرد.

همزمـان بـا تعطیلـی کتابخانههـای عمومـی به

دبیرخانـه پویـش ملـی «هـر خانـه یـک

دلیـل توصیههای وزارت بهداشـت بـر جلوگیری

کتابخانـه» بـا اشـاره بـه بیشـترین آثار رسـیده؛

از شـیوع ویـروس کرونـا و بـا هـدف ترغیـب به

اسـتانهای مازندران (با  ۵۴۱اثـر) ،کرمان (با ۴۹۲

مانـدن در خانـه ،مطالعـه کتابهـای خوانـده

اثـر) ،گیلان (با  ۷۷اثـر) ،چهارمحـال و بختیاری

نشـده در قفسـههای کتـاب منـازل و معرفـی

(بـا  ۷۰اثـر) و زنجـان (بـا  ۶۸اثـر) را بـه عنـوان

کتابهـای خـوب در فضای مجـازی برگزار شـد.

فعالتریـن اسـتانها در این پویـش معرفی کرد.

گفتنـی اسـت جوایز برگزیـدگان پویش ملی

طبـق اعلام دبیرخانـه پویـش ملـی «هـر

«هـر خانـه یـک کتابخانـه» بـه صورت نقـدی و

خانـه یـک کتابخانـه» در انتخـاب برگزیـدگان

غیرنقـدی به همراه لوح یادبود از سـوی دبیرخانه

ردههـای مختلـف سـنی (کـودک ،نوجـوان و

ایـن پویش برای برگزیدگان ارسـال خواهد شـد.

بزرگسـال) ویژگیهـا و شـاخصهایی از قبیـل:

برای مشـاهده اسـامی برگزیدگان می توانید

تاثیرگـذاری ،روان بـودن روایـت ،خالقیـت در

بـه پایـگاه اطلاع رسـانی نهـاد کتابخانههـای

اجـرا ،ارتبـاط خوب بـا مخاطب ،لحن مناسـب،

عمومـی کشـور مراجعـه کنید.

وضـوح فیلـم ،مـکان معرفـی ،ارجاع بـه کتاب،
رعایـت زمـان و انسـجام ارائه مورد سـنجش و
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#

با حکم دبیرکل؛

معاون اداری و مالی نهاد منصوب شد

#
»

دبیـرکل نهـاد کتابخانـه هـای

عمومی کشـور طی حکمـی هوتن والی نـژاد را
بـه عنـوان معـاون اداری و مالی منصـوب کرد.
متـن حکـم از ایـن قـرار اسـت:
برادر گرامی جناب آقای هوتن والی نژاد
با سالم
نظر به تعهد ،شایسـتگی و سوابق ارزشمند
شـما ،به موجـب این حکـم به عنـوان «معاون
اداری و مالـی» ایـن نهاد منصوب میشـوید.
انتظـار دارم بـا تدبیـر و در سـایه همدلـی
و همفکـری همـکاران و بهـره گیـری از نظـر
مشـاوران و کارشناسـان و همـکاری صمیمانـه
تمامـی معاونـان و مدیـران در سـاماندهی و
بهبـود کمـی و کیفی فعالیت هـای آن معاونت

بـه ویژه مسـائل مربوط به بودجه و تشـکیالت
کوشـا باشید.
علیرضامختارپور
دبیرکل
گفتنـی اسـت پیـش از ایـن هوتـن والـی
نـژاد بـا حکم دبیـرکل نهـاد بـه عنوان دسـتیار
دبیـرکل بـرای برنامهریـزی و پیگیـری اصالح و
ارتقـای بودجه و منابع مالـی نهاد کتابخانههای
عمومی کشـور منصـوب شـده بود.
#
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خبر

با رای نمایندگان مجلس شورای اسالمی؛

دکتر امیرحسین بانکیپور به عنوان ناظر مجلس در هیات
امنای کتابخانههای عمومی انتخاب شد

فلسـفه غـرب ،عضـو هیـأت علمی دانشـکده

#
نماینـدگان مجلـس شـورای

الهیـات دانشـگاه اصفهـان اسـت و عضـو

»

اسلامی در جلسـهای علنـی و طـی یـک

کمیسـیون فرهنگـی یازدهمیـن دوره مجلس

رایگیـری ،ناظـر مجلـس در هیـات امنـای

شـورای اسلامی اسـت.

کتابخانههـای عمومـی را انتخـاب کردنـد کـه

گفتنـی اسـت پیـش از ایـن محمـد

بـر این اسـاس دکتـر امیرحسـین بانکـی پور،

اسـماعیل سـعیدی نماینـده مـردم تبریـز در

نماینـده مـردم اصفهـان بـا  ۱۲۱رای موافـق از

مجلـس عضـو ناظر در مجلس دهـم در هیأت

 ۱۷۱رای اخـذ شـده ،به عنوان ناظـر مجلس در

امنـای کتابخانههـای عمومـی کشـور حضـور

هیـات امنـای کتابخانههـای عمومـی انتخاب

داشـت.
#

شد .
امیـر حسـین بانکـی پـور مـدرک دکترای

50

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

پرونده

نهاد کتابخانه ها دولتی است یا غیر دولتی؟  /قانون باید تغییر کند
در کنار نهاد کتابخانههای عمومی خواهم ایستاد
پیگیری رفع ایرادها و تناقضهای قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی
نمایندگان مردم در مسیر ارتقای کتابخانههای عمومی همراه نهاد هستند
ضرورت حمایت از نهاد در مجلس برای ارتقای وضعیت کتابخانههای عمومی
آمادگی مجمع نمایندگان استان یزد برای حمایت از نهاد در مجلس
کمک به رونق و پویایی کتابخانهها کمک به اعتالی فرهنگ جامعه است
ضرورت حمایت از اقدامات نهاد در توسعه و گسترش کتابخانههای عمومی
استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی مجلس برای حل مشکالت ساختاری نهاد

قانون
اولــيه

قانون اداره
کتابخانههای
عمومی

تغییر
قانـون

عضویت وزیر کشور در هیئت امنا و موظف به دریافت درآمد از شهرداریها
بعد از انقالب تا  :1381اداره کتابخانههای عمومی
زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اعرتاض کتابداران به حقوق کم و عدم پرداخت
اقدامات اجرایی برای رفع مسئله ،نه حل آن در سالهای  81و 82
تصویب و ابالغ قانون جدید در سالهای 83و 84
(بهدلیل کمتوجهیها ،قانون مصوب اشکاالت متعدد دارد)

مشكالتقانونحاضـر

ماده :1مسئولیت ساخت و بازسازی کتابخانههای عمومی بدون بودجه عمرانی

-

تعارض با
قوانيـن
كشـوری

مصوب سال 1344
تصویب  1/5درصد درآمد شهرداریها برای اداره نهاد

-

ماده  :2ساختار هیئت امنای نهاد

-

ماده  :5کمکهای دولتی ،نه بودجه

-

ماده  :6نیم درصد درآمد شهرداریها

-

ماده  :7انجمنهای استانها و شهرستانها

-

ماده  ،11تبرصه  :1کتابخانههای استثناء و شهرداریها

-

ماده  :12اختصاص اراضی توسط شهرداری و وزارت مسکن برای کتابخانهها

-

ماده  :16کمک مالی برای تجهیز کتابخانه

-

ماده  :20اموال غیرمنقول سازمانهای دولتی

ماده  3قانون خدمات کشوری:
معلقبودننهادبینمجموعهایدولتییاغیردولتی
فصل  15ماده :117
معلقبودن نهاد در مشمولبودن و مشمول نبودن
قانون خدمات کشوری
تبرصه  21قانون بودجه :99
رضورت داشتـن شناسۀ کارمندی برای واریز حقوق و
تخصیصندادنشناسهتوسطسازماناداریاستخدامی
مسئله فصل یک:
اختصاصندادن فصل یک برای نهاد بهدلیل
عمومی تلقیکردن آن
تعارض بخشنامه افزایش  50درصد:
غیرالزامآوربودناجرایبخشنامهبهدلیلنداشتـن
منابعمالیولزومدرخواستبخشنامهاجرایی
درصورتتأمینمالی
حقوق مرخصی زایامن:
پرداخت حقوق بانوان در 6ماه مرخصی زایامن
توسطدستگاههانهتأمیناجتامعی
برخوردارنبودننهادازمعافیتانرژیدستگاههایعمومی
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مشكالت قانون بودجــه
کسـری
 50درصدی
بـودجه

ناتوانی در
پرداخت
امتیازمناطق
جنگی و
محروم
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کفاف ندادن
بودجه فعلی
حتیبهحقوق

مشکل
پرداخت
هزینههای
انرژی و
کتابخانهسازی

م

م

منابـع مالے مـورد نـياز

ها
حقوق و مزایا:

400میلیاردتومان
برایحقوقومزایا
(سال)98

خـرید
کتابومجله:
28میلیارد
تومان

فعالیتهای
فرهنگی:
15میلیارد
تومان

تعمیرات
وتجهیزات
کتابخانهها:
 65میلیارد تومان

فناوری
اطالعات وکتابخانه
دیجیتال:

26میلیارد تومان

آموزش
کتابدار:

 7/5میلیارد

ساخت
کتابخانه:

 16میلیارد

مجموع بودجه
درخواستی سال:99

 770میلیارد
تومان

مقايسهشـرايطقبلوبعد
تعدادکتابدار
قبلاز 1393سال 1398

حقوقپرداختی
قبلاز 1393سال 1398

نفـر

میلیاردتومان

6900
نفـر

7500

7

میلیاردتومان

درماه

30

درماه

قبلاز

دریافتیکتابداران
کتابدار کتابدار
روستایی شهـری

 50 1393تا250
هزارتومان

750

هزارتومان

سال :1399غیر از  150نفر،حقوق زیر 3میلیون نداریم

تشریح وضعیت دریافتی فعلی همکاران:

حقوق کارکنان نسبت به سال 1392چهـار برابر شده است.

راهحـل
تأمین
بودجـه

اصالح
قـانون

دریافتبودجهازشهرداریها
تخصیص بودجه در مجلس شــورای اسالمی (تصویب بودجۀ
مورد نیاز نهاد در سال جاری و رفع کســـری بودجه 50درصدی)
مساعدتسازمانبرنامهوبودجه
همراهــی دولــت در جـران کمبود مالی تا اصــالح و تصویب
قانــون جدیــد (پرداخــت ماهانــه از ردیــف پیشبینینشــده)
اصالحقانون
برگزاریجلسهبامسئوالنمؤثردولتیبهویژہمعاون
اولرئیسجمهوربرایتصمیمگیریجدی
تخصیصفصلیک
طراحیدرآمدهایپایدارومستمر

سـال 1393

250

ساختکتابخانه

سـال 1398

130

شهـر

شهـر

فاقد کتابخانه بوده صاحبکتابخانهشدند
افزایـش  600کتابخانۀ جدید به کشور

کتابخانــه عمومــی بــه عنـوان یکــی از مؤلفههــای اثرگــذار بــر توســعه فرهنگــی
قابــل اندازهگیــری محســوب میشــود .از ایــنرو رســالت کتابخانههــای
عمومــی ،ارتقــای دانــش و آگاهــی عمومــی جامعــه از طریــق همگانیســازی
و عمومیســازی دانــش و ایجــاد مترکــز بــر رشــد فرهنگــی و هــری در
جامعــه اســت .مطابــق قانــون تأســیس نهــاد _ مصــوب در جلســه هیــات
وزی ـران مــورخ  4آذر  1383ـ کتابخانــه عمومــی :نهــادی فرهنگــی اســت کــه
بــا مجموعــهای منظــم از منابــع مکتــوب و مضبــوط در اشــکال مختلــف بــه
منظــور بــرآورده ســاخنت نیازهــای اطالعاتــی ،علمــی ،پژوهشــی ،آموزشــی،
تفریحــی و غنیســازی اوقــات فراغــت عمــوم افــراد جامعــه قطــع نظــر از
ســن ،ن ـژاد ،جنســیت ،مذهــب ،ملیــت ،زبــان یــا موقعیــت اجتامعــی آنهــا،
بــه ارایــه خدمــات کتابــداری و اطالعرســانی میپــردازد( .بنــد  2آییــن نامــه
اجرایــی قانــون تاســیس و نحــوه اداره کتابخانــه هــای عمومــی کشــور)
نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور طبــق قانــون مصــوب  ،1383متولــی
قانونــی اداره کتابخانههــای عمومــی در ایــران اســت .پیــش از تصویــب
ایــن قانــون ،کتابخانههــای عمومــی کشــور تحــت عنــوان هیــات امنــای
کتابخانههــای عمومــی کشــور زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی
اداره میشــد .امــا پــس از تصویــب الیحــه دولــت در تاریــخ  17اســفند
 1382در مجلــس شــورای اســالمی و تأییــد شــورای نگهبــان ،نهــاد مســئولیت
تأســیس ،ســاخت ،تجهیــز و بازســازی ،توســعه و مدیریــت و نظــارت و ســایر
امــور کتابخانــه هــای عمومــی در رسارس کشــور را برعهــده گرفت.براســاس
آییننامــه اجرایــی قانــون تأســیس و نحــوة اداره کتابخانههــای عمومــی
کشــور کــه در تاریــخ  1383/9/4بــه پیشــنهاد وزارت فرهنــگ و ارشــاد
اســالمی وقــت تصویــب شــد ،نهــاد زیــر نظــر هیئــت امنــا فعالیــت میکنــد.

معرفـینهادكـتابخانههایعمومـیكشـور
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گفت و گو

گفـت و گویـی صریح ،شـفاف و بدون تعارف بـا دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشـور پیرامون
مشکالت و مسائل قانونی

نهاد کتابخانه ها دولتی است یا غیر دولتی؟  /قانون باید

تغییر کند

لیزنــا در گفتگویــی بــا علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد کتابخانههای

عمومــی کشــور ،بــه طرح مشــکالت بودجــه نهاد ،حقــوق کتابــداران و

افزایــش  ۵۰درصــدی حقــوق مبنــی بــر فصــل دهــم قانــون مدیریــت
خدمــات کشــوری پرداختــه و در ایــن گفتگــو مشــکالت ریشــه یابــی

و راه حــل هایــی بــرای آن ارائــه شــده اســت.

و در آن قانـون  ۱,۵درصـد درآمد شـهرداری ها به

#
علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد

کتابخانـه هـای عمومی اختصاص داشـته و وزیر

»

کتابخانـه های عمومی در گفتگو بـا خبرنگار لیزنا

کشـور عضو هیات امنای کتابخانـه های عمومی

دربـاره ریشـه یابـی مشـکالت در نهـاد کتابخانه

بـوده و موظـف بـه دریافـت آن بوده اسـت .این

هـا گفت :مثـل هر بیمـاریای که اگـر بخواهیم

قانـون تـا نزدیـک انقلاب برقـرار بـوده و بعد از

درمان شـود باید آن را دقیقا بشناسـیم تا بتوانیم

انقلاب منتفـی می شـود و همـه کتابخانه های

آنرا درمان کنیم ما باید ببینیم مشـکل کجاسـت

عمومـی زیـر نظـر وزارت ارشـاد قرار مـی گیرند و

و آن را هـدف قـرار دهیـم.

ایـن وزارتخانه کتابخانـه ها را تا سـال  ۱۳۸۱اداره

وی گفـت :اولیـن بـار قانـون کتابخانه های

مـی کـرده که در آن سـال هـا اعتـراض کتابداران

عمومی در سـال  ۱۳۴۴در مجلس تصویب شـده

بـه دلیـل حقـوق کـم و نیـز بـه خاطـر عـدم
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پرداخـت بـه موقـع آغـاز شـد و آنـان در وزارت

مـی کنم:

ارشـاد تحصـن میکنند.
مختارپـور ادامه داد :متاسـفانه وزارت ارشـاد

دارایـی
اصلا غیـر از یـک بودجـه تملـک
ِ
محـدودی کـه در بعضی از سـال ها بـه نهاد می

سـال  ۸۱و  ۸۲بـرای رفـع مسـاله وارد میشـود و

دهنـد ،بودجـه عمرانـی بـه نهـاد بـرای سـاخت

نـه حـل آن .بدین صورت کـه الیحه ای از سـوی

نمـی دهنـد بـا اینکـه در ایـن بنـد وظیفـه مـا

دولـت بـه مجلس ارائـه میکنند کـه مجلس در

گذاشـتند .یـک بودجه تملـک می دهنـد که آن

زمسـتان  ۸۳آن را تصویـب میکنـد و در سـال

هـم در بسـیاری از سـال هـا چیـزی تخصیـص

 ۸۴در آخریـن روزهـای دولـت وقـت آیین نامه

پیـدا نمی کنـد و فقط مصوب اسـت .در برخی از

اجرایی آن هم توسـط دولت تصویب می شـود

سـال ها مثـل  ۹۸که یـک اتفاق عجیـب رخ می

و بـه امضای معـاون رئیس جمهور ،آقـای عارف،

دهـد یعنی وقتـی در مجلس تصویب می شـود

ابالغ میشـود.

که بـرای سـاخت کتابخانه  ۲۵میلیـارد تملک به

او تاکیـد کـرد :بـه دلیـل اینکـه نهـاد هیـچ

نهـاد اختصـاص پیـدا کنـد و وقتـی به سـازمان

حامـی ای در تدویـن ایـن قانون نداشـته اسـت

برنامـه بودجـه مـی آیـد می شـود بـرای تجهیز

قانونـی به دسـت آمده سراسـر تناقض ،اشـکال،

یعنـی فقـط کتـاب و کامپیوتر کـه از ایـن میزان

ایـراد و تمـام ایـن اشـکاالت امـروز بـروز کـرده

هـم فقـط  ۸میلیارد داده شـده اسـت.

اسـت .البته من در همه سـفرهای اسـتانی که در

وی ادامـه داد :مـاده  ۲مـی گویـد هیـأت

سـه سـال گذشـته انجام دادم به همـه کتابداران

امنـای نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی از ده نفـر

دربـاره قانـون توضیـح دادم تـا بدانند اشـکال از

تشـکیل مـی شـود کـه  ۵نفـر آنهـا دولتـی انـد

کجا ست .

و  ۵نفـر دیگـر کـه بایـد وزیـر فرهنگ پیشـنهاد

مختارپـور گفـت :اولیـن بنـد قانـون :مـاده

کنـد از صاحـب نظران و شـخصیت هـای علمی

 -۱تاسـیس ،سـاخت ،تجهیز و بازسـازی ،توسعه،

و فرهنگـی هسـتند یکـی از ایـن  ۵نفـر دبیرکل

مدیریـت ،نظـارت و سـایر امـور کتابخانـه هـای

اسـت .در تبصـره مـاده  ۴مـی گویـد :دبیـرکل

عمومـی به موجب ایـن قانون اسـت .قانونی که

مسـئولیت اداره کلیه امور دبیرخانه را دارد و باید

دارد میگویـد کتابخانه های عمومـی را نهاد اداره

مصوبـات را اجـرا کنـد.

میکنـد .از همینجـا در مـورد تعارضـات صحبت

مـاده  ۵در مـورد منابع مالی اسـت که الف.
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کمـک هـای دولتـی در بودجـه وزارت فرهنـگ و
ارشـاد اسلامی .دقـت داشـته باشـید کـه کمک
نوشـته شده!
ب .درآمدهـای حاصله موضوع مـاده  ۶این
قانـون اسـت کـه بـر اسـاس مـاده  ۶شـهرداری
هـا مکلفنـد همـه سـاله حداقـل نیـم درصـد از
درآمدهـای خـود را به منظـور اداره امور کتابخانه
هـای عمومـی شـهر مربوطـه قـرار دهنـد .قابـل
توجه اسـت کـه  ۱,۵درصـد رژیم پهلوی شـد ۰.۵
درصـد و بـه یـک سـوم کاهـش یافت.
سـایر مـوارد ایـن بنـد دیگـر قابـل توجـه
نیسـت؛ ج .هدایـا و کمـک هـای مردمـی د.
موقوفـات ،ه .درآمدهـای اختصاصـی انجمن ها
و کتابخانـه هـای عمومی از محـل انجام فعالیت
هـای فرهنگی و آموزشـی مرتبـط و دریافت حق
عضو یت .
وی تصریـح کـرد :در مـورد مـاده  ۶قانـون
در مـاده  ۱۷آییـن نامـه اجرایـی آمـده اسـت که
پانزدهم هرماه شـهرداری ها علی الحسـاب واریز
کننـد و آخر سـال تفریغ بودجه که شـد تسـویه
کنند .
مختارپـور گفت :یـک درنگ دربـاره این ۰,۵
درصـد داشـته باشـیم اول اینکـه تا سـال  ۹۳که
»

مـا این مـاده  ۶۴را تصویـب کردیم هیچ ضمانت
اجرایی وجود نداشـته در نتیجه از سـال  ۸۴تا ۹۲
شـهرداری هـا  ۶۸۰میلیارد ناموت بدهـکار بودند.
دومیـن مسـاله دربـاره تسـویه حسـاب هنـگام
تفریـغ بودجـه در آخـر سـال اسـت .مـا مدارکی
داریـم کـه بیان مـی کند تفریـغ بودجـه برخی از
شـهرداری ها  ۴سال بعد رخ می دهد .نکته سوم
ایـن اسـت که آورده شـده باید این نیـم درصد را
بـه انجمـن کتابخانه هـای عمومی شـهر بدهد و
ایـن یکـی از دعواهـای کالن مـا با شـهرداری ها
اسـت .مثال شـهرداری تهران میگوید در قانون و
در آییـن نامـه اجرایی آمده اسـت این نیم درصد
بـه فرض اینکه شـما برداریـد باید در شـهر تهران
هزینـه شـود .این در حالی اسـت کـه طبق اعالم
رسـمی وزارت کشـور در  ۱۴۰۰شهر کشور در بیش
از نیمی از شـهر ها ،شـهرداری ها درآمد ندارند .در
کهکیلویه و بویراحمد و در سیسـتان و بلوچستان
درآمـد صفـر اسـت و در بسـیاری از اسـتان های
کمتـر توسـعه یافتـه و محـروم اینها اصلا درآمد
ندارنـد .مـی گویند کـه از کالن شـهرها هم نباید
هزینه کنید مثال در کالن شـهر تهـران حق ندارید

در قانـون مـاده  ۱۲تصریـح مـی کنـد کـه شـهرداری هـا

میتواننـد (اختیـار مـی دهـد) بـه صـورت بالعـوض مقـدار

مناسـبی از اراضـی خـود را در اختیـار انجمـن کتابخانـه هـا قرار

دهنـد .امـا االن میگوینـد کـه کتابخانـه هایـی کـه یـک زمانی

زمیـن شـان را شـهرداری داده و یـا در پـارک هـا اسـت قیمـت
زمینـش را حسـاب کنیـد و از نیـم درصـد کـم کنیـد
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در قانـون آمده اسـت که باید نیم درصد شـهرداری ها را به

»

انجمـن کتابخانه های عمومی شـهر بدهیم و این یکـی از دعواهای

کالن مـا با شـهرداری ها اسـت .این در حالی اسـت کـه طبق اعالم

رسـمی وزارت کشـور در  ۱۴۰۰شهر کشور در بیش از نیمی از شهر ها،

شـهرداری ها درآمد ندارند .در کهکیلویه و بویراحمد و در سیسـتان
و بلوچسـتان درآمد صفر اسـت و در بسـیاری از اسـتان های کمتر
توسـعه یافته و محـروم اینها اصال درآمـد ندارند

ببریـد در ملارد و ورامیـن و  ...و این بودجه باید

 ۱۱قانـون آمـده کـه کتابخانـه هـای عمومـی بـه

صرفـا خرج خـود تهران شـود و شهرسـتان های

عنـوان نهاد عمومـی غیر دولتی از اسـتقالل مالی

تهران را شـامل نمی شـود.

برخـوردار هسـتند و هیـات امنـا و انجمـن ها و

مختـار پـور در ادامـه گفـت :معضـل بعدی

دبیرخانه از ارکان آن هسـتند و در تبصره هم چند

ایـن اسـت کـه در آییـن نامـه اجرایی کـه دولت

کتابخانه را اسـتثنا می کند مثل کتابخانه آسـتان

تصویـب کـرده بنـدی وجـود دارد که مـی گوید

قـدس و ...

هیـأت امنا مجاز اسـت منابع در اختیـار -که یکی

وی تاکیـد کـرد :بنابرایـن کتابخانـه هـای

همیـن  ۰,۵درصـد شـهرداری هـا اسـت -را بـا

شـهرداری هـا زیـر نظـر نهـاد بایـد باشـند اینها

اولویـت مناطـق محروم هزینـه کنـد .و این یک

کـه در قانون اسـتثناء نشـدند و شـهرداری های

تعارض اسـت.

هفت کالن شـهر کتابخانـه زدند از جملـه تهران،

وی افـزود :نکته سـوم در مـاده  ۷قانون (که

مشـهد اصفهـان و  ...البتـه مـا مخالف نیسـتیم

البتـه بـا تصویـب هیـات امنا حل شـد ولـی در

ولـی چـه مشـکلی بـه وجـود مـی آیـد؟ اینکـه

قانـون وجـود نـدارد) دربـاره تشـکیل انجمـن

موقـع پرداخـت نیـم درصـد شـهرداری هـا می

هـای کتابخانـه هـای عمومـی در اسـتانها و

گوینـد مـا خودمـان کتابخانـه داریم.

شهرسـتانها اسـت .در ایـن مـاده اعضـای

مختارپـور ادامـه داد :در قانـون مـاده ۱۲

انجمـن گفتـه شـده اسـت ،کـه شـش دولتی و

تصریـح مـی کند کـه شـهرداری هـا مـی توانند

 ۴شـخصیت علمـی اسـت و نهـاد کتابخانـه ها

(اختیـار مـی دهـد) بـه صـورت بالعـوض مقدار

عضـو انجمـن نیسـت یعنـی انجمن ها توسـط

مناسـبی از اراضـی خـود را در اختیـار انجمـن

افـراد دیگـری اداره مـی شـوند ولـی اگـر خالف

کتابخانـه هـا قـرار دهنـد .امـا االن مـی گوینـد

کردنـد نهـاد باید جوابگو باشـد کـه در هیات امنا

کـه کتابخانـه هایـی کـه یـک زمانی زمین شـان

تصویـب شـد دبیرخانـه نهـاد در اسـتان هـا به

را شـهرداری داده و یـا در پـارک ها اسـت قیمت

اداره کل ارتقـا پیدا کند و رییس دبیرخانه بشـود

زمینـش را حسـاب کنید و از نیـم درصد کم کنید.

مدیـرکل کـه حـاال از آن موقـع اجرا شـده اسـت.

در تبصـره همیـن قانـون آمـده اسـت کـه

علیرضـا مختارپور درباره اسـتقالل مالی نهاد

وزارت مسـکن مکلـف اسـت فضـای مـورد نیـاز

کـه در قانـون آمـده گفـت :در تبصـره یـک ماده

کتابخانـه هـای عمومـی را در طرح های توسـعه
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منظـور نمایـد .تعـارض کجاسـت؟ اینکـه وزارت

دولـت مـی خواهـد نظارت کنـد ،محـدود کند و

مسـکن می گوید شـما نهاد غیر دولتی هسـتید،

ممنـوع کنـد میگوینـد نهـاد کتابخانـه هـا تابع

زمین به شـما تعلـق نمی گیرد (اینها همه اسـناد

دسـتگاه های اجرایی اسـت و هر جا که امتیازات

و مکاتباتـش را داریم)

هسـت ،افزایش حقوق هسـت افزایـش مزایا و

دبیـرکل نهـاد کتابخانه هـای عمومـی ادامه

برخـورداری از امکانات هسـت نهاد یک دسـتگاه

داد :در آئیـن نامـه اجرایـی هـم تعارضـات الـی

غیـر دولتـی اسـت .ایـن را عـرض مـی کنـم که

ماشـاءاهلل هسـت .مثلا در مـاده  ۱۶ایـن آییـن

مشخص شـود مشـکل کجاسـت و باید چگونه

نامـه اعتباراتـی کـه بـرای تامیـن منابـع مالـی

حـل شـود و ما چـه اقدامـی کردیم.

کتابخانـه هـای عمومـی همـه سـاله در وزارت

در مـاده  ۳قانـون خدمـات کشـوری مـی

فرهنگ و ارشـاد اسلامی به عنـوان کمک منظور

گویـد -کـه بـاز از تعارضـات اسـت  -موسسـه

می شـود ،طبق مقـررات و ضوابـط خاص جهت

یـا نهـاد عمومـی غیـر دولتـی :واحـد سـازمانی

سـاخت ،تکمیـل و تجهیـز ،سـازماندهی و  ...به

مشـخصی اسـت کـه دارای اسـتقالل حقوقـی

مصـرف می رسـد.

اسـت و بـا تصویب مجلس ایجاد شـده و بیش

مـاده  ۲۰حـق اسـتفاده از اموال غیـر منقول
متعلـق بـه وزارتخانه هـا و موسسـات دولتی که

از  ۵۰درصـد بودجـه سـاالنه آن از محل منابع غیر
دولتـی تامین گـردد.

تـا زمـان تصویـب این آییـن نامـه تـا زمانی که

مختارپـور یـادآوری کرد :بنابراین از سـال ۸۴

هیـات امنـا درخواسـت دارد در اختیـار کتابخانه

تـا سـال  ۹۲که شـهرداری ها چیزی بـه نهاد نمی

هـای عمومـی قرار گرفتـه ولی مالکیـت دولت بر

دادنـد نهـاد کتابخانـه هـا دولتی بـود و از سـال

اینگونـه امـوال به قـوت خـود باقی اسـت و اگر

 ۹۳تـا  ۹۶کـه کمـک دولـت بیشـتر از شـهرداری

نخواسـتند باید برگردد.

هـا بـوده مـا دولتـی بودیـم و فقـط در دو سـال

او گفـت :فـرض کنیـد یـک اداره دولتی قبل

اخیـر کـه مـا از شـهرداری هـا بیشـتر از دولـت

از ایـن قانـون جایـی را بـه نهـاد داده بـوده و در

منابـع دریافـت کردیـم غیر دولتی شـدیم .ببینید

حال حاضر کتابخانه اسـت سـال گذشته میبیند

یـک نهـاد هر سـال دولتی و غیـر دولتی بودنش

سـاختمان اداری اش خـراب شـده و می خواهد

عـوض می شـود.

سـاختمان کتابخانه را پـس بگیرد.

در فصـل پانزدهـم مـاده  ۱۱۷آمـده اسـت

وی تاکیـد کـرد :البتـه تمـام اینهـا مربـوط

کلیـه دسـتگاههای اجرایـی بـه اسـتثناء نهادها،

اسـت بـه مدیـران و مسـئوالن وقـت وزارت

موسسـات و تشکیالت و سـازمانهایی که زیرنظر

ارشـاد در سـالهای  ۸۱تـا  .۸۴یعنـی اینهـا کاری

مسـتقیم رهبری اداره می شوند ،وزارت اطالعات،

کردنـد که همچنان نهـاد کتابخانه هـای عمومی

نهادهـای عمومی غیر دولتی با تعریـف ماده  ۳و

درگیر مشـکالت و تبعـات و عـوارض ویرانگر این

 ...مشـمول مقررات این قانون می شـوند -یعنی

داسـتان اسـت.

قانـون خدمات کشـوری  -در واقع معنی اش این

هـر جا کـه امتیازات هسـت نهـاد کتابخانه
هـا یـک دسـتگاه غیـر دولتـی اسـت /نهـاد

اسـت که ما یک سـال مشـمول قانـون خدمات
کشـوری هستیم و یکسـال نیستیم.

کتابخانـه هـا دولتـی اسـت یـا غیـر دولتـی؟ !

وی بیـان کـرد :حـاال نتیجـه ایـن مشـکل

او گفـت :دولت هر سـال یک قانـون بودجه

امسـال کجـا بـروز کـرده اسـت؟ امسـال یـک

و یـک ضوابـط اجرایـی مینویسـد .هـر جـا که

بخشـنامه ای را صادر کردند که تمام دستگاههای
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عمومـی کـه از بودجـه دولتـی اسـتفاده میکنند

کـه شـما چـون یـک دسـتگاه عمومی هسـتید

(مثـل مـا) چـون از ایـن پـول حقوق مـی دهند

فصـل یـک ندارید .دسـتگاه هایی کـه فصل یک

بایـد کارمندانشـان شناسـه داشـته باشـند .االن

در بودجـه دارنـد حقـوق و مزایاشـان در فصـل

در تبصـره  ۲۱قانـون بودجـه  ۹۹آمـده اسـت اگر

یـک پرداخـت می شـود .فصـل یـک در بودجه

کارکنان شناسـه نداشته باشـند حقوق نمیگیرند.

خاصیـت اش ایـن اسـت کـه هـر بـار در قانـون

و در حـال حاضـر اقتصـاد دارایـی میگویـد از

مجلـس یـا مصوبـات دولـت افزایشـی صـورت

خرداد ماه اگر شناسـه نباشـد حقـوق نمیتوانید

بگیـرد بـه صورت خـودکار بـه آن اعـداد افزایش

برداریـد ولی سـازمان اداری که شناسـه می دهد

پیـدا میکند صرف نظـر از اینکـه بودجه عمومی

میگویـد شـما غیـر دولتـی هسـتید و شناسـه

و برنامـه آن دسـتگاه افزایـش پیـدا کنـد یا خیر

تعلـق نمـی گیـرد .ایـن یـک بالتکلیفی اسـت.

بنابرایـن دسـتگاه هـای دولتـی دغدغه هاشـان

ده هـا بـار در کمیسـیون های مجلس بنـده این

فقـط برای برنامه اسـت حقوق شـان بـه صورت

نکتـه را عرض کـردم که اگر این تعارضـات را حل

خـودکار هـر چـه دولـت بگویـد افزایـش پیـدا

نکنیـد نهـاد بـه مشـکل می خـورد .نتیجـه اش

میکنـد .اما حقوق نهـاد را خودمـان باید بدهیم

ایـن اسـت که مـا هـر روز میرویم و مـی آییم تا

چـون فصـل یـک نداریم.

مشـکل حل شـود.

وی افـزود :تبصـرهای در فصـل یـک هـم
وجـود دارد کـه اگـر نهـادی فصـل یـک داشـته

مسأله فصل یک

باشـد یـک اتفـاق خوبـی برایش مـی افتـد ،آن

مختارپـور گفـت :بـه مـا گفتـه مـی شـود

نهـاد پـول نـدارد و لی فصـل یـک دارد .در فصل
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یـک ذیلش دیـون دارد یعنی مثال مـا میتوانیم

آیـت اهلل مرعشـی نجفی بـه فهرسـت نهادهای

بگوییـم کتابـدار عزیز شـما ماهیانه مبلغـی از ما

عمومـی غیـر دولتـی افـزوده مـی شـوند .پـس

طلـب داری .پـول نداریـم بدهیـم ولـی طلبـت

صریحـا گفتـه شـده کـه اینهـا غیـر عمومـی غیر

تـا زمانـی کـه پـول بیایـد محفـوظ اسـت .مثل

دولتـی انـد ولـی فصـل یـک بـه آنها تعلـق می

آمـوزش و پـرورش که سـال هـا دیون داشـتند.

گیـرد اما بـه نهاد که میرسـند فصل یـک ندارد.

امـا چـون ما فصـل یـک نداریـم حقـوق عزیزان

مختارپور یـادآوری کرد :ایـن اصال مربوط به

مـان را در دیـون هـم نمـی توانیـم بیاوریم.

بنـده و ایـن دولت و آن دولت نیسـت اینها همه

مختارپـور در ادامـه دربـاره جـدول اعتبارات

ریشـه در تصویب قانون در سـال  ۸۴تا االن دارد.

هزینه ای دسـتگاه های اجرایی در جبران خدمت

در تمـام دولـت هـای مختلـف کـه رویکردهـا و

کارکنـان فصـل یـک مصـوب سـال  ۹۸صحبـت

جهت گیری های مختلف داشـتند همیشـه این

کـرد و گفـت :در ایـن جـدول جبـران خدمـت

نهـاد به ایـن صورت بوده اسـت اما چرا مشـکل

کارکنـان نهـاد کتابخانه های عمومی صفر اسـت

ایجـاد نشـده بـرای اینکـه اوال بـه قـدری حقوق

چـون فصـل یـک نـدارد اما جلوتـر کـه میرویم

کتابدارهـا پاییـن بوده و بـا توجه بـه فضایی که

کتابخانـه عمومـی آیـت اهلل مرعشـی  ۵میلیـارد

آن زمـان بـر کتابخانـه هـا حاکـم بود مشـکالت

فصـل یـک دارد .سـازمان تبلیغـات اسلامی ۳۱

مسـکوت مانده بود.

میلیـارد ،کمیته ملی المپیـک  ۷میلیارد ،جمعیت

وی ادامـه داد :در قانـون فهرسـت نهادهـا و

هلال احمر کـه یک جمعیـت غیر دولتی اسـت

موسسـات عمومـی غیر دولتـی ،شـهرداری ها و

 ۹۲میلیـارد فصل یـک میگیرد ،بنیاد شـهید ۹۵

بنیاد مسـتضعفان و هلال احمر و کمیتـه امداد

میلیـارد ،بنیاد مسـکن  ۲میلیارد.

و ...و .همـه عمومـی انـد امـا بـه برخـی از اینهـا

وی افـزود :مـا دنبـال کردیـم کـه بفهمیم در

فصـل یـک داده شـده و بـه برخـی داده نشـده

اینجـا چـرا یکسـری عمومـی هسـتند یکسـری

اسـت از جملـه بـه نهـاد کتابخانه هـای عمومی

نیسـتند و بـه قانـون الحـاق بندهـای ۱۱و  ۱۲به

کشـور .به عبـارت دیگـر یعنی اینکه مـا حتی اگر

قانـون فهرسـت نهادها و موسسـات عمومی غیر

امـروز دولـت کمـک کنـد و رئیـس جمهـور هـم

دولتـی رسـیدیم کـه در مـاده واحده آن شـورای

کمـک کنـد و افزایـش حقـوق هـم تعلـق بگیرد

هماهنگی تبلیغات اسلامی و همچنین کتابخانه

اول سـال  ۱۴۰۰همیـن دعوا هسـت .برای همین
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اسـت که مشـکل باید یک جای دیگر حل شـود.

هـا نمیتوانـد بـرای کتابخانه هایـش بخرد.

مختارپـور یـادآوری کـرد :مـا از سـال  ۹۴بـا

وی گفـت :جالب اسـت بدانیـد نمایندگانی

مجلـس مذاکـرات را شـروع کردیـم .متاسـفانه

در کمیسـیون فرهنگـی و تلفیـق بودند کـه نهاد

کمیسـیون فرهنگـی در بسـیاری از دوره ها جزء

هـر سـال بارهـا و بارهـا حتی بـرای سـال  ۹۹به

ضعیـف ترین کمیسـیون های مجلس اسـت و

اینـان مراجعـه کـرد و حاضـر نشـدند حتی یک

بارهـا و بارهـا مـن با تـک تـک  ۲۵۰نماینـده ،و

ریـال به نهـاد کمـک کنند البتـه وعـده میدادند

بـا مرکـز پژوهـش هـای مجلـس دربـاره قانون

اما در کمیسـیون خلاف عمل میکردنـد و امروز

صحبـت کـردم کـه اگر این مشـکل حل نشـود

برخی از آن نماینـدگان مطالبه حقوق کتابداران را

باالخـره روزی ایـن مشـکالت کتابخانـه هـای

از مـا دارنـد .مکاتباتـش همه موجود اسـت.

عمومـی را بـه کل تعطیـل میکنـد.
بودجـه مـورد نیـاز نهـاد کتابخانـه هـا در
قانون باید اصالح شود

سـال ۹۹

علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانـه

مختارپـور در مـورد بودجـه مـورد نیـاز نهاد

هـای عمومـی در ادامـه صحبـت هایـش دربـاره

کتابخانـه هـا گفت :ما بـرآورد کردیم برای سـال

طـرح مشـکل نهـاد کتابخانـه ها بـه نماینـدگان

 ۹۹نزدیـک بـه  ۷۷۰میلیـارد ناموت بودجـه الزم

مجلـس گفـت :متأسـفانه بسـیاری از نماینـده

داریـم و پیـش بینـی کردیـم کـه از ایـن میـزان

هـای مجلـس ،فقـط در دو مـورد بـه نهـاد توجه

حـدود  ۲۰۰میلیارد را از شـهرداری ها تامین کنیم

دارنـد؛ یکـی نزدیـک بـه انتخابـات و دیگـر اینکه

و بنابرایـن مجلس باید به مـا  ۵۰۰میلیارد بدهد

بـه حـوزه انتخابیه سـر میزننـد و سـوال میکنند

و مـا ایـن را به مجلـس اعلام کردیم.

چـه کمبودهایـی دارید و به عنـوان مثال کتابخانه

وی تاکیـد کـرد :برنامـه مـا بسـیار روشـن

اعلام میکنـد کامپیوتـر نداریـم .نماینـده محترم

اسـت و اصال پیچیدگی نـدارد .ما بـه نمایندگان

میگویـد مـن برایتان از دولت تهیـه می کنم فقط

گفتیم  ۳۵۰۰کتابخانه اسـت ،شـما بگویید به هر

شـما یک نامه خطاب به من (نماینده) بنویسـید.

کتابخانـه هفته ای چند کتـاب بدهیم ،هر عددی

کتابخانـه نامه بـه نماینده مینویسـد ،نماینده به

کـه گفتیـد پس از آن متوسـط قیمت کتـاب را از

وزارت ارشـاد ،و وزارت ارشـاد نامۀ درخواسـت را به
نهـاد می دهـد .میتوانـم بگویم حداقـل در طول
ن بـاره دارم.
 ۶مـاه اخیـر  ۵۰۰سـند روز در ای 

در قانـون فهرسـت نهادهـا
و موسسـات عمومـی غیـر

وی ادامـه داد :در این میـان نماینده اقدامی

دولتی ،شـهرداری هـا و بنیاد

همـان نماینـده در مجلس پولـی به نهـاد نداده

و کمیتـه امـداد و ...و .همـه

کرده اسـت ولـی در عمل اتفاقی نیفتـاده چرا که

مسـتضعفان و هلال احمـر

کـه ما بتوانیم بـرای کتابخانه هزینـه کنیم .برخی

عمومـی انـد امـا به برخـی از

از مـوارد هـم کـه تخیلی اسـت .مثلا نمایندهای
نامه نوشـته اسـت کـه  ۱۰۰هـزار کتاب بـه همراه
 ۳۰۰قفسـه کتـاب بـه مـن (نماینـده) بدهید که
بـه کتابخانـه عمومـی اسـتان بدهـم! به ایشـان
گفتیـم  ۱۰۰هـزار کتاب را در سـال ،نهـاد کتابخانه

اینهـا فصـل یک داده شـده و

به برخی داده نشـده اسـت از
جمله بـه نهـاد کتابخانه های
عمومی کشـور
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خانـه کتـاب میپرسـیم و درصد تخفیـف را هم

وی ادامـه داد :بنابرایـن مـا اگـر  ۴۰۰میلیارد

کـم میکنیـم ،یک عدد مشـخص به دسـت می

در سـال  ۹۸گرفتـه باشـیم کل بودجـه صـرف

آیـد ایـن عـدد بـرای تهیـه کتـاب .آب و بـرق و

حقوق شـده اسـت و حتـی هزینه های انـرژی را

گاز و انـرژی را هم بر اسـاس مسـاحت حسـاب

نمیتوانیـم بدهیـم.

میکنیـم .هزینـه تعمیـرات و هزینه مجلـه را هم

مختارپـور در مـورد انـرژی گفـت :مـا نهـاد

حسـاب میکنیـم ۷۵۰۰ .کتابـدار هم داریـم که با

عمومـی هسـتیم امـا کتابخانـه هـا از معافیـت

همـان قانـون اسـتخدامی و مدیریـت خدمـات

دسـتگاه های عمومـی در خدمـات عمومی برای

کشـوری حقـوق شـان را حسـاب کنیـد و اینهـا

انـرژی برخوردار نیسـتند .هـر سـال در این مورد

را جمـع کـه کنیـد مـی شـود عـدد  ۷۷۰میلیـارد

به کمیسـیون فرهنگـی و مجلس پیشـنهاد می

بنابرایـن وقتی شـما (مجلس) به مـا  ۲۰۰میلیارد

دهیـم و آنهـا تصویب میکنند اما به کمیسـیون

میدهیـد و فـرض کنیـم  ۲۰۰میلیـارد هـم از

تلفیـق کـه مـیرود ،در آنجـا رد میشـود .اینکـه

شـهرداری بگیریـم کـه روی هـم مـی شـود ۴۰۰

مـی گویـم نمایندگان مجلـس تصورشـان درباره

میلیـارد ناموت ،بدین معنی اسـت که مـا در واقع

نهـاد کتابخانههای عمومی ضعیف یا غلط اسـت

 ۴۰درصـد کسـر بودجـه داریم.

بـرای این اسـت .البته برق در برخی از اسـتان ها

مختارپـور گفت :در سـال  ۹۸مـا ماهیانه ۳۰

نیمـه دولتی حسـاب می شـود اما یکدسـتی در

میلیـارد ناموت حقـوق دادیـم ،حقوقی کـه هم ما

اسـتان هـای کشـور وجـود نـدارد .بـرق را برخی

و هـم کتابـداران معتقدیم با توجه به تورم سـال

دولتـی ،برخی آزاد و برخی نیمه دولتی محاسـبه

هـای اخیـر کـم اسـت .ایـن ماهـی  ۳۰میلیارد

مـی کنند.

در یـک سـال  ۳۶۰میلیـارد ناموت می شـود و اگر

وی ادامـه داد :در ایـن بودجـه ای که ما ارائه

عیـدی و و مزایـا را حسـاب کنیـد میشـود ۴۰۰

کردیـم و بسـیار منطقی اسـت مشـخص کردیم

میلیـارد ناموت و مناطـق محـروم و مناطق جنگی

کـه سـالی  ۱۰۰۰عنـوان کتـاب بـه کتابخانـه های

را هـم ندادیـم کـه البتـه در ایـن بـاره با سـازمان

نهـادی و  ۵۰۰عنـوان به کتابخانه های مشـارکتی

برنامـه و بودجـه مکاتبـه کردیم که پاسـخ دادند

بدهیـم .فرامـوش نکنیـد سـالی  ۱۰۰هـزار عنوان

اینهـا در صورتـی اسـت کـه دسـتگاهها پـول

کتـاب در کشـور چـاپ می شـود که البتـه برخی

داشـته باشـند شـما که ندارید نبایـد بدهید.

تجدید چاپ اسـت .اگر هفته ای ده عنوان مجله
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بـه کتابخانه هـا بدهیم سـالی  ۲۴میلیارد ناموت

هیـچ برنامـه فرهنگی اجرا نکنیـم و هیچ کتاب و

میشـود و  ۵عنـوان مجلـه نیـز به مشـارکتی ها

مجله هـم نخریم تقریبا حقوق دو سـوم یک ماه

بدهیم ،سـالی  ۴میلیارد می شـود و روی هم ۲۸

ذخیـره میشـود یـا فـرض کنید حقـوق کل یک

میلیـارد ناموت بودجه بـرای مجالت می خواهیم.

مـاه ذخیره خواهد شـد.
مختارپـور در ادامـه بیان کـرد :بودجه ای که

هزینه برنامه های فرهنگی

برای تعمیـرات و تجهیزات یـک کتابخانه در نظر

مختـار پـور گفـت :بـرای فعالیـت هـای

گرفتیـم  ۲۵میلیـون ناموت اسـت کـه کل آن ۶۵

فرهنگی مـا  ۱۵میلیارد درخواسـت کردیم چرا که

میلیـارد میشـود و فقـط کتابخانه هـای نهادی

معمـوال با سـایر دسـتگاه ها مشـارکت می کنیم.

را در نظـر گرفتیـم و بـرای فنـاوری اطالعـات و

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی درباره

کتابخانـه دیجیتال برای هر کتابخانـه  ۱۰میلیون

هزینـه برنامـه هـای فرهنگـی نهـاد گفـت :این

ناموت در سـال خواسـتیم کـه  ۲۶میلیـارد ناموت

که مطرح می شـود شـما چـرا بـرای برنامه های

میشـود.

فرهنگـی هزینـه میکنید باید بگویم کـه در طول

وی همچنیـن افـزود :بـرای آمـوزش هـر

یکسـال هزینـه تمـام برنامـه هـای فرهنگـی که

کتابـدار یـک میلیـون ناموت در نظـر گرفتیـم

اجـرا مـی کنیـم و تمام منابعـی که مـی خریم و

کـه  ۷میلیـارد و نیـم مـی شـود و برای سـاخت

همـه خریـد کتـاب و مجلات ما بـه انـدازه یک

کتابخانـه ،بودجـه هـر کتابخانـه را  ۲۰۰میلیـون

مـاه حقـوق مـان نیسـت چـون خیلـی از ایـن

ناموت درخواسـت کردیم که این سـرانه متوسـط

برنامـه ها را با مشـارکت نهـاد های دیگـر انجام

اسـت و ما اگر در سـال  ۸۰کتابخانه درسـت کنیم

مـی دهیم .مثلا در جشـنواره کتابخوانی رضوی

 ۱۶میلیـارد ناموت میشـود.

کتـاب هایش را وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی

مختارپـور تاکیـد کـرد :اعـداد کاملا روشـن

تهیـه مـی کنـد ،و برخـی از جوایـز را از سـازمان

اسـت و مجمـوع اینهـا  ۷۷۰میلیـارد ناموت مـی

هـای دیگـر میگیریم.

شـود .وقتی ایـن بودجـه اختصـاص نمییابد و

وی افـزود :همچنیـن در تهیـه مجلات و

داده نمـی شـود چـه اتفاقـی مـی افتد؟

روزنامه ها معاونت مطبوعاتی دو سـالی هسـت

مشکل جذب نیرو

کـه  ۵۰درصـد هزینـه را میدهـد .یعنـی اگـر ما

وی ادامـه داد :در قانـون بودجـه سـال ۹۹

»

مـا نهـاد عمومـی هسـتیم امـا کتابخانـه هـا از معافیت

دسـتگاه هـای عمومـی در خدمـات عمومـی بـرای انـرژی

برخوردار نیسـتند .هر سـال در ایـن مورد به کمیسـیون فرهنگی
و مجلـس پیشـنهاد مـی دهیـم و آنهـا تصویـب میکننـد اما به

کمیسـیون تلفیـق کـه مـیرود ،در آنجـا رد میشـود
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گفتـه شـده امـکان هرگونـه جـذب نیـرو بـرای
هیـچ دسـتگاه اجرایـی امـکان نـدارد .خـوب ما
کتابخانـه جدیـد داریم باید چـه کار کنیم؟ چگونه
ایـن کتابخانـه هـا را اداره کنیـم؟ درحـال حاضـر
چنـد صـد کتابخانـه مـا تـک کتابدارنـد و خانم
هسـتند اگـر باردار شـوند چـه کار کنیـم؟ مریض
مـی شـوند نمیتواننـد مرخصـی برونـد.
مختارپـور گفـت :بـر اسـاس اسـتانداردها
ماننـد اسـتاندارد ایفلا مـا حداقـل در کشـور ۱۵
هـزار کتابخانـه عمومـی نیـاز داریـم امـا همـه
کتابخانـه هـای مـا روی هم بـه علاوه کتابخانه
های شـهرداری ها حـدود  ۴۰۰۰کتابخانه بیشـتر

توانیـم منابـع مالـی بـرای بهـره منـدی کارکنان

نمیشـود .کدام نهـاد باید کتابخانه بسـازد؟ این

کتابخانه های عمومی کشـور از افزایش امتیازات

کتابخانـه ها چگونه تجهیز و چگونه اداره شـود؟

فصـل دهم قانون مدیریـت خدمات را تخصیص

اگـر نیـرو جذب کنیم چگونه حقـوق بدهیم و اگر

دهیـم و من  ۷اسـفند نامه ای بـه وزیر فرهنگ و

جـذب نکنیـم چگونـه کتابخانـه را اداره کنیم؟

ارشـاد اسالمی نوشتم و مشکالت را گفتم و اینکه

دبیـرکل نهـاد کتابخانـه ای عمومـی گفـت:
یـک دسـتگاه مسـئول کـه نـام نمـی بـرم بـه

چنیـن درخواسـتی داریـم و بودجـه نهـاد کفاف
نمیدهـد و پیشـنهادهایی ارائـه کردم.

مـا میگویـد کتابخانـه کـه نیـروی متخصـص

سـپس پیـرو نامـه ارسـالی ،آقـای دکتـر

نمیخواهـد فراخـوان بدهیـد یک بازنشسـته یا

صالحـی ،وزیـر محتـرم ارشـاد ،در  ۱۳اسـفند بـه

در کتابخانـه را بـاز
نیروهـای داوطلـب بیاینـد و ِ

آقـای دکتر محمـود واعظی ،رئیـس محترم دفتر

کننـد .ایـن تصور غلطی اسـت که قبلهـا در این

رئیـس جمهـور ،نامـه ای ارسـال کردند و تشـکر

نهـاد وجود داشـت .این تلقی غلط اسـت .قانون

کردنـد کـه دولت بـا درخواسـت وزارت فرهنگ و

غلط اسـت.

ارشـاد و میراث فرهنگی و صنایع دستی و ورزش
جوانـان  ۵۰درصـد را بـه آنهـا داده و درخواسـت

مساله آینده نهاد است

کردنـد کـه بـه نهـاد کتابخانـه هـای عمومی هم

وی تاکیـد کـرد :حتـی امـروز اگـر فصل یک

اختصـاص داده شـود .آقای واعظی در  ۱۴اسـفند

هـم بـه مـا بدهنـد ولـی قانـون درسـت نشـود

نامـه ای بـا تصویـر نامـه وزیـر به آقـای نوبخت

مـا بـزودی به مشـکل مـی خوریـم .مسـأله این

نوشـتند "کـه بـرای حل مشـکل افزایـش حقوق

نیسـت کـه ایـن دوره هیـات امنـا تمـام شـود

کارکنـان کتابخانه های عمومی کشـور مسـاعدت

مسـأله آینـده نهاد اسـت.

شود".

مختارپـور ادامـه داد :مـن در  ۶اسـفند در

پاسـخی از طـرف سـازمان برنامـه و بودجـه

جلسـه هیـات امنـا مسـأله را مطـرح کـردم کـه

دادنـد کـه در  ۵فروردین  ۹۹از سـوی آقای هادی

در صـورت جلسـه هیأت امنـا هم مذکور اسـت.

جعفـری نژاد ،رئیـس امور فرهنگ ،گردشـگری و

در آن جلسـه نماینـده سـازمان برنامـه و بودجه

ورزش بـه آقـای پاشـاپور مدیـر کل پیگیری های

هـم بود کـه خیلی محترمانـه گفتند کـه ما نمی

ویـژه دفتر رییس جمهور ارسـال شـده :بازگشـت
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هسـتید و ایـن بخشـنامه الـزام آور نیسـت ،اگر
منابـع دارید انجام دهیـد وگرنه الزام آور نیسـت
و سـپس در بنـد سـوم مـی گویـد اگـر منابـع
داشـتید بایـد از ما اجرای درخواسـت بخشـنامه
کنید .این تشـتت و پراکندگی بیـن دولتی و غیر
دولتی را نشـان مـی دهد.
او افـزود :یـک مشـکل دیگـر هم بـه وجود
آمـده که بار مالـی نهاد را اضافـه میکند .تا کنون
خانـم هایـی کـه بـاردار مـی شـدند در مرخصی
زایمـان حقوق  ۶مـاه را سـازمان تامین اجتماعی
پرداخـت میکـرد و اکنـون ایـن سـازمان بخش
بـه نامـه هـای قبلـی مـوارد زیـر به اطلاع می
رسد:
نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور یک نهاد
عمومـی غیـر دولتی بـوده کـه به صـورت هیأت
امنایـی اداره می شـود و مصوبه شـماره ۶۹۶۴۸۸
مـورخ ۳۰بهمـن  ۱۳۹۸برای نهـاد مذکور الـزام آور
نیست .
اعتبـارات هزینـه ای در اختیـار نهـاد مذکـور
بـه عنوان کمـک پرداخت شـده و صرفا بخشـی
از منابـع آن نهـاد را تشـکیل مـی دهـد .نهـاد
کتابخانـه هـای عمومـی کشـور مـی توانـد در
صـورت وجـود منابـع ،با تصویـب هیـأت امنا و
منـوط به عـدم ایجاد بار مالـی مازاد بـر اعتبارات
مصـوب و تخصیـص داده شـده ،نسـبت بـه
اجـرای بخشـنامه یـاد شـده اقـدام نمایند.
بـر اسـاس بررسـی هـای به عمـل آمـده ،در
حـال حاضر اجرای بخشـنامه مورد اشـاره در نهاد
کتابخانـه های عمومی کشـور امکانپذیـر نبوده و
آن نهـاد ابتـدا می بایسـت نسـبت بـه افزایش
منابـع درآمدی اقـدام و در صورت عـدم ایجاد بار
مالـی مازاد بـر اعتبارات مصـوب و عـدم انحراف
از برنامـه هـا و فعالیـت هـا ،درخواسـت اجـرای
بخشـنامه را ارائـه نماید.
مختارپـور ادامه داد :در بند  ،۲تناقض در یک
بنـد داریـم .در بنـد اول نیز می گوید غیـر دولتی

نامـه ای صـادر کـرده کـه دسـتگاه هـای اجرایی
باید خودشـان حقوق این افـراد را پرداخت کنند.
به ما نامه ای مورخ  ۱۹اسـفند  ۱۳۹۸ارسـال کردند
کـه نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی یک دسـتگاه
اجرایـی اسـت .اصلا اوضاع عجیبی اسـت.
دبیـر کل نهـاد کتابخانه هـای عمومی گفت:
در آخریـن نامـه ای کـه بـه وزیـر نوشـتم اشـاره
کـردم کـه هـر دو بنـد باید با هـم اجرا شـود هم
فصـل یـک داده شـود و هـم قانون نهـاد اصالح
شـود و یـا درآمدهـای پایـدار و مسـتمر برایـش
در نظـر گرفتـه شـود و یـا تبدیـل شـود بـه یک
سـازمان دولتـی .مـن نـه حـاال از زمـان وزارت
صالحـی امیـری نوشـتم و گفتـم .ایشـان هـم
داشـتند پیگیـری می کردند که تغییـرات رخ داد.
وی یادآوری کرد :پیشـنهاد دادم شما (وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسلامی) یک سازمان سینمایی
و سـازمان های دیگری دارید خوب یک سـازمان
کتابخانـه هـا هـم داشـته باشـید کـه حداقـل
مشـکل حقوق و دسـتمزد نداشـته باشیم.
مختارپور گفت :تناقضات بسـیار هسـت به
عنـوان مثـال درباره شـهرداری هـا خصوصا کالن
شـهرها ،دولـت مـی گوید بودجـه و برنامـه تان
را باید شـورای شـهر تصویـب کند .شـهرداری ها
هـم اعلام میکنند شـما (نهاد کتابخانـه ها) هم
میخواهیـد نیـم درصـد بردارید و شـورای شـهر
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نیـم درصـد شـما را تصویب نکرده اسـت.

نامـه مـا بـرای  ۱۸فروردیـن اسـت ،کـه نامـه ای

وی دربـاره این سـوال که چرا نهـاد کتابخانه

دوبـاره بـرای وزیـر محتـرم فرهنـگ و ارشـاد

هـا تـا کنـون چنیـن مشـکالتی نداشـت گفت:

اسلامی نوشـتم و گفتـم در سـال هـای  ۹۳تـا

دلیلـش ایـن اسـت کـه از زمانی کـه مـاده  ۶۴را

 ۹۶مـا معوقـه هـای شـهرداری هـا را دریافـت

اجـرا کردیـم و  ۰.۵درصد شـهرداری هـا را بر می

کردیـم و منابـع مالی مناسـبی کسـب شـد و در

داریـم  -البتـه نه همه را چون برخی شـهرداری ها

این سـال ها صـرف برخـی از اقدامـات بنیادی و

درآمـد ندارنـد -از آن بدهی  ۶۸۰میلیاردی مبالغی

اصالحـی گردید از جمله :ترمیم حقـوق کتابداران

را بـا اقامه دعـوا و از طریـق محاکم گرفتیم.

کـه نسـبت به سـال  ۹۲چهـار برابر شـد ،ترمیم و

وی یـادآوری کـرد :البتـه گفتن این مسـاله

تعمیر و تکمیل سیسـتم های تهویه و  ،...احداث

یـک جمله چند کلمه ای اسـت امـا دادگاه رفتیم،

و تاسـیس کتابخانـه هـای جدیـد خصوصـا در

کتابخانـه هـای ما پلمپ شـد ،و دعـوا و درگیری

شـهرهای جدیـد به نحوی کـه از  ۲۵۰شـهر فاقد

داشـتیم اما باالخره توانستیم چیزهایی را بگیریم

کتابخانـه در سـال  ۹۳بیـش از  ۱۳۰شـهر دارای

و با آن توانسـتیم کمبودهـا را جبران کنیم.

کتابخانـه شـدند .تکمیـل برخـی کتابخانه های

مختارپـور گفـت :مـن روزی کـه وارد نهـاد

مرکـزی و کتابخانـه های نیمه کاره کـه حدود ۶۰۰

شـدم  ۶۹۰۰کتابـدار داشـتیم و پرداخـت حقـوق

کتابخانـه جدید بـه کتابخانه های کشـور افزوده

ماهیانـه  ۷میلیـارد ناموت بـود االن حـدود ۷۵۰۰

شـده است.

کتابـدار داریـم و پرداختـی حقـوق ما حـدود ۳۰

وی گفـت :البتـه بایـد توجـه داشـت کـه

میلیـارد ناموت اسـت .کتابدار روسـتایی مـا از ۵۰

کتابخانـه هـای مشـارکتی کم شـده اسـت چون

تـا  ۲۵۰هـزار ناموت مـی گرفـت و کتابدار شـهری

متعلـق بـه اشـخاص هسـت و آنهـا را پـس

 ۷۵۰هـزار ناموت در حـال حاضـر مـا حقـوق زیـر

میگیرنـد.

 ۲.۵میلیـون ناموت نداریـم .این ذخیـره ای که ما

وی افـزود :از کارهـای دیگـری کـه در ایـن

داشـتیم تمام شـد .البته دقت کنید کـه نباید ۳۰

نامـه بـه آن اشـاره شـده اسـت تکمیـل بخـش

میلیـارد را تقسـیم بـر  ۷۵۰۰کـرد چـون ایـن ۳۰

کـودک و انجام پـروژه های پژوهش و  ...اسـت.

میلیـارد بـه دسـت کتابدار نمی رسـد مـا بیمه و

در بخـش پیشـنهادات ایـن نامـه نوشـتم طبق

بازنشسـتگی را نیـز بایـد بدهیم.

جدول پیوسـت  ۴۴۹۲تن از پرسـنل نهاد زیر سـه

دبیـر کل نهـاد کتابخانـه هـا گفـت :آخرین

»

میلیـون و  ۲۳۸۵تـن نیز بین  ۳تـا  ۳.۵میلیون

یکی از مشـکالت فعلـی موضوع عدم فصل یـک در بودجه

نهـاد اسـت و اشـاره کـردم کـه ممکـن اسـت تصـور شـود ایـن

محرومیـت بـه دلیـل آن اسـت کـه نهـاد کتابخانـه هـای عمومی

دسـتگاهی دولتـی نیسـت اما ایـن احتمـال صحیح نیسـت زیرا

برخـی دسـتگاه های غیـر دولتی و عمومـی و بعضا هیـأت امنایی
دارای ردیـف فصـل یـک در بودجـه عمومی کشـور هسـتند.
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ناموت حقـوق دریافـت مـی کنند یعنـی مجموعا
 ۶۸۷۷نفـر از همـکاران حقـوق زیـر  ۳.۵میلیـون
ناموت دارنـد کـه این بـا وضع تـورم موجود کفاف
نمـی دهد.

اختلاف تملک و بهره برداری از فضای مشـترک

ً
تماما حل و فصل شـود.
یـا مالکیت دولتـی و...
پیشـنهاد دیگـر برگـزاری جلسـه ای فـوری
بـا مسـئولین موثـر در دولـت محتـرم اسـت از

او ادامـه داد :در جـای دیگـر گفتـم کـه یکی

جملـه جنـاب آقای جهانگیـری و  ...کـه با حضور

از مشـکالت فعلـی موضـوع عـدم فصـل یـک

حضرتعالی گزارشـی از وضع نهـاد ارائه و منجر به

در بودجـه نهـاد اسـت و اشـاره کردم کـه ممکن

تصمیـم گیـری جدی گـردد.

اسـت تصـور شـود ایـن محرومیت بـه دلیل آن

علیرضـا مختارپـور در ادامـه گفـت :طبـق

اسـت که نهاد کتابخانه های عمومی دسـتگاهی

جـدول مبلـغ قـرارداد و حکـم پرسـنل در سـال

دولتـی نیسـت اما ایـن احتمال صحیح نیسـت

 ۹۸تنهـا  ۲۵نفـر از کل کارکنـان نهـاد بـاالی ۴.۵

زیـرا برخی دسـتگاه های غیر دولتـی و عمومی و

میلیـون ناموت حقـوق میگیرنـد .مـا حقـوق

بعضـا هیـأت امنایـی دارای ردیف فصـل یک در

فروردیـن را هـم مانند سـال قبل دادیـم و احکام

بودجه عمومی کشـور هسـتند.

جدیـد را نزدیـم چـرا کـه ایـن نگرانی را داشـتیم

مختارپـور گفـت :در ادامـه نامـه آورده ام:

کـه اگـر  ۱۵درصـد را در احکام اعمـال کنیم برخی

جنـاب آقـای وزیر جمـع کارکنان این نهـاد حدود

دسـتگاه هـای دولتـی و نظارتی بگوینـد احکام

 ۷۵۰۰نفـر اسـت امـا بـه دلیـل کم لطفـی دولت

را صـادر کردیـد .ایـن نگرانی هسـت که مشـکل

محتـرم این همـکاران فرهنگی از امتیـاز افزایش

حـل نشـود ما پیگیر هسـتیم تا بتوانیم مشـکل

 ۵۰درصـدی برخـی بندهـای حقوق نیـز محروم

را حـل کنیـم بـرای همیـن در اردیبهشـت هم ۱۵

مانـده انـد .و بعـد نامه هـا را گفتم و پیشـنهاد

درصـد اعمـال نمی شـود.

هـا را ارائـه کردم.
پیشـنهادهای ارائـه شـده در ایـن نامـه بـه
شـرح زیـر اسـت:

نهـاد کتابخانـه هـا پیگیـری هـا را ادامـه
مید هـد

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا کمـک

وی تاکیـد کـرد :نکتـه ای دربـاره مطالبـات

ایـن نهاد طرحی را تهیه و با پشـتیبانی و اهتمام

بگویـم که هرگاه مطالباتی شـکل مـی گیرد حتی

حضرتعالـی در توجیـه هیـأت محتـرم دولت به

در مطالبـات کاملا برحـق ماننـد همیـن مطالبه

تصویب برسـد و سـازمان برنامه و بودجه کشـور

اخیـر ،گاهـی اوقـات یا بـه دلیـل عدم اطلاع یا

موظـف بـه اختصـاص ردیف فصل یـک حداقل

بـه دلیل ورود برخی افـرادی که کاری به مطالبات

دربـاره کارکنـان رسـمی و پیمانی نهـاد گردد.

ندارنـد و دنبـال مسـائل دیگر هسـتند مسـیر را

حضرتعالی دسـتور دهید طرحـی در وزارت

مغشـوش مـی کننـد .نهـاد دارد کار خـودش را

فرهنگ و ارشـاد اسلامی بـا همـکاری این نهاد

انجـام می دهـد آنجایی که باید مطالبـات از آنها

تهیـه و نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور به

درخواسـت شـود نماینـدگان محتـرم مجلس و

سـازمانی در مجموعـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد

سـازمان برنامه و بودجه هسـتند .نهـاد کتابخانه

تبدیـل شـود کـه برخـی از مشـکالت ناشـی از

هـا هـر روز دارد ایـن مطالبـات را پیگیـری مـی

عـدم فصـل یک یا موضـوع ردیف هـای مربوط

کنـد و بـه صـورت ریشـه ای دنبـال حل مسـاله

بـه کتابخانـه هـای عمومـی در ردیـف هـای

اسـت در جایی که دسـت ما بـوده مثل مطالبات

وزارت فرهنگ و ارشـاد و نیز مشـکالت ناشـی از

شـهرداری تلاش کردیـم و بخشـی را گرفتیم اما

دوره دوم | شماره اول -مرداد 1399

67

جایـی کـه دسـت مـا نیسـت مثـل اختصـاص

کتابخانـه ایجـاد کنید تا هـوا رفت و آمد داشـته

فصـل یـک یـا مثـل تبدیـل سـازمان بـه یـک

باشـد و آفتـاب بخـورد .سـوال این اسـت که این

سـازمان دولتی یـا اطمینان از نظـر بودجه پایدار،

فضـا را از کجـا در همـه کتابخانه هـا فراهم کنیم؟

مطالبـات را پیگیـری میکنیم.

بـرای همیـن کتابخانه ها را تعطیـل کردیم.

مختارپـور دربـاره پیگیـری هـای دیگـر نهاد

مختاپـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه

کتابخانـه ها گفت :در حـال حاضر کتابخانه های

کتابـداران بایـد چـه کاری انجـام دهنـد گفـت:

عمومـی را به خاطـر بیماری کرونـا تعطیل کردیم

تقاضـای مـن از کتابـداران ایـن اسـت کـه اول

و اعضـای کتابخانـه بـه دلیـل نزدیـک بـودن به

دقـت کنند وظایف فرهنگـی خودشـان را چه در

کنکور برای باز شـدن سـالن مطالعه فشـار زیادی

ایـام کنونـی بـه صورت مجـازی و چه بـه صورت

میآورنـد .تعـداد کتـاب هـای زیـادی دسـت

حضوری بـه خوبی انجام دهنـد وظیفه فرهنگی

اعضـا اسـت کـه بایـد برگـردد کـه در ایـن ایـام

مـا خدمـت در قبـال مـردم هسـت.

بیماری دسـت مـردم بوده و از طرفـی در برخی از

وی افـزود :کتابـداران از ورود برخـی مسـائل

کتابخانـه فقط یـک کتابدار داریم .نامه نوشـتیم

یـا مطالـب و یـا افـرادی کـه اصلا هدف شـان

بـه آقای دکتر نمکی و سـتاد ملی مقابلـه با کرونا

مسـاله حقـوق کتابـداران نیسـت و قصدهـای

و فضاهـای کتابخانـه ای و فعالیـت هایمـان و

دیگـر و مطالـب دیگـری دارنـد -حال درسـت یا

کارکنـان و مسـافت هایمـان را دقیـق توضیـح

غلـط -جلوگیری کنند و مراقب باشـند کارشـان را

دادیـم و بعـد بـرآورد کردیـم کـه اگـر در شـرایط

مخـدوش نکند.

فعلـی بخواهیم دسـتکش و ماسـک و مواد ضد

مختارپـور گفـت :اعتـراض کـردن بـه ایـن

عفونـی کننده را تهیـه کنیم حداقل بـرای ماه اول

معنـی اسـت که مـا مشـکلی را منتقـل بکنیم ،و

 ۴میلیـارد و  ۲۰۰میلیـون ناموت نیـاز داریـم.

از مسـئولین دولتـی بـا رعایت احتـرام و ادبی که

وی تاکیـد کـرد :مـن که نمـی توانم بـا جان
کتابـدارم بازی کنم .سـالن کتابخانه پارک شـهر در

شایسـته یـک کتابـدار هسـت مطالبات مـان را
بخواهیـم و تقاضـا کنیم.

بهمن سـال گذشـته عالوه بر اینکه تمـام میزهای

مختارپـور تاکیـد کـرد :برخـی از کتابـداران

سـالن از  ۸صبح تا  ۱۰شب اشـغال بود روی زمین

مـا در محاسـبات اشـتباه میکنند و بایـد بدانند

هـم نشسـته بودنـد .کتابـی کـه از دسـت بیمـار

کـه ایـن  ۵۰درصـد افزایـش بـر روی کل حقـوق

برمـی گردد کتاب  ۵۰۰صفحه ای کـه ورق به ورق

نیسـت بلکـه برخـی از آیتـم های حقوق اسـت

خوانده شـده را از کجا بفهمیم ویروسـی نیسـت.

یعنـی از  ۵۰۰هـزار ناموت تـا یـک میلیـون ناموت

مـی گویند راهکارش این اسـت که فضایـی را در

بـه حقـوق هـا اضافـه مـی شـود و کتابـداران
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بداننـد کـه بسـیاری از دسـتگاه ها ایـن افزایش

دولـت در حـال حاضر تغییـر قانون را در دسـتور

را اعمـال نکردنـد و برخـی آمدنـد رفاهیـات را در

بگـذارد و جلسـاتش را شـروع کند ،فصـل یک را

حکـم آوردند.

هـم به سـازمان برنامـه و بودجه دسـتور بدهد و

او تاکیـد کرد :مـا همچنان داریـم به ّ
جدیت

سـوم اینکـه ماهانه ایـن مبالغی که ما بـرای این

دنبـال مـی کنیم و تمـام راه ها را هم مـی رویم و

بندهـای جدیـد افزایش حقوق مـی خواهیم هم

امیدواریـم به نتیجه ای برسـیم کـه یک تضمین

تخصیـص بدهنـد .ایـن سـه اقـدام اگـر صورت

پایـداری برای نهاد باشـد .کتابـداران بدانند که ما

بگیـرد ما میتوانیـم بگوییم که یـک اقدام عملی

پیگیـر مطالبـات هسـتیم و از صدور احـکام هم

صـورت گرفته اسـت.

جلوگیـری کردیـم تـا زمانـی کـه یـک اطمینانی
حاصل شـود.

مختار پـور در پایان بیان کـرد :در حال حاضر
ماهانـه  ۱۲تـا  ۱۴میلیـارد ناموت بودجه بـه ما می

مختارپـور یـادآوری کـرد :متاسـفانه مجلس

دهنـد ما اگـر بخواهیم ایـن افزایش هـا را اعمال

فعلـی (مجلـس دهم) کـه رو به پایان اسـت با ما

کنیـم باید ماهیانـه  ۴۰میلیـارد حقـوق بدهیم و

همـکاری نکـرد .البته تعداد بسـیار اندکی نماینده

ماهـی  ۲۸میلیـارد درآمد از شـهرداری هـا امکان

دلسـوز کتابخانـه هـای عمومی بودند کـه واقعا و

پذیر نیسـت .بنابرایـن باید دولـت افزایش دهد

بـدون هیچگونـه نظر به تبلیغـات فعالیت کردند

البتـه نـه در سـقف تخصیـص مصـوب مجلس.

کـه از آنها تشـکر می کنیـم اما دههـا نماینده هم

دولـت ردیـف های پیش بینـی نشـده در اختیار

بودنـد کـه برای منافع شـخصی یا حزبی مسـائل

دارد کـه اگـر  ۲۰۰میلیارد به نهـاد اضافه کنند تمام

را دنبـال مـی کردنـد .ما بـه همه ایـن نمایندگان

مشـکالت حل می شـود و قـرار نیسـت که همه

مطالبـات مـان را گفتیـم ،توجیـه کردیـم ،اصـرار

را یکجا بدهند ماهانـه  ۲۵میلیارد ناموت بدهند و

کردیم .سـاعت ها بنـده و معاونین بنده با همین

مـا  ۱۵میلیـارد بعـدی را از شـهرداری ها تهیه می

نمایندگان پشـت در کمیسـیون تلفیق ایستادیم

کنیـم .اگر این کار بشـود و آن دو دسـتور را دولت

و قـول گرفتیـم امـا در عمل هیچ اتفاقـی نیفتاد.

بدهـد مـا مطمئـن مـی شـویم کـه یـک مسـیر

وی گفـت :مـا بـا تمـام نهادهـای نظارتی و

اصالحـی پیـش مـی رود و اگر این اتفـاق نیفتد

مراجـع رسـمی نامـه نـگاری کردیـم و همچنـان

کتابـداران ما با مشـکل مواجه می شـوند ولی ما

پیگیـری میکنیـم و امیدواریم به نتیجه برسـیم.

امیدواریـم کـه این سـه اقدام صـورت پذیرد.

یـا بایـد قانـون عـوض شـود یـا در کوتـاه مدت

»

#

تعـداد بسـیار اندکی نماینـده دلسـوز کتابخانه هـای عمومی

بودنـد کـه واقعا و بـدون هیچگونه نظـر به تبلیغـات فعالیت کردند

کـه از آنهـا تشـکر مـی کنیـم امـا دههـا نماینـده هـم بودند کـه برای
منافـع شـخصی یا حزبی مسـائل را دنبال مـی کردند .ما بـه همه این

نماینـدگان مطالبات مان را گفتیم ،توجیه کردیم ،اصرار کردیم .سـاعت
هـا بنـده و معاونیـن بنده بـا همین نمایندگان پشـت در کمیسـیون
تلفیـق ایسـتادیم و قـول گرفتیـم اما در عمـل هیچ اتفاقـی نیفتاد
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ضرورت رفع نواقص قانونی و کمبود
بودجه نهاد

#
»

نشسـت اعضای مجمع نمایندگان خراسان شـمالی با حضور سید محمد پاکمهر ،محمد

وحیـدی و علـی جـدی با دبیرکل نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور و جمعی از معاونـان و مدیران کل
نهـاد ،بـه منظـور گفتوگـو و تبادل نظـر درباره مسـائل و مشـکالت موجـود در قانون تأسـیس نهاد
کتابخانههـای عمومی کشـور ،برگزار شـد.
در ایـن نشسـت سـید محمـد پاکمهر ،رئیـس مجمع نمایندگان خراسـان شـمالی ،با اشـاره به
مشـکالت قانونگـذاری نهـاد گفت :بـه واقع معتقـدم کاری که شـما در این نهاد انجـام میدهید یک
عبادت اسـت .جایگاه کتاب و کتابخوانی و رسـالت مهمی که بر دوش شـما قرار دارد بر کسـی پوشیده
نیسـت و در بـاب اهمیـت «کتـاب» همیـن بس که معجزه پیامبـر ما قرآن ،یـک کتاب اسـت .از این
بابـت سـکانداری این مجموعه را از سـوی شـما ،ارج میگـذارم و وظیفه خود میدانم کـه برای برطرف
شـدن مشـکالت پیش روی این نهاد تلاش کنم.
در ادامـه محمـد وحیـدی ،نماینـده حوزه انتخابیـه بجنورد ،مانه ،سـملقان ،جاجـرم ،گرمـه ،راز و
جـرگالن ،نیـز بـا اشـاره با اهمیـت جایگاه کتـاب و کتابخوانـی در جامعه گفت :در سـفری کـه رهبری
در سـال  ۹۱به اسـتان خراسـان شـمالی داشـتند مفاهیم جدیدی را در حوزه فرهنگی تبیین کردند به
خصـوص در حـوزه سـبک زندگـی ایرانی و اسلامی و همچنین در حـوزه کتاب و کتابخوانـی؛ که این
موضـوع نشـان از اهمیت بـاالی پرداختن به کتابخانهها و موضوع کتابخوانـی دارد .ما نیز در مجلس
یازدهـم وظیفـه پیگیری و توجـه به دو حوزه اقتصاد و معیشـت و همچنین حوزه فرهنـگ را به طور
ویـژه داریم.
در ادامـه ایـن نشسـت علی جـدی ،نماینده حـوزه انتخابیه شهرسـتان شـیروان ،نیز با اشـاره به
نقایـص قانونی و مشـکالت پیـش روی تأمین اعتبارات نهاد گفـت :به اعتقاد من دو موضـوع ورزش
و کتابخوانـی از موضوعـات مهم کشـور در حوزه جوانان هسـتند که مورد غفلت واقع شـدهاند که باید
بـرای حـل ریشـهای این موضوعـات به صورت دقیـق و به تفکیک پیـش برویم.
#
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کتابخانههایعمومیمیتوانندفضای
تربیتی برای نسل آینده باشند

#
»

نشسـت اعضـای مجمـع نماینـدگان قزویـن بـا حضـور لطـفاهلل سـیاهکلی نماینده

مـردم قزویـن ،آبیـک و البرز در مجلس شـورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان اسـتان؛ فاطمه
محمدبیگـی ،نماینـده مـردم قزویـن ،آبیـک و البـرز در مجلس شـورای اسلامی؛ روحاهلل عباسـپور
نماینـده مـردم بوئیـن زهـرا و آوج در مجلـس شـورای اسلامی بـا دبیـرکل ،معاونـان و جمعی از
مدیـران کل نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور برگزار شـد.
فاطمـه محمدبیگـی در ایـن نشسـت با تمجیـد از فعالیتهای نهـاد در حـوزه ترویج فرهنگ
مطالعـه و توسـعه کتابخانههـای اسـتاندارد گفـت :معتقدم کتابخانـه سرشـار از ویتامین فرهنگی
اسـت و اسـتفاده از آن بـرای کـودکان و نوجوانان ما ضروری اسـت .کتابخانههای مـا در حوزههای
مختلـف بـه خصـوص در بحـث انتقـال محتواهـای فرهنگی و دینـی قابلیتهـای زیـادی دارند.

ً
حقیقتـا برای والدینی که نگران تربیت فرزندانشـان هسـتند فضای کتابخانـه و کتابخوانی بهترین
نسـخه رهایـی از فضـای مجازی رهاشـده با درصـد آلودگی باال اسـت.
در ادامـه نشسـت روحاهلل عباسـپور گفـت :مـا در این جلسـه با مشـکالت اساسـی نهاد آشـنا
شـدیم و بـه عقیـده من عمده این مشـکالت بـه این موضوع مربوط اسـت که کتـاب و کتابخوانی
بـرای کشـور مـا ضرورت نیسـت و جـزو اولویتهای به حسـاب نمیآیـد .به همین دلیـل به نهاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور غریبانـه نـگاه میکننـد .در صورتـی کـه فرهنـگ و مطالعـه باب هر
اقدامـی در حوزههـای مختلـف اسـت .مـن از ایـن مظلومیـت در حـوزه کتابخانهها دلگیـرم و در
مجلـس بـرای رفـع ایـن مظلومیتها تلاش میکنم.
لطـفاهلل سـیاهکلی نیـز بـا اشـاره به مشـکالت امـروز در حـوزه اقتصـاد گفت :همانطـور که
همـکاران مـن در مجلس هم ذکر کردند وجود کتابخانه یکی از نیازهای اساسـی اسـت و نمیتوان
بر روی آن تشـکیک کرد ،اما میبایسـت سـبد مخاطبـان کتابخانهها را با جذابترکـردن و افزایش
خدمـات جانبـی رشـد داد .در سـاخت کتابخانههـای جدیـد و یـا بازسـازی کتابخانههـا میتـوان
نگاهـی نیمـه تجاری داشـت و برخـی کاربریهای متناسـب با کتابخانـه را نیز بـه آن اضافه کرد تا
جبـران بخـش کوچکی از مشـکالت اقتصادی کتابخانهها باشـد.
#
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رفع مشکالت قانونی و کمبود بودجهای

تأکید نمایندگان مجلس بر حمایت از نهاد

نهاد با همراهی نمایندگان مجلس

در مجلس شورای اسالمی

#

#
»

علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهـاد در

»

غالمرضـا منتظـری ،نائـب رئیـس

نشسـتی بـا دکتـر حمیدرضـا حاجـی بابایـی،

کمیسـیون فرهنگی مجلـس ،با هدف بررسـی

رئیـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلـس،

مشـکالت ،ضعفهـا ،تعارضـات و تناقضهای

به تشـریح شـرایط ،مشـکالت قانونی و کمبود

قانـون تأسـیس نهـاد کتابخانههـای عمومـی

بودجـه نهـاد پرداخـت.

کشـور بـا دبیـرکل نهاد در سـالن جلسـات نهاد

در ایـن دیـدار دکتـر حمیدرضـا حاجـی

دیـدار و گفتوگـو کـرد.

بابایـی ضمـن بیـان دیدگاههـای خـود ،اظهـار

در این نشسـت غالمرضا منتظری با اشـاره

امیـدواری کرد مشـکالت قانونـی و کمبودهای

بـه اهمیت جایـگاه نهاد کتابخانههـای عمومی

بودجهای نهاد با بررسـی پیشنهادها و همراهی

کشـور در گسـترش فرهنـگ مطالعه خواسـتار

نماینـدگان مجلـس در این دوره برطرف شـود.

ارائه راهکارهای مناسـب و برگزاری جلسـههای

#

مشـترک بـا نماینـدگان نهـاد در کمیسـیون
فرهنگـی مجلـس بـرای حـل مشـکلها و
تعارضهـای قانونـی نهـاد شـد.
وی همچنیـن در ادامـه بـر حمایـت
کمیسـیون فرهنگـی مجلس شـورای اسلامی
از نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور به منظور
حـل مشـکلها و تعارضهـای قانونـی تأکیـد
کر د .
#
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راه تعالی فرهنگی از توسعه

رفع موانع و توسعه کتابخانههای عمومی،

کتابخانههایعمومیمیگذرد

زمینهساز ترویج فرهنگ مطالعه است

#

#
»

علی بابایـی کارنامی ،نماینـده مردم

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

شهرسـتانهای سـاری و میانـدورود در مجلس

آذربایجانغربـی بـا علی زنجانی ،نماینـده مردم

شـورای اسلامی ،بـا مدیـرکل کتابخانههـای

شهرسـتانهای نقـده و اشـنویه در مجلـس

عمومـی مازنـدران دیـدار و گفتگـو کـرد.

شـورای اسلامی ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

بابایـی کارنامـی بـا بیـان اینکـه راه تعالـی

علـی زنجانـی در ایـن دیـدار بـه اهمیـت

فرهنـگ از توسـعه کتابخانـه هـای عمومـی

جایگاه کتـاب و کتابخوانی در توسـعه فرهنگی

میگـذرد ،اظهـار داشـت :کتـاب و کتابخوانـی

جامعـه اشـاره کـرد و گفـت :معضلات مـا از

پایه و اسـاس فرهنگ سـازی اسـت و هر رشـد

عـدم توجه بـه فرهنگ نشـئت میگیـرد و اگر

و توسـعهای کـه بخواهـد اتفـاق بیفتـد ،الجرم

میخواهیـم توسـعهای در هـر زمینـه رخ دهد

بـه کتابخوانـی نیازمنـد اسـت .خدمـات نهـاد

بایـد توجه خـود را به فرهنگ معطوف سـازیم.

کتابخانههـای عمومـی در ترویـج مطالعه مفید

در بحـث رفـع موانـع و توسـعه کتابخانههـای

را تحسـینبرانگیز اسـت .قوه قانونگذاری باید

عمومـی ،تعامـل و کار کارشناسـی در اولویـت

بـرای پیشـرفت این نهاد ارزشـمند قانـون های

اسـت و ایـن تعامـل زمینهسـاز ترویـج کتاب و

حمایتـی خاصـی بگـذارد تا نه تنها مشـکلی در

کتابخوانـی خواهـد بـود .کتابخانههای عمومی

راه خـود نداشـته باشـد بلکـه پیمایش مسـیر

یـک مـکان فرهنگی هسـتند کـه هم راسـتا با

فرهنگی اش ،تسـهیل شـود.

آموزش و پرورش ،دانشـگاهها ،مسـاجد و سایر
#

مراکـز آموزشـی و فرهنگـی فعالیـت میکنند.
#
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ضرورت برنامه ریزی بلند مدت برای

با گرایش بیشتر اقشار مختلف مردم به

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

کتابخانهها جامعهای سالمتر خواهیم داشت

#

#
»

وحیـد جلالزاده ،نماینـده مـردم

»

یعقـوب رضـازاده ،نماینـده مـردم

شهرسـتان ارومیه در مجلس شورای اسالمی ،با

سـلماس در مجلـس شـورای اسلامی ،ضمـن

مدیـرکل کتابخانههای عمومـی آذربایجانغربی

بازدیـد از کتابخانـه مرکـزی ارومیـه بـا مدیرکل

دیـدار و گفتگـو کـرد.

کتابخانههـای عمومـی آذربایجانغربـی دیدار و

در ایـن دیـدار ،وحیـد جلالزاده ،گفـت:

گفتگـو کرد.

بـه مـوازات رشـد فیزیکـی ،بایـد بـرای ترویـج

یعقـوب رضـازاده ،گفـت :کتابخانههـای

فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی ،برنامهریـزی بلند

عمومـی با اخلاص به همه مردم خدمـات ارائه

مـدت صـورت گیـرد و بـرای همـه گروههـا

میدهند .هر قـدر کودکان ،جوانان ،میانسـاالن

برنامـهای ارائـه شـود .بـرای ترویـج فرهنـگ

و حتی سـالمندان بیشـتر به کتابخانـه گرایش

کتابخوانـی بایـد دسـت به دسـت هـم دهیم،

پیدا کننـد ،جامعهای سـالمتر خواهیم داشـت.

خیریـن بـا کمکهـای خیرخواهانـه و سـاخت

انشـاءاهلل بـا طـرح مشـکالت کتابخانههـای

کتابخانـه ،روحانیـون بـا تبلیـغ کتابخوانـی در

عمومـی و کتابـداران در کمیسـیون فرهنگـی ـ

سـخنرانیهای خـود ،شـهرداریها بـا پرداخت

اجتماعـی مجلس ،موانع توسـعه کتابخانههای

بـه موقـع نیمدرصد ،معلمـان بـا عالقمندکردن

عمومـی رفع خواهد شـد.

دانشآمـوزان و همـه و همه میتواننـد در این
راه یـاری دهنـده کتابخانههای عمومی باشـند.
#
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#

کتابخانههایعمومیگنجینهارزشمند

غنیسازی منابع کتابخانهها از مهمترین

جامعههستند

اولویتهای فرهنگی در گیالن است

#

#
»

فرشـته

کتابخانههـای

طهماسـبی،

عمومـی

مدیـرکل
بـا

شهرسـتان بندرانزلی و رئیس مجمع نمایندگان

حجتاالسلام محمدرضـا مبلغـی ،نماینـده

اسـتان گیلان ،بـا حضـور در کتابخانـه عمومی

مـردم شهرسـتانهای کوهدشـت و رومشـکان

امـام جعفر صـادق(ع) بندر انزلی ،ضمـن دیدار

و عضـو کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای

بـا کتابـداران ،از نزدیـک در جریـان فعالیتهـا،

اسلامی ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

مشـکالت و نیازمندیهای کتابخانهها در حوزه

حجتاالسلام

مبلغـی

لرسـتان،

»

احمـد دنیامالـی ،نماینـده مـردم

کتابخانههـای

تعمیر ،تجهیز و توسـعه کتابخانههـا قرار گرفت.

عمومـی را گنجینـه ارزشـمند و گرانبهای جامعه

احمـد دنیامالی در ایـن بازدید ضمن اظهار

دانسـت و افـزود :در دنیـای امـروز علیرغـم

خرسـندی از فضـای کتابخانههـای عمومـی در

توسـعه دنیای مجازی ،کتاب همچنـان ارزش و

شهرسـتان بنـدر انزلـی ،غنیسـازی ایـن مراکز

جایـگاه خـود را حفظ کرده و همـواره یک منبع

بـرای بهرهمنـدی عمـوم مـردم از امکانـات آن را

قابـل اعتمـاد اسـت .کتابخانههـای عمومـی،

یکـی از مهمتریـنای فرهنگی در اسـتان عنوان

از بهتریـن مکانهـا بـرای سـپریکردن اوقـات

کرد.
#

فراغـت بهویـژه بـرای نسـل جـوان هسـتند؛ از
همین رو توسـعه ایـن مراکز فرهنگـی ضرورت
دارد .نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی
بهویـژه اعضـای کمیسـیون فرهنگـی ضمـن
حمایـت از برنامههـای فرهنگـی کتابخانههای
عمومـی ،آمادگی الزم در راسـتای بررسـی و رفع
موانـع توسـعه کتـاب و کتابخوانی در کشـور را
دارند.
#
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اهمیت تعامل نویسندگان بومی با

در کنار نهاد کتابخانههای عمومی

کتابخانهها

خواهمایستاد

#

#
»

مسـائل و مشـکالت حـوزه کتـاب

»

آرزو ولیپـور ،مدیـرکل کتابخانههـای

و کتابخوانـی شهرسـتان ممسـنی در نشسـتی

عمومـی اسـتان با حضور در شهرسـتان نوشـهر

بـا حضـور مجیـد انصـاری ،نماینـده مـردم

و دفتـر نماینـده مـردم نوشـهر ،چالـوس و

شهرسـتانهای ممسـنی و رسـتم در مجلـس

کالردشـت در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا

شـورای اسلامی ،و مدیـرکل کتابخانههـای

محمدعلی محسـنی بندپی دیدار و گفتگو کرد.

عمومـی اسـتان فـارس ،مطرح و بررسـی شـد.

محسـنی بندپـی در ایـن دیـدار بـا

مجیـد انصـاری در ایـن دیـدار با اشـاره به

نمایانبـودن خدمـات فرهنگـی کتابخانههـای

ضـرورت حمایـت از اهالـی قلـم اسـتان فارس،

عمومـی در جامعـه ،کتابـداران را پیشـقراوالن

گفت :اگر نویسـندگان بومی کتابی بنویسـند و

سـیر تعالی فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی

اداره ارشـاد ،اداره کتابخانهها ،ناشـر و نویسـنده

ً
قطعـا در کنـار نهـاد
دانسـت و بیـان داشـت:

بـا هـم تعامـل داشـته باشـند ،کتـاب زودتـر

کتابخانههـای عمومـی بـرای ارتقـاء معیشـت

منتشـر میشـود و کیفیت نشـر در شهرسـتان

کتابـداران و تکمیـل پروژههـای اسـتان خواهم

ارتقـا پیـدا خواهـد کرد .شهرسـتان ممسـنی از

ایسـتاد .بـرای دسـتیابی بـه نتایـج بهتـر باید

لحـاظ میانگیـن علمـی در آمارهای آموزشـی و

زیرسـاختهایی را فراهـم آورد کـه الزم اسـت

دانشـگاهی و از نظـر میزان قبولی دانشـگاهی

مجلـس شـورای اسلامی بهخوبـی در ایـن

از میانگیـن کشـوری باالتـر اسـت؛ اگـر بـه این

ً
حتمـا حمایتهای
زمینه توجه داشـته باشـد و

ظرفیتهـای بالقـوه توجه شـود اثـرات مثبتی

معنـوی و کمکهـای مادی بیشـتری از سـوی

حتـی در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی خواهـد

قـوا نیـاز اسـت .از وظایـف حاکمیـت ،تقویت

داشت.

نهادهـای فرهنگـی بـرای ترویـج ارزشهـای
اخالقـی و باورهـای اعتقـادی اسـت و تـداوم
#

مشـکالت موجـود در نهـاد کتابخانههـای
عمومـی قابـل قبـول نیسـت.
#
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حل مشکالت قانونی نهاد با ارائه

پیگیری رفع ایرادها و تناقضهای قانون

طرحی جامع در مجلس

تاسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی

#

#
»

محمدصالـح جـوکار ،نماینـده مردم

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

یـزد و اشـکذر در مجلـس شـورای اسلامی

فارس در نشسـتی با عبدالعلی رحیمی ،نماینده

و رئیـس کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی

مردم شهرسـتانهای کـوار ،خرامه و سروسـتان

مجلـس ،بـا مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

در مجلس شـورای اسلامی ،و اشـکان کاظمی،

اسـتان یـزد دیـدار کـرد.

توگو
فرمانـدار شهرسـتان کـوار ،به بحـث و گف 

جـوکار در ایـن دیدار اظهار داشـت معتقدم
مشـکالت و نواقـص قانـون نحـوه تأسـیس و

پیرامـون مشـکالت کتابخانههـای عمومـی و
مسـائل بودجـه و قوانیـن نهـاد پرداخـت.

اداره کتابخانههـای عمومـی کشـور را میتـوان

عبدالعلـی رحیمـی در این دیـدار با تصریح

بـا جمعبنـدی کارشناسـی و ارائـه یـک طـرح

اینکـه حـوزه فرهنـگ بـه ویـژه ترویج کتـاب و

جامـع و خـوب بـه مجلـس ،حـل کـرد و راه را

کتابخوانی مسـئله مهم و اساسی جامعه است،

بـرای اداره بهتـر این نهـاد فرهنگی همـوار کرد،

گفـت :ایـرادات و تناقضـات قانـون تاسـیس و

ولـی الزم اسـت بدنـه نهـاد و مدیران ارشـاد به

نحـوه اداره کتابخانههـای عمومی و مشـکالت

عنوان متولیـان امر کتابخوانـی و کتابخانههای

پیـشروی کتابخانههـا پیگیـری خواهد شـد.

عمومـی ،خـود پیشقـدم شـوند و تمامـی

مسـائل کتابخانههـای عمومـی شهرسـتانها

مشـکالت و موانع قانونی را احصا نموده و طرح

را در دیـداری بـا حضـور نماینـدگان مجلـس و

جامـع اصالحی خـود را به نماینـدگان مجلس

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور،

ارائـه دهنـد .با تشـکیل فراکسـیونی بـا عنوان

مطـرح و نتیجهگیـری خواهیـم کـرد.
#

«حامیـان کتاب» در مجلس شـورای اسلامی،
مشـکالت و مسـائل حـوزه کتـاب و کتابخوانی
در کشـور میتوانـد بهصـورت تخصصـی مورد
بررسـی قرار گیـرد و قوانیـن الزم بـرای حمایت
و تقویـت بخـش کتاب و کتابخانهها در کشـور
بـه تصویب برسـد.
#
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نمایندگان مردم در مسیر ارتقای

پیگیری حل مشکالت کتابخانههای

کتابخانههای عمومی همراه نهاد هستند

عمومی در مجلس شورای اسالمی

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

در دیـدار محمدمهـدی فروردیـن،

اسـتان فـارس ،بـا حجـتاهلل فیـروزی ،نماینده

نماینـده مـردم شهرسـتانهای فیروزآبـاد،

مـردم شهرسـتان فسـا در مجلـس شـورای

قیروکارزین و فراشـبند ،بـا مدیرکل کتابخانههای

اسلامی ،دیـدار و بـا ایـن نماینـده مـردم در

فـارس مسـائل و مشـکالت حـوزه کتـاب و

خصـوص مسـائل ،مشـکالت و نیازهـای

کتابخانههـا بررسـی شـد.
محمدمهـدی فروردیـن در ایـن دیـدار در

توگـو کـرد.
کتابخانههـای عمومـی گف 
حجـتاهلل فیروزی در این دیدار با اشـاره به

خصـوص اهمیت و نقـش کتابخانههـا گفت:

اینکه حوزه فرهنگ ،بسـیار مظلوم اسـت گفت:

اگـر بخواهیم مردم از کتابخانهها اسـتقبال کنند

از رفـع مشـکالت نهـاد کتابخانههـا و ارتقـای

بایـد رونـد و رویـه معمـول و متـداول را تغییر

کتابخانههـای عمومـی حمایـت میکنیـم .هم

دهیـم .فضـای مجـازی هـر چنـد باعث شـده

بهعنـوان نماینـده مردم و هم بهعنوان شـخص

حضـور مـردم در کتابخانههـا کمرنگ شـود اما

عالقهمنـد در کنـار کتابخانههـا ایسـتادهام تـا

همین فضـا ظرفیت خوبی را برای در دسـترس

مشـکالت کتابخانههـا در اسـتان و شهرسـتان

قـراردادن منابـع الکترونیک فراهم آورده اسـت

برطرف شـود .نماینـدگان فارس را بـرای اصالح

کـه کتابخانهها باید سـعی کننـد از این ظرفیت

قانـون نهـاد همـراه خواهیـم کـرد .الزم اسـت

حداکثـر بهره را ببرنـد .همچنین مکان کتابخانه

کـه تعارضـات قانونـی ایـن سـازمان همـراه با

بایـد در دسـترس باشـد تـا مـردم بهراحتـی به

پیشـنهادهای اجرایـی و راهبـردی بهصـورت

کتابخانههـا بیاینـد .سـرمایهگذاری و تجهیـز

دقیق ارائه شـود .تمام هزینههـا در حوزه کتاب،

بخـش کـودک در کتابخانههـای عمومـی امری

سـرمایهگذاری مولـد اسـت .کتابخانههـای

شایسـته و درخور تقدیر اسـت .فرهنگ کتاب و

عمومـی میتواند خألهـای اجتماعـی را پرکند.

کتابخوانـی از کودکـی باید نهادینه شـود.

#
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#

توجه به کتابخانههای عمومی نقش مهمی

ضرورت حمایت از نهاد در مجلس برای

در کاهش آسیبهای اجتماعی دارد

ارتقای وضعیت کتابخانههای عمومی

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

حسـین حسـینزاده ،نماینده مردم

اسـتان مرکـزی بـا علیاکبـر کریمـی ،نماینـده

الرسـتان ،خنـج ،اوز و گراش در مجلس شـورای

مـردم اراک ،خنـداب و کمیجـان در مجلـس

اسلامی ،در دیـدار بـا مدیـرکل کتابخانههـای

شـورای اسلامی و رئیـس دورهای مجمـع

عمومـی فـارس بر ضـرورت حمایـت از نهـاد و

نماینـدگان اسـتان ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

ارتقـای وضعیـت کتابخانههای عمومـی تأکید

علیاکبـر کریمی در این دیـدار ضمن تاکید

کر د .

بر ضرورت توسـعه فرهنگ کتابخوانی ،خواستار

حسـین حسـینزاده در این دیدار با اشـاره

پیگیـری جـدی مشـکالت نهـاد کتابخانههای

بـه اهمیت مقوله کتـاب و کتابخوانـی ،تصریح

عمومـی کشـور و وضعیت معیشـتی کتابداران

کـرد :حـل مشـکل نهـاد و توسـعه کتابخانهها

شـد .وی گفـت :توجـه ویـژه بـه کتابخانههای

حائـز اهمیـت اسـت و بـرای حمایـت از ایـن

عمومـی و تجهیـز ایـن مراکـز فرهنگـی ،نقش

سـازمان فرهنگـی اقدامـات الزم را در مجلـس

مهمـی در افزایـش آگاهـی جامعـه و کاهـش

انجـام خواهیـم داد .واریـز منظـم و کامـل

آسـیبهای اجتماعـی دارد.

نیمدرصـد کتابخانههـای هـر شهرسـتان را از
#

طریـق فرمانداریهـا پیگیری خواهم کـرد .نهاد
کتابخانه های عمومی ،سـازمانی خدمترسـان
اسـت کـه اگـر بودجـه کافـی داشـته باشـد
میتوانـد برنامههـای ابداعـی و خالقانـه ویـژه
تمـام اقشـار برگـزار کنـد .تمامـی مشـکالت
کتابخانههـا ،بـه خاطـر کمبـود بودجـه اسـت،
پیگیـری حل این مشـکل بایـد سـریعتر انجام
شو د .
#
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آمادگی مجمع نمایندگان استان یزد

تأکید بر پیگیری مشکالت نهاد

برای حمایت از نهاد در مجلس

کتابخانههایعمومی

#

#
»

سیدجلیل میرمحمدی ،رئیس مجمع

»

سرپرسـت ادارهکل کتابخانههـای

نماینـدگان اسـتان یـزد و نماینـده مـردم تفـت

عمومـی اسـتان بـا هـدف رفـع مشـکالت

و میبـد در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا مدیرکل

کتابخانههـای عمومـی و احقـاق حقـوق

کتابخانههای عمومی اسـتان دیـدار و گفتگو کرد.

کتابـداران با حسـین خسـروی ،نماینـده مردم

میرمحمـدی در خصـوص گـزارش عملکـرد

بیرجنـد ،درمیان و خوسـف در مجلس شـورای

و فعالیتهـای ادارهکل کتابخانههـای عمومـی

اسلامی ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

اسـتان در  ۵سـال اخیـر ،گفـت :پـس از اسـتماع

حسـین خسـروی در ایـن دیـدار ضمـن

ایـن گـزارش ،دیـدگاه بنده نسـبت به رسـالتها،

تاکیـد بـر لـزوم پیگیـری تناقضـات قانـون

برنامههـا و پیشـرفتهای کتابخانههـای اسـتان

تاسـیس و نحـوه اداره کتابخانههـای عمومی و

تغییر اساسـی کـرد و عزم بنـده نیز بـرای حمایت

جایـگاه کتابخانههای عمومی در ارتقای سـطح

و همراهـی بـا برنامههـا و فعالیتهـای ایـن

فرهنـگ ،گفت :همه ما بایـد در اعتالی فرهنگ

نهـاد ،بیشـتر شـد .باید کمیتـهای در سـطح ملی

نظام اسلامی نقش داشـته باشیم ،برای همین

توسـط نهاد کتابخانههای عمومی تشـکیل شـود

مسـئولیت در حـوزه فرهنگـی مضاعف اسـت

و متخصصـان و کارشناسـان این حوزه با بررسـی

و معـارف اسلامی بایـد مبنـای تالشهـای

تمامی نواقص سـاختاری قانون نهـاد کتابخانهها،

فرهنگـی در عرصههـای مختلـف باشـد.

طرح اصالحی خود را به مجلس شـورای اسلامی
و بهطـور خاص کمیسـیون فرهنگـی ارائه دهند تا
پـس از بررسـیهای دقیقتـر در ایـن کمیسـیون
بتـوان بـا ارائـه طرحـی قـوی و جامـع و تصویب
آن در صحـن علنـی مجلـس ،مشـکالت متعـدد
قانونـی و سـاختاری نهاد را حل و فصـل کرد .بنده
و سـایر همـکاران در مجمع نمایندگان اسـتان یزد
نیـز آمـاده هرگونـه حمایـت قانونی که به رشـد و
اعتلای کتابخانههـا کمـک میکند ،خواهیـم بود.
#
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#

کمک به رونق و پویایی کتابخانهها

کتابخانهها منبع اطالعات و

کمک به اعتالی فرهنگ جامعه است

آگاهیبخشیهستند

#

#
»

صمـداهلل محمـدی ،نماینـده مـردم

»

حجتاالسلام سـید سـلمان ذاکـر،

شهرسـتانهای بافـت ،رابـر و ارزوئیـه در

نماینـده ارومیـه در مجلـس شـورای اسلامی و

مجلس شـورای اسلامی ،با حضـور در ادارهکل

رئیس دورهای مجمع نمایندگان آذربایجانغربی،

کتابخانههـای عمومـی کرمـان بـا مدیـرکل و

بـا مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی این اسـتان

معاونـان ایـن اداره کل دیـدار و گفتگـو کـرد.

دیـدار و گفتگـو کرد.

بـه

حجتاالسلام ذاکـر ضمـن قدردانـی از

صمـداهلل

محمـدی

بـا

اشـاره

شـاخصهای اخالقـی ،رفتاری و کرداری سـردار

فعالیتهـای فرهنگـی کتابخانههـای عمومـی

شـهید قاسـم سـلیمانی ،گفـت :این مـرد بزرگ

گفـت :کتابخانـه مرکـزی ارومیـه گنجینـهای

یک الگوی مناسـب بـرای همـه آزادی خواهان

ارزشـمند بـرای اسـتفاده عمـوم اسـت.

و حـق جویـان جهـان و یـک ظرفیـت بیبدیل

کتابخانههـا منبـع اطالعـات و آگاهیبخشـی

برای کشـور و اسـتان اسـت؛ بنابرایـن میتوان

هسـتند و ارتقـای اجتماعـی ،فرهنگـی و حتی

بـا محوریـت سـیره عملـی ،اخالقـی و رفتـاری

سیاسـی بـه کتابخانهها وابسـته اسـت .از این

ایـن شـهید واالمقـام فعالیتهـای فرهنگـی و

رو باید کتابخانه در دسـترس عمـوم بوده و برای

کتابخوانـی را برنامهریـزی کـرد .کتابخانههـای

اسـتفاده از آن ،فرهنگسازی شـود .باید از تمام

عمومـی یکـی از ارکان فرهنگی جامعه بهشـمار

ظرفیتهـای موجود در راسـتای تشـویق مردم

میرونـد و کمـک به رونـق و پویایـی کتابخانه،

به خواندن کتـاب و دانشافزایی اسـتفاده کرد.

کمک بـه اعتالی فرهنـگ جامعه اسـت .توجه

داشـتن کتابخانهای کوچک در خانه ،شناسـایی

بـه حـوزه کتابخانههـا ضـروری اسـت؛ ازاینرو،

عالیـق کـودکان ،گنجانـدن سـاعت کتابخوانی

مشـکالت حـوزه کتابخانهها پیگیری میشـود

در مـدارس و ...میتوانـد در پـرورش نسـلی

و بـرای ارتقـای فرهنگ مطالعـه و کتابخوانی و

کتابخـوان و جامعـهای پویـا موثـر باشـد.
#

توسـعه فضاهـای کتابخانهای در شهرسـتانها
تلاش خواهد شـد.
#

دوره دوم | شماره اول -مرداد 1399

81

ضرورت رفع اصولی مشکالت نهاد با

نهاد نیازمند تقویت و پشتیبانی از

همراهینمایندگانمجلس

لحاظ مادی و معنوی است

#

#
»

مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

اسـتان کردسـتان بـا پرویـز اوسـطی ،نماینـده

اسـتان گیلان با سـید کاظـم دلخـوش اباتری،

مـردم قـروه و دهـگالن در مجلـس شـورای

نماینـده مـردم شهرسـتان صومعهسـرا در

اسلامی و رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان

مجلـس شـورای اسلامی ،دیـدار کـرد.
سـید کاظـم دلخـوش در ایـن دیـدار بـا

کردسـتان ،دیـدار و گفتگـو کـرد.
اوسـطی در ایـن دیـدار گفـت :مسـائل و

اشـاره بـه آگاهـی خـود از فعالیتهـای بسـیار

مشـکالت موجـود در ایـن نهاد فرهنگـی ،که با

خوب و ارزشـمند نهاد کتابخانههـای عمومی در

هـدف ارتقـای سـرانه مطالعه و توسـعه کشـور

حوزههـای فرهنگـی در کشـور ،این نهـاد موفق

فعالیـت میکنـد ،پذیرفتنی و زیبنده نیسـت و

را نیازمنـد تقویت و پشـتیبانی از لحاظ مادی و

بایـد به صـورت اصولی رفع شـود .بـا همکاری

معنـوی عنوان کـرد .دلخوش ایجـاد ردیفهای

و هماهنگـی سـایر نماینـدگان تلاش میکنیم

مسـتقل بودجه بـرای رفع مشـکالت مالی نهاد

مسـائل و مشـکالت موجـود بـر سـر راه ایـن

کتابخانههـای عمومـی و اصلاح یـا درج موارد

نهـاد فرهنگی رفع شـود .در آینـدهای نزدیک با

الـزامآور بـه الیحـه بهرهمنـدی کتابخانههـای

همراهـی سـایر نمایندگان اسـتان کردسـتان با

عمومـی از سـهم حداقـل نیمدرصـدی از

دبیـرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشـور دیدار

درآمدهـای شـهرداریها و تاکید بـر اختصاص

خواهیـم کـرد تا راهکارهای اساسـی بـه منظور

بودجـه طبـق مـاده  ۱قانـون تاسـیس نهـاد

حل مشـکالت ایـن نهـاد فرهنگی و کتابـداران

کتابخانههـای عمومی بـرای سـاخت ،تجهیز و

مـورد بحـث و بررسـی قـرار گیرد.

بازسـازی و توسـعه کتابخانه ها را در رفع بخش
#

بزرگی از مشـکالت مجموعه نهاد موثر دانست.
#
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ضرورت حمایت از اقدامات نهاد در

پیگیری جدی مشکالت نهاد و وضعیت

توسعه و گسترش کتابخانههای عمومی

بودجه نهاد

#

#
»

حمیدرضـا حاجیبابایـی ،رئیـس

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

کمیسـیون برنامـه ،بودجه و محاسـبات مجلس

اسـتان زنجـان بـا مصطفـی طاهـری ،نماینده

شـورای اسلامی و نماینده مردم شهرسـتانهای

مردم شهرسـتانهای زنجـان و طارم در مجلس

همـدان و فامنیـن ،بـا مدیـرکل کتابخانههـای

شـورای اسلامی ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

عمومی اسـتان همـدان دیـدار و گفتوگـو کرد.

مصطفی طاهـری ضمن تقدیـر از مدیرکل

حمیدرضـا حاجیبابایـی اظهار داشـت :باید

و کارکنـان کتابخانههـای عمومی اسـتان زنجان

شـرایط دسترسـی مردم به کتاب تسـهیل شود.

گفـت :کتابداران اسـتان زنجان بـا انگیزه باالیی

توسـعه کتابخانههای عمومی در سراسـر کشـور

در راسـتای ترویج فرهنگ کتـاب و کتابخوانی و

بهویژه در روسـتاها یکی از خدمات نظام مقدس

ترویـج فرهنـگ منور رضـوی فعالیـت میکنند

جمهوری اسلامی به مردم اسـت .خوشـبختانه

و نیازمنـد حمایتهـای بیشـتری هسـتند

بـا پیـروزی انقلاب اسلامی اقدامـات خوبی در

تـا شـاهد توسـعه فرهنـگ مطالعـه در سـطح

حوزه توسـعه و گسـترش کتابخانههای عمومی

اسـتان و شهرسـتان باشـیم .نماینـده مـردم

در سراسـر کشـور رخ داده اسـت ،کـه همچنـان

شهرسـتانهای زنجـان و طـارم در مجلـس

ادامـه دارد و بایـد مـورد حمایـت قـرار گیـرد تـا

شـورای اسلامی خواسـتار پیگیـری جـدی

همـه مـردم امـکان دسترسـی بـه کتابخانههای

مشـکالت نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور و

عمومـی را داشـته باشـند .امـور کتابخانههـای

وضعیـت بودجـه نهاد شـد.
#

عمومـی و کتابـداران را عالقمندانه دنبال میکنم؛
چراکـه بـه اهمیـت مطالعـه و کتاب بـرای همه
اقشـار و سـنین بـه ویـژه کـودکان و نوجوانـان
اعتقـاد دارم .بدون تردید کتابداران و کارشناسـان
حـوزه کتـاب و کتابخوانی باید با آسـودگی خاطر
و بـا کمتریـن دغدغه بـر روی فعالیتهـای خود
تمرکـز کننـد تـا مـردم از کتابخانههـا بـه نحـو
مطلوبی اسـتفاده کنند.
#
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مشکالت نهاد به صورت جدی در

استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی

مجلس یازدهم دنبال خواهد شد

مجلس برای حل مشکالت ساختاری نهاد

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل

کتابخانههـای

عمومـی

اسـتان قزویـن با لطـفاهلل سـیاهکلی ،نماینده

خوزسـتان بـا مجتبـی یوسـفی ،نماینـده مـردم

مـردم شهرسـتانهای قزویـن ،البـرز و آبیـک

شهرسـتانهای اهـواز ،بـاوی ،حمیدیـه و کارون،

در مجلـس شـورای اسلامی و رئیـس مجمـع

دیـدار و گفتوگـو کـرد.

نماینـدگان اسـتان ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.

مجتبـی یوسـفی بـا اشـاره به تجربه شـرکت

لطـفاهلل سـیاهکلی در ایـن دیـدار

در جلسـات انجمـن کتابخانههـای عمومـی برای

خاطرنشـان کـرد :الزم اسـت کتابخانههـای

حـل مشـکالت و بررسـی مسـائل کتابخانههـای

عمومـی از منابع مکتوب به روز برخوردار باشـند

عمومـی گفت :در زمان اشـتغال به کار در مجموعه

تا اهـل مطالعـه بتوانند به سـهولت کتابهای

فرمانـداری اهواز از نزدیـک با فضای کتابخانههای

مـورد عالقه خـود را با مراجعه بـه کتابخانههای

عمومی شهرسـتان و همچنین مشـکالت آن آشنا

عمومـی بـه دسـت آورنـد .بنده تلاش میکنم

ً
قطعـا از ظرفیتهـای قانونـی بـرای حـل
شـدم.

بـا برگـزاری جلسـات بـا مجموعـه شـهرداری

مشـکالت سـاختاری نهـاد کتابخانههـای عمومی

مطالبـات ادارهکل کتابخانههـای عمومـی را

اسـتفاده خواهیـم کـرد .در حـوزه کتابخانههـای

ً
قطعا در اسـتان عزمی جدی برای
پیگیـری کنم.

عمومـی بایـد نگاه مسـئوالن کشـور تغییـر کند و

رفع مشـکالت فرهنگی وجـود دارد و با برگزاری

بـه برنامههـای اجرایـی و نیـز پشـتیبانی از ایـن

جلسـات مشـترک و تشریک مسـاعی میتوان

مجموعـه توجـه ویـژهای شـود .شایسـته اسـت

بخشـی از نیازهـای ایـن حـوزه را شناسـایی و

مسـئوالن کشـور بـا تغییر نـگاه بـه کتابخانههای

بـرای رفـع آن اقـدام کـرد .مسـئله فرهنـگ و

عمومـی ،زمینـه ارتقـای سـرانه مطالعه و توسـعه

بهویـژه کتـاب و کتابخوانـی و مشـکالت نهـاد

همـه جانبـه در ایـن حـوزه را فراهم سـازند .برای

کتابخانههـای عمومـی بـه صـورت جـدی در

حـل مشـکالت و ایجـاد ظرفیـت هـای جدید در

مجلـس یازدهـم دنبـال خواهد شـد.

مسـیر توسـعه کتابخوانی و کتابخانـه های عموم،
#

بـا همراهی سـایر نماینـدگان در کشـور از ظرفیت
های موجود در مجلس شـورای اسلامی در مسیر
اصلاح و تدویـن قانون اسـتفاده خواهیـم کرد.
#
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تناقضات قانون تاسیس نهاد باید از

اجرای کامل ماده  ۶قانون تأسیس و اداره

طریق مصوبات قانونی حل شود

کتابخانه ها مورد بررسی مجدد قرار گیرد

#

#
»

مدیـرکل

کتابخانههـای

عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

آذربایجـان شـرقی بـا محمدحسـین فرهنگـی،

اسـتان اردبیـل با صدیـف بدری ،نماینـده مردم

نماینـده مـردم تبریـز ،اسـکو و آذرشـهر ،و احمـد

شهرسـتانهای اردبیـل ،نیـر ،نمین و سـرعین،

محـرمزاده ،نماینده مردم اهـر و هریس در مجلس

در مجلـس شـورای اسلامی دیـدار و گفتوگو

شـورای اسلامی ،دیـدار و گفتگـو کـرد.

کر د .

محمدحسـین فرهنگی در این دیـدار با تاکید

صدیـف بـدری در ایـن دیـدار بـا تاکیـد بر

بـر نقش فرهنگ در توسـعه متـوازن ارکان جامعه،

ضـرورت حمایـت از برنامههـای فرهنگـی و

گفـت :توسـعه و گسـترش فیزیکـی و نرمافـزاری

کتابخوانـی در کتابخانههـای عمومـی ،اظهـار

کتابخانههـا بهعنـوان پایگاههـای اجتماعـی محل

داشـت :خألهـای موجـود در قانون تاسـیس و

رجـوع مـردم بایـد در اولویت دغدغه همـه نهادها

اداره کتابخانههـای عمومـی کشـور باید مرتفع

و سـازمان ها قـرار گیرد .تناقضات قانون تاسـیس،

شـده تـا زمینـه بـرای گسـترش فعالیـت های

بودجه و نحـوه اداره کتابخانههـای عمومی باید به

کتاب و کتابخوانی فراهم شـود .وی با اشـاره به

صـورت ریشـهای و از طریـق مصوبـات قانونی حل

اختالفـات موجـود در تفسـیر قانـون نیمدرصد

شـود و اعمـال افزایـش هـای موقتـی بـه صـورت

حقالسـهم کتابخانههـا ،خاطرنشـان کـرد:

مُ َسـکن نمیتواند در حل مشـکالت معیشتی قشر

شـفافیت در ایـن قانـون و اجرای کامـل ماده ۶

فرهنگـی و زحمتکش کتابـدار موثر واقع شـود.

قانـون تاسـیس و اداره کتابخانههـای عمومـی

احمـد محـرمزاده نیـز گفـت :افزایش سـرانه

کشـور از مـوارد مهمـی هسـتند کـه بایـد در

فیزیکـی کتابخانههـا بایـد بـه افزایـش سـرانه

مجلس شـورای اسلامی مـورد بررسـی مجدد

مطالعه و سـطح فرهنگـی در شهرسـتان بینجامد.

قـرار گیرنـد تـا از ایـن طریق دسترسـی بیشـتر

وی بـا اشـاره بـه مطالبـات برحـق کتابـداران بیان

کتابخانههـای عمومـی بـه منابـع مالـی فراهم

کـرد :جایـگاه فرهنگ به ویـژه کتـاب و کتابخوانی

شو د .
#

بـرای مجلـس جدیـد دارای اولویـت اسـت و برای
حل مشـکالت ایـن قشـر فرهنگی تمام تالشـمان
را میکنیـم.
#
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تأکید بر ضرورت حمایت از وضعیت

مشکالت کتابخانههای عمومی را در

بودجه ای نهاد

مجلس پیگیری خواهیم کرد

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

اسـتان مرکزی با محمدحسـن آصفری ،نماینده

اسـتان سـمنان با عبـاس گلـرو ،نماینـده مردم

مـردم اراک ،خنـداب و کمیجـان در مجلـس

شهرسـتانهای سـمنان ،مهدیشـهر و سـرخه،

شـورای اسلامی ،دیدار و در زمینـه راه حلهای

دیـدار و گفتوگـو کـرد.

قانونـی ممکـن برای رفـع مشـکالت بودجه ای

عبـاس گلـرو از پیگیـری مشـکالت

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور و گسـترش

کتابخانههـای عمومـی و کتابـداران در مجلس

زیرسـاختهای کتابخانه ای در استان گفتوگو

خبـر داد و گفـت :همـراه تعـدادی از نمایندگان

کر د .

ایـن موضـوع را در مجلـس مطـرح کـرده

آصفـری در ایـن نشسـت بـر ضـرورت

و پیگیـر رفـع مشـکالت خواهیـم بـود .وی

حمایت از وضعیت معیشـتی کتابـداران تاکید

ضمـن قدردانی از کتابـداران و کارکنـان ادارهکل

و ابـراز امیـدواری کـرد بـا حمایـت نماینـدگان

کتابخانههـای عمومـی ایـن اسـتان ،گفـت:

مجلـس شـورای اسلامی ،قوانین و مقـررات و

جایـگاه کتـاب و کتابخوانـی بر کسـی پوشـید

مشـکالت بودجهای نهاد کتابخانههای عمومی

نیسـت و همـه افـراد در هر جایگاهـی مدیون

کشـور اصلاح شـود تـا شـاهد فعالیـت بهتـر

کتـاب هسـتند .پایـه مشـکالت اقتصـادی ما

کتابخانههـای عمومـی و ترویج بیشـتر کتاب و

ریشـه فرهنگی دارد و همه میبایستی در زمینه

کتابخوانـی در جامعه باشـیم.

رفـع مشـکالت فرهنگی تلاش کنیـم .فرهنگ
#

و اقتصـاد در اولویـت کاری بنـده اسـت .بعد از
انتخابـات زمانی که متوجه مشـکالت کتابداران
و کتابخانههـای عمومـی اسـتان شـدم در
مجلـس تذکـر دادم و پیگیر رفع این مشـکالت
خواهـم بود.
#
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اعالم آمادگی مجمع نمایندگان استان

ضرورت رسیدگی ویژه به مشکالت نهاد

لرستان برای حمایت قانونی از نهاد

در مجلس یازدهم

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

لرسـتان بـا سـید حمیدرضـا کاظمـی ،نماینده

اسـتان مرکـزی بـا حجتاالسلام علیرضـا

ن پلدختـر در مجلـس شـورای
مـردم شهرسـتا 

سـلیمی ،نماینده مردم شهرسـتانهای دلیجان

اسلامی و رئیـس مجمـع نماینـدگان اسـتان،

و محلات در مجلس شـورای اسلامی ،دیدار و

دیـدار و گفتوگـو کـرد.

گفتوگـو کـرد.

سـید حمیدرضـا کاظمـی بـر ضـرورت

حجتاالسلام سـلیمی ضمـن ابـراز

حمایـت از برنامههـای فرهنگـی و کتابخوانـی

امیـدواری جهـت حـل مشـکالت ،در خصوص

در کتابخانههـای عمومـی تاکیـد کـرد و اظهـار

پیگیـری موضوعـات مطـرح شـده در هیئـت

داشـت :بنـده و سـایر همـکاران در مجمـع

رئیسـه مجلس قـول مسـاعد داد و گفت :نهاد

نماینـدگان اسـتان لرسـتان نیـز آمـاده حمایت

کتابخانههـای عمومی کشـور در دوران مدیریت

قانونـی در راسـتای رفع موانع و مشـکالت نهاد

جدیـد ،اقدامات ارزشـمندی در زمینه تاسـیس

کتابخانـه هـای عمومـی کشـور ،خواهیـم بود.

کتابخانههـای عمومـی ،فعالیتهـای فرهنگی

#

ازجمله جشـنواره کتابخوانی رضـوی ،آیینهای
رونمایـی کتـاب ،نشسـتهای کتابخـوان،

ً
قطعا
ایجـاد محافـل ادبـی و ...داشـته اسـت.
ایـن اتفاقـات مثبـت جـز با تلاش کتابـداران
فرهنگـی قابل عرضـه نبود و کتابـداری که خود
بـه لحـاظ مالـی و معیشـتی مشـکل نداشـته
باشـد ،بـا دلگرمـی بیشـتری در جهت توسـعه
اهداف سـازمان تالش خواهد کرد؛ لذا بایسـتی
بـه طـور ویـژه به ایـن مسـئله توجـه کرد.
#
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کمک به کتابخانهها از اولویتهای

ضرورت اصالح قوانین مربوط به تاسیس

نمایندگان مجلس است

نهاد در برنامه هفتم توسعه کشور

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

جبـار کوچکینـژاد ،نماینـده مـردم

فـارس در نشسـتی بـا جعفـر قـادری ،نماینده

شهرسـتان رشـت در مجلس شـورای اسلامی،

مـردم شـیراز در مجلـس شـورای اسلامی ،بـه

با مدیـرکل کتابخانههای عمومی اسـتان گیالن

بررسـی وضعیـت کتابخانههـای عمومـی ایـن

دیـدار و تبـادل نظـر کـرد.
جبـار کوچکینـژاد بـا اشـاره به مشـکالت

کالنشـهر پرداخـت.
جعفـر قادری در این دیـدار با اعالم حمایت

و موانـع قانونـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

از کتابخانههـای عمومـی ،عنـوان کـرد :نهـاد

کشـور و بـا بیـان اینکه بـه زودی قانـون برنامه

کتابخانههـای عمومـی حوزهای اسـت کـه باید

هفتم توسـعه کشـور در مجلس بررسی خواهد

بـر روی آن تمرکز شـود .کمک بـه کتابخانهها از

شـد ،بر لـزوم اصالح قوانین مربوط به تاسـیس

اولویتهـای مـا اسـت و برای ارتقای شـاخص

نهـاد کتابخانههـای عمومی بـه نفـع کارکنان و

هـای کتابخوانـی تلاش میکنیم .در کنـار نهاد

کتابـداران پرتلاش ایـن نهـاد تاکیـد کـرد .وی

کتابخانههـای عمومـی کشـور ایسـتادهایم تـا

الزمـه اصلاح ایـن قوانیـن را پیگیریهـای

مشـکالت پیـش روی ایـن سـازمان تاثیرگـذار

وسـیع و هدفمند از سـوی دسـتاندرکاران نهاد

حل شـود.

کتابخانههـای عمومـی عنـوان و از آمادگی خود
#

بـرای برگزاری نشسـتهای تخصصی در کمیته
اجتماعـی کمیسـیون برنامـه و بودجه مجلس
شـورای اسلامی با مدیران ارشـد نهاد خبر داد.
#
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توسعه کتابخانههای عمومی کاهش

همکاری متقابل نهاد و مجلس برای

معضالت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت

ارتقای وضعیت بودجه نهاد

#

#
»

عبـاس گـودرزی ،نماینـده مـردم

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

بروجـرد در مجلـس شـورای اسلامی و نایـب

اسـتان سـمنان بـا علیاصغـر خانـی ،رئیـس

رئیس کمیسـیون اجتماعی ،از دو پروژه ساخت

مجمـع نماینـدگان اسـتان سـمنان و نماینـده

کتابخانههـای عمومـی اسـتاد آیتـی و شـهید

مـردم شـاهرود و میامـی در مجلـس شـورای

باهنـر این شهرسـتان بازدید کـرد و از نزدیک در

اسلامی ،دیـدار و گفتوگـو کردنـد.
علیاصغـر خانـی در ایـن دیـدار گفـت:

جریـان امـور قـرار گرفـت.
عبـاس گودرزی در ایـن بازدید گفت :گاهی

بایسـتی برای ارتقای وضعیت مالی و معیشتی

مطالعـه یـک کتـاب مسـیر زندگـی انسـان را

کتابـداران کشـور طرحهـا و پیشـنهادهای

دگرگـون سـاخته و سرنوشـت وی را تغییـر می

کارشناسـی شـده توسـط نهـاد کتابخانههـای

دهـد .توسـعه کتابخانههـای عمومـی یکـی از

عمومـی کشـور جمعبنـدی و ارائـه شـود تـا با

بهترین راهکارهای کاهـش معضالت اجتماعی

کمـک نماینـدگان در صحـن مجلـس در قالب

در کشور اسـت؛ از این رو ضرورت دارد مسئوالن

طـرح ،بررسـی و تصویـب شـود.
#

امـر در خصـوص ترویـج فرهنـگ مطالعـه و
سـهولت دسترسـی عموم مردم بـه کتابخانهها
اهتمـام بیشـتری داشـته باشـند .وی افـزود:
رفـع موانع توسـعه کتابخانههای عمومـی را در
مجلـس شـورای اسلامی پیگیـری میکنم.
#
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اصالح قانون نهاد کتابخانه ها در

ضرورت پیگیری رفع موانع توسعه

مجلس پیگیری میشود

کتابخانههای عمومی در مجلس

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

فـارس بـا ابراهیـم عزیـزی ،نماینـده منتخـب

لرسـتان بـه منظـور بررسـی مشـکالت

مـردم شـیراز و زرقـان ،دیـدار کـرد.

کتابخانههـای عمومـی با مرتضـی محمودوند،

ابراهیـم عزیـزی در ایـن دیـدار گفـت :هـر

نماینـده مـردم شهرسـتانهای خـرم آبـاد و

کشـور و هـر ملتی که به امر کتـاب و کتابخوانی

چگنـی در مجلـس شـورای اسلامی ،دیـدار و

اهمیـت دهـد ،زمینه رشـد همه جانبه خـود را

گفتوگـو کـرد.

فراهـم کردهاسـت و غفلـت از آن باعـث عقـب

مرتضـی محمودوند توسـعه کتابخانههای

ماندگـی فرهنگی و رشـد آسـیبهای اجتماعی

عمومـی را از ارکان اصلـی توسـعه فرهنگـی در

میشـود کـه خسـارات جبـران ناپذیـری بـرای

کشـور دانسـت و افـزود :کتابـداران بهعنـوان

آن کشـور و ملـت بـه بـار خواهـد آورد .الزم

مشـاوری امیـن در سـوقدادن افـراد جامعـه

اسـت قوانینـی کـه نیـاز بـه اصلاح دارد اعالم

جهـت حضـور در کتابخانههـای عمومی نقش

شـده تـا بـه عنـوان طرح یـا الیحـه در مجلس

بسـزایی دارنـد و به همین علت انتظـار میرود

مطـرح و رسـیدگی شـود؛ ایـن در حالی اسـت

ایـن قشـر خـدوم فرهنگـی در راسـتای معرفی

کـه بـه ثمـر رسـیدن آن نیازمنـد پیگیریهـای

کتـب ارزشـمند بهویـژه کتب حوزههـای دین و

مسـتمر نهاد اسـت .در شورای شـهر هم نیاز به

دفاع مقدس اهتمام بیشـتری داشـته باشـند.

اصلاح قوانیـن داریـم تـا شـهرداریها موظف

موضـوع رفع موانـع و مشـکالت کتابخانههای

به پرداخت سـهم نیمدرصد کتابخانهها باشـند

عمومـی بـه زودی در مجمـع نمایندگان اسـتان

و حتـی اگر الزم باشـد ایـن سـهم افزایش پیدا

لرسـتان و همچنین در مجلس شورای اسالمی

کنـد .شـهرداریها بایـد موظـف شـوند در کنار

بـه صـورت ویژه پیگیـری خواهد شـد.

فضـای سـبز یـا مجتمعهای مسـکونی بـزرگ،
کتابخانـه هم بسـازند.
#
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#

ضرورت تنظیم منظومه فرهنگی با

ضرورت اصالح قانون نهاد کتابخانههای

محوریت اعتالی جایگاه نهاد

عمومی کشور با طرحی کاربردی

#

#
»

علیرضـا زاکانـی ،نماینـده مـردم قم

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

در مجلـس شـورای اسلامی و رئیـس مرکـز

اسـتان فارس بـا علیرضـا پا کفطـرت ،نماینده

پژوهشهـای مجلـس ،بـا سرپرسـت ادارهکل

مـردم شـیراز و زرقـان در مجلـس شـورای

کتابخانههـای عمومـی اسـتان قـم دیـدار و

اسلامی ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.
علیرضـا پا کفطـرت بـا تأکیـد بـر نقـش

گفتگـو کـرد.
علیرضـا زاکانـی از خدمـات و تالشهـای

کتابخانههـا در جامعـه عنـوان کـرد :مـا هرچه

علیرضـا مختارپور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانههای

بیشـتر کتابخانه بسـازیم تعـداد طلاق ،کودک

عمومـی کشـور تشـکر کـرد و اظهـار داشـت:

آزاری ،پروندههـای قضایـی و بسـیاری از جـرم

درصدد هسـتیم در مرکـز پژوهشهای مجلس

و جنایتهـای دیگـر کمتـر میشـود .مشـکل

منظومـهای ایجـاد کنیم کـه جایـگاه و اهمیت

کمبود سـرانه کتابخانهها در شـیراز بـا همکاری

کتابخانههـای عمومـی و ضـرورت کتابخوانـی

اداره کتابخانههـا و شـهرداری باید به سـرانجام

را در کشـور تقویـت کنـد .اعتلای کتابخانههـا

برسـد ،شـهرداریها بایـد در پرداخـت حـق

و گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی یـک امـر

کتابخانهها اهتمام داشـته باشـند .قانـون نهاد

حاکمیتـی اسـت و ارتباطـی بـا جریانهـا و

کتابخانههـای عمومـی کشـور بایـد اصلاح و

گروههـای مختلف سیاسـی و دولتهـا ندارد و

بحـث معیشـت کتابـداران تامیـن شـود .الزم

از ظلمهـای بزرگ در کشـور عـدم توجه به حوزه

اسـت که نهـاد کتابخانههـا برای ایـن کار ،طرح

فرهنـگ بهویـژه ترویـج مطالعـه و شناسـاندن

مشـخص و کاربـردی را به نماینـدگان ارائه کند.

نقـش کتابخانههـای عمومـی در توسـعه

بـرای توسـعه کتابخانههـا بایـد از پتانسـیل

زیرسـاختها اسـت .پرهیـز از سیاسـیکاریها

خیرین اسـتفاده کرد؛ در مجمع خیرین شهرساز

و جناحبندیهـای سیاسـی از ویژگیهـای

و فرهنگسـاز افـرادی هسـتند کـه هـدف آنها

ممتـاز نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـه

سـاخت کتابخانـه و خدمـت بـه فرهنگ شـهر

شـمار مـیرود؛ چراکه نگرش ایـن نهاد فرهنگی

ا ست .
#

حرکـت در مسـیر انقلاب و شـهدا اسـت.
#
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مطالبات کتابداران را در مجلس یازدهم

ضرورت بررسی راهکارهای اساسی برای

پیگیری خواهیم کرد

حل مشکالت نهاد

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

چهارمحـال و بختیـاری بـا حجتاالسلام

اسـتان زنجـان بـا سـیدالبرز حسـینی ،نماینده

امیرقلـی جعفـری جعفـری ،رئیـس مجمـع

مـردم شهرسـتان خدابنـده در مجلس شـورای

نماینـدگان اسـتان و نماینـده مردم شهرسـتان

اسلامی ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.

بروجـن در مجلـس شـورای اسلامی ،دیـدار
تبـادل نظـر کـرد.

سـیدالبرز حسـینی در ایـن نشسـت نهـاد
کتابخانههـای عمومـی را یکـی از تاثیرگذارترین

حجتاالسلام جعفری در این دیدار گفت:

دسـتگاههای فرهنگی کشـور دانسـت و گفت:

رسـالت کتابخانـه ها رسـالت واالیی اسـت چرا

اگـر کتـاب و کتابخوانـی در کشـور نهادینـه

کـه توسـعه کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی،

شـود ،مشـکالت اقتصـادی و اجتماعـی در

توسـعه فرهنگی ،اعتقادی و علمـی جامعه را در

کشـور رفـع و امنیـت برقـرار میشـود .کتاب و

پی دارد که از نسـلی به نسـل دیگر در سـطحی

کتابخوانـی سـبب افزایـش اطالعـات عمومـی

باالتـر منتقـل میشـود .کتابـداران مظلـوم

افـراد میشـود و از هـدر رفتـن وقـت جوانـان

هسـتند و مشـکالت آنان بـه مجلس منعکس

و نوجوانـان جلوگیـری میکنـد و بایـد همـه

ً
قطعـا مشـکالت معیشـتی
شـده اسـت و

تلاش کنیم تا ایـن فرهنگ در جامعـه نهادینه

کتابـداران ،توسـعه کتابخانههـا و برخـورداری

شـود .وی بر ضرورت رفع مشـکالت معیشـتی

مـردم از امکانـات کتابخانهای در شـهرهای فاقد

کتابـداران تاکیـد و ابـراز امیـدواری کـرد بـا

کتابخانـه را بـه کمیسـیون فرهنگـی مجلـس

حمایـت نماینـدگان مجلس شـورای اسلامی،

منتقـل و بـا تمام وجـود پیگیـری خواهیم کرد.

مشـکالت بودجهای نهاد کتابخانههای عمومی

#

کشـور اصلاح شـود تـا شـاهد فعالیـت بهتـر
کتابخانههـای عمومی و ترویج بیشـتر فرهنگ
کتـاب و کتابخوانـی در جامعـه باشـیم.
#
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ضرورت رفع موانع و مشکالت و ارتقای

بنا داریم با حل مشکالت نهاد در مجلس

جایگاه و بودجههای مالی نهاد

روند توسعه کتابخانهها را سرعت بخشیم

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

اسـتان اردبیـل با حضور در دفتر حجتاالسلام

اردبیـل بـا محمـود عبـاسزاده ،نماینـده مردم

میرکاظم موسـوی ،نماینده مردم شهرستانهای

شهرسـتان مشـکین شـهر در مجلـس شـورای

اردبیل ،نیر و نمین در مجلس شـورای اسلامی،

اسلامی ،دیـدار و در خصـوص مشـکالت

بـا وی دیـدار و گفتوگـو کـرد.

کتابخانههـای عمومـی گفتگـو کـرد.

حجتاالسلام میرکاظم موسـوی با اشـاره

محمـود عبـاسزاده در ایـن دیـدار

بـا ضـرورت توسـعه فرهنگـی جامعـه ،اظهـار

ضمـن قدردانـی از زحمـات ارزشـمند کارکنـان

داشـت :جامعه فعلی به شـدت نیازمنـد ارتقای

کتابخانههـای

داشـت:

آگاهـی و بینـش عمومـی اسـت و در ایـن

کتابخانههـای عمومـی بهعنـوان مرجـع عظیم

میـان کتابخانههـای عمومـی نقـش محـوری

منابـع علمـی ،مراکز توسـعه علمـی و فرهنگی

را برعهـده دارنـد .برگـزاری برنامههـای متنوع و

جامعه محسـوب میشـوند و توجه به توسـعه

متعـدد فرهنگی توسـط کتابخانههـای عمومی

و پیشـرفت ایـن مراکـز موجـب توسـعه همه

نشـانهای از توانمندیهـای ایـن نهـاد فرهنگی

جانبـه کشـور خواهـد شـد .وی بـه ضـرورت

بهشـمار مـیرود و الزم اسـت رفـع موانـع و

حمایتهای مـادی و معنوی و تامین ملزومات

مشـکالت و ارتقـای جایـگاه و بودجههای مالی

در حوزههـای سـختافزاری و نرمافـزاری بـرای

ایـن نهـاد فرهنگـی مـورد توجـه قـرار گیـرد.

ایـن نهاد فرهنگی تاکید کرد و گفت :مشـکالت

هـر نـوع هزینـه کـرد در حوزههـای فرهنگـی،

قانـون تاسـیس و اداره کتابخانههـای عمومـی

سـرمایهگذاری بـرای آینده محسـوب میشـود

بایـد مرتفـع شـود و ما بنـا داریـم در مجلس با

و در ایـن راسـتا از همـه طرحهـای پیشـنهادی

حـل این مشـکالت ،روند توسـعه کتابخانهها را

دولـت و نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور با

سـرعت بخشیم.

عمومـی،

اظهـار

قاطعیـت حمایـت خواهـم کرد.
#

#
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در مجلس برای رفع دغدغههای نهاد

ضرورت حمایت همه جانبه برای رفع موانع

تالشمیکنیم

توسعه کتابخانههای عمومی در مجلس

#

#
»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

»

مدیـرکل

کتابخانههـای

عمومـی

همدان با حجتاالسلام احمدحسـین فالحی،

آذربایجان شـرقی با یوسـف داودی ،رئیس مجمع

نماینـده مردم شهرسـتانهای همدان و فامنین

نمایندگان اسـتان؛ سـید محمدرضا میرتاجالدینی،

در مجلـس یازدهـم ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.

نائـب رئیـس کمسـیون برنامـه و بودجـه؛ جعفـر

حجتاالسلام احمدحسـین فالحـی در

راسـتی ،نماینده مردم شـریف شبسـتر در مجلس

ایـن دیـدار اظهـار داشـت :یکـی از دغدغههای

شـورای اسلامی ،بهصـورت جداگانـه دیـدار و

مقـام معظـم رهبـری افزایـش میـزان مطالعه

در زمینـه راهحلهـای قانونـی ممکـن بـرای رفـع

در جامعـه اسـت و مـا بایـد در راه تحقـق ایـن

مشـکالت بودجـهای نهـاد کتابخانههـای عمومی

منویـات گام برداریم .سـلیقه مطالعـه کودکان و

کشـور و گسـترش زیرسـاختهای کتابخانهای در

نوجوانـان با نسـل مـا متفاوت اسـت و به قول

اسـتان گفتوگـو کـرد.

حضـرت علـی (ع) فرزنـدان خـود را بایـد برای

یوسـف داودی گفـت :حل مشـکل بودجهای

زمـان دیگـری که متعلق بـه آنها اسـت ،تربیت

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و بـه تبـع آن

کنیـم .در حـوزه کتاب ،کتابخوانـی و کتابداران و

رسـیدگی بـه معیشـت کارکنـان ایـن نهاد نیـاز به

دغدغههایـی کـه به نهـاد کتابخانههای عمومی

راهحلهـای اساسـی و ریشـهای دارد و در این بین

کشـور بازمیگـردد ،هر کاری از دسـت مـا برآید،

مسـیری کـه نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور در

انجام خواهیـم داد.

پیـش گرفته یعنـی تعامل بـا نماینـدگان مجلس
#

جهت رفع تناقضات قانون تاسـیس بهترین شـیوه
ممکن اسـت .مجمع نمایندگان آذربایجان شـرقی
آمادگـی حمایت همـه جانبه از رفع موانع توسـعه
کتابخانههـای عمومی و همسانسـازی معیشـت
کتابـداران با سـایر اقشـار کارمند کشـور را دارد.
#

94

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

آماده انجام هر کمکی برای ارتقای ساختار

ضرورت ارسال الیحه برای حل مشکالت

نهادکتابخانههایعمومیهستیم

بودجهایکتابخانههایعمومی

#

#
»

مدیـرکل

کتابخانههـای

عمومـی

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

چهارمحـال و بختیـاری بـا احمـد راسـتینه ،عضو

آذربایجانغربـی با روحاهلل حضرتپـور ،نماینده

کمیسـیون فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی

ن ارومیـه در مجلـس شـورای
مـردم شهرسـتا 

و نماینـده مـردم شهرسـتانهای شـهرکرد ،بـن و

اسلامی ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.
روحاهلل حضرتپـور در ایـن دیـدار بـه

سـامان ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.
احمـد راسـتینه در ایـن دیـدار گفـت :یکـی

اهمیـت جایـگاه کتابخانههـای عمومـی در

از موضوعـات مـا در ایـن کمیسـیون مبحـث

توسـعه فرهنگـی جامعـه اشـاره کـرد و گفـت:

کتابخانههـای عمومـی اسـت کـه متاسـفانه

بـرای حـل مشـکالت بودجـهای کتابخانههای

اساسـنامه آن تعارضـات بسـیاری دارد و بسـیار

عمومی و مشـکالت کتابداران ،باید وزارت ارشاد

ضعیـف تدوین شـده اسـت .این در حالی اسـت

در قالـب یک الیحه اقدام کنـد .وی در خصوص

کـه فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی سـرآغاز رشـد و

پیگیـری پرداخـت بدهـی شـهرداری ارومیه در

تعالـی یـک ملـت اسـت .ملتی کـه اهـل دانش

قالـب تخصیـص سـاختمانی بـرای اسـتفاده

و مطالعـه نباشـد و و بـرای دانسـتن بهایـی قائل

موقـت کتابخانه عمومی عالمـه طباطبایی قول

نباشـد آن ملـت نمیتوانـد ملـت پیشـرفتهای

مسـاعد داد.
#

باشـد؛ لـذا هدایـت یـک جامعـه بـه سـمت و
سـوی کتابخوانی رسـالتی ارزشمند اسـت که نهاد
کتابخانهها و کتابداران در این راه تالشـی ستودنی
دارنـد .متاسـفانه کتابداران حقوق پایینـی دارند و
مـا آمادهایم در قالب کمیسـیون فرهنگی مجلس
هـر کمکـی که بتوانیـم بـرای ارتقای سـاختار نهاد
کتابخانههـای عمومی ،حمایت از بحث معیشـت
کتابـداران ،توسـعه فرهنـگ کتابخوانـی و ارتقای
سـرانه مطالعـه انجام دهیـم؛ زیرا فلسـفه ورود ما
به کمیسـیون فرهنگـی رفع این دغدغهها اسـت.
#
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وجود فضاهای کتابخانهای به عنوان مراکز

وجود فراکسیون مستقل کتابخوانی تأثیر

فرهنگی و اثرگذار یک ضرورت است

مثبتی بر وضعیت کتابخوانی خواهد داشت

#

#
»

سرپرسـت

ادارهکل

کتابخانههـای

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

عمومـی البـرز جداگانه با مهـدی عسـگری ،نماینده

اسـتان یـزد بـا محمدرضـا دشـتی اردکانـی،

منتخـب مـردم کـرج ،فردیـس و اشـتهارد ،و علـی

رئیس فراکسـیون گردشـگری و نماینـده مردم

حدادی ،نماینده مردم سـاوجبالغ ،نظرآباد و طالقان

اردکان در مجلـس شـورای اسلامی ،دیـدار و

در مجلس شـورای اسلامی ،دیـدار و گفتوگو کرد.

گفتوگـو کردنـد.

مهـدی عسـگری بـا تاکید بـر ضـرورت توجه

دشـتی اردکانـی در این دیـدار آمادگی خود

بـه امر کتـاب و کتابخوانـی ،با بررسـی وضعیت و

بـرای هرگونه همـکاری بـا کتابخانههـا را اعالم

مشـکالت تامین منابـع مالی نهـاد کتابخانههای

کـرد و گفـت :رایزنـی بـا صنایـع و مسـئوالن

عمومـی ،قـول مسـاعد داد در تعامـل بـا نهـاد

شهرسـتان بـرای توجـه ویـژه بـه فرهنـگ و

کتابخانههـای عمومـی ،پیگیـر اصالح مشـکالت

کتابخوانـی میتوانـد راهگشـا باشـد و در

قانونـی ایـن نهاد باشـد.

مجلـس نیـز پیگیـری مطالبـات کتابخانههای

علی حـدادی نیز ضمـن تاکید بر لـزوم توجه

عمومـی و ارائـه مصوباتی بـرای بهبود وضعیت

بـه مسـائل کتابخانههـای عمومی اظهار داشـت:

کتابخانههـا بایـد بـه دغدغـه تمـام نمایندگان

وجـود فضاهـای کتابخانـهای بـه عنـوان مراکـز

تبدیـل شـود .وی بـا اسـتقبال از طـرح ایجـاد

فرهنگـی و اثرگذار در امر ترویج فرهنگ کتابخوانی

فراکسـیون «حامیـان کتـاب» در مجلس اظهار

و مطالعـه ،در هـر منطقـهای یـک ضـرورت برای

داشـت :وجود فراکسیون مسـتقل در این حوزه

اهالـی آن منطقـه اسـت و برای ایجـاد آن از هیچ

و ارائـه راهکارهـای ملی در ایـن زمینه میتواند

کوششـی فروگـذار نخواهیـم بـود .وی بـا اشـاره

وضعیت کتابخوانی در کل کشـور را تحت تأثیر

بـه گـزارش وضعیـت بودجه ابـراز امیـدواری کرد

قـرار دهـد و راه را برای رشـد سـرانه کتابخوانی

بـا اصلاح قوانیـن ایـن حوزه ،نسـبت بـه ارتقای

همـوار کند.

جایـگاه کتابـداران و همچنیـن تامیـن مناسـب
منابـع مالی نهـاد جهت تکمیـل پروژههـای نیمه
تمـام و راهانـدازی پروژههـای جدیـد کتابخانـهای
اتفاقـات خوبـی رقـم بخورد.
#
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#

برای رسیدن به اهداف مهم ،مجلس در

رفع مشکالت نهاد از اولویتهای فرهنگی

کنار نهاد ایستاده است

مجلس یازدهم است

#

#
»

سـردار سـیدعلی آقـازاده دافسـاری،

»

محسـن فتحـی ،نماینـده مـردم

نماینده مردم شهرسـتان رشـت در مجلس شورای

شهرسـتانهای سـنندج ،دیوانـدره و کامیـاران در

اسلامی ،بـا حضـور در ادارهکل کتابخانههـای

مجلـس شـورای اسلامی ،بـا حضـور در ادارهکل

عمومـی اسـتان گیلان با مدیـرکل ایـن مجموعه

کتابخانههای عمومی اسـتان کردسـتان با مدیرکل

دیـدار و تبـادل نظـر کـرد.

ایـن نهـاد فرهنگـی دیـدار و گفتوگـو کـرد.

آقـازاده در ایـن دیدار ضمن اشـاره به اهمیت

محسـن فتحی در این دیـدار ،حمایت از نهاد

جایـگاه کتـاب و کتابخوانـی در تامیـن امنیـت

کتابخانههـای عمومی را ضروری دانسـت و گفت:

اجتماعـی در جامعه ،کتاب را ابـزار قدرتمندی برای

ارتقـای سـرانه مطالعـه کـه از ملزومـات توسـعه

کنتـرل و رفع ناهنجاریهای اجتماعـی عنوان کرد.

فرهنگی اسـت بـا حمایـت از نهـاد کتابخانههای

وی گفـت :بنـده بهعنوان نماینده مـردم در جایگاه

عمومـی میسـر میشـود .این مجموعـه فرهنگی

قانونگـذاری ،برای هر نوع کمک به حل مشـکالت

بـا ترویج فرهنـگ مطالعه نقش بسـیار مهمی در

نهـاد کتابخانههـای عمومـی آمادگـی کامـل دارم.

ارتقای آگاهی و بصیرت جامعه و در نتیجه توسعه

نهـاد کتابخانههـای عمومی مایه افتخـار جامعه و

کشـور ایفـا میکنـد .وی با اشـاره به مشـکالت و

دارای هویت سـازمانی اسـت و باید موانع قانونی

دغدغههـای نهـاد کتابخانههای عمومـی در زمینه

در حـوزه اعتبـارات ایـن مجموعه رفع شـود .برای

اعتبـارات و حـق و حقـوق کارکنـان و کتابـداران،

رسـیدن به اهداف مهم ،مجلـس در کنار مجموعه

تصریـح کـرد :رفـع موانـع قانونی و ارتقای سـطح

نهـاد کتابخانههـای عمومـی ایسـتاده اسـت.

حقوقی ایـن مجموعه از اولویتهـای فرهنگی در

کـمکاری و تعلـل شـهرداریها در پرداخـت حـق

مجلـس یازدهم اسـت .وضعیت موجود در شـان

قانونـی کتابخانههـا به هیـچ وجه قابـل پذیرش

نهـاد فرهنگـی کتابخانههـای عمومـی و نیروهای

نبـوده و دسـتگاههای نظارتـی در کنـار مجلـس

آن نیسـت .خوشـبختانه در ایـن دوره بیشـتر

ملـزم بـه ورود بـه ایـن موضوع مهم هسـتند.

نماینـدگان مجلـس توجه ویـژهای به ایـن مقوله
#

دارنـد و بنـده بـه عنـوان یکـی از ایـن نمایندگان
قـول مسـاعد میدهـم کـه مشـکالت ایـن حوزه
حل شـود.
#
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حامی نهاد کتابخانههای عمومی است

#

#
»

جـواد قدوسـی کریمـی ،نماینـده مردم

»

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی

مشـهد و کالت در مجلـس شـورای اسلامی ،بـا

سیسـتان و بلوچستان با حسـینعلی شهریاری،

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی خراسـان رضـوی

نماینـده مـردم زاهـدان در مجلـس شـورای

دیـدار و گفتوگـو کـرد.

اسلامی ،دیـدار و گفتوگـو کـرد.

در ایـن دیـدار جـواد کریمی قدوسـی با اشـاره

حسـینعلی شـهریاری در این دیـدار گفت:

بـه حضـور دائمـی خـود در محیـط کتابخانههـای

مجمـع نماینـدگان اسـتان از وفـاق و همدلـی

عمومـی از کودکـی تاکنـون ،گفـت :از سـالهای

خوبـی برخـوردار اسـت و اگـر طرحهـای نهـاد

ابتدایـی تحصیـل ،حضـور در کتابخانـه یکـی از

کتابخانههـای عمومـی در صحـن مجلـس

برنامههـای ثابـت مـن بـوده و بسـیاری از خاطرات

مطـرح شـود از آن حمایـت خواهنـد کـرد .وی

خـوب گذشـتهام مربـوط بـه کتابخانـه و مطالعـه

خواستار اسـتفاده از ظرفیت خیرین در ساخت،

کتابهـای متنـوع اسـت .توجـه بـه کتابخانههای

تکمیـل و تجهیـز کتابخانههـای عمومی شـد و

عمومـی توجـه بـه فرهنـگ کشـور اسـت .مجلس

افـزود :اسـتفاده از ظرفیـت خیرین مدرسهسـاز

شـورای اسلامی توجـه بـه فرهنـگ و هنر کشـور را

در ایـن امـر باید بـه طور ویـژه مورد توجـه قرار

وظیفـه خود میدانـد و از هر گونه طـرح و الیحهای

گیرد.

که بـه تقویـت زیرسـاختهای فرهنگی و انسـجام
سـازمانهای فرهنگی منجر شـود ،حمایـت خواهد
کر د .
#
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#

مشکالت نهاد کتابخانههای عمومی در
مجلس یازدهم دنبال خواهد شد

#
»

منصورعلـی زارعـی ،منتخـب مـردم شهرسـتانهای سـاری و میانـدورود در مجلـس

یازدهـم ،بـا آرزو ولیپـور ،مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی اسـتان ،دیـدار و گفتگـو کـرد.
زارعی در این نشسـت با تحسـین برنامههای فرهنگی اجرا شـده از سـوی نهاد کتابخانههای
عمومی در اسـتان ،این اقدامات را هدفمند ،مطالعهشـده و فرهنگسـاز عنوان کرد و اظهار داشـت:
ارتبـاط مسـتقیم بـا مـردم و بهویـژه جوانـان تحصیلکـرده ،از فرصتهایـی اسـت کـه نصیب هر
دسـتگاهی نمیشـود و ایـن فرصت که با موضوع کتـاب و کتابخوانی در این نهاد جمع شـده ،یک
امتیـاز ویـژه بـرای کارهای فرهنگـی اثربخش فراهم آورده اسـت .مسـئله فرهنگ و بـه ویژه کتاب
و کتابخوانـی و مشـکالت نهـاد کتابخانه هـای عمومی به صـورت جدی در مجلـس یازدهم دنبال
خواهـد شـد ،چراکـه این موضوعات بـه دغدغه جوانان امروز و فرهنگ آینده کشـور مربوط اسـت.
#
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فرهنگی

مشارکت  ۵۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی کتاب «فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر»
گسترش جریانهای اصیل ادبی با محوریت کتابخانههای عمومی
امانت  ۲۳میلیون نسخه کتاب کودک در سال  /۹۸آذریزدی همچنان پرمخاطب
ارسال بیش از  ۱۴هزار بیت به پویش «اقتراح ماسک»
حمایت نهاد کتابخانه های عمومی کشور از چهارمین جشنواره بازی جدی

خبر

دبیر ستاد امربهمعروفونهیازمنکر مطرح کرد؛

مشارکت  ۵۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی کتاب

«فرهنگ مختصر امر به معروف و نهی از منکر»

حجــت االســام جلیــل محبــی بــا اشــاره بــه مشــارکت  ۵۷هــزار نفــر
در مســابقه کتابخوانــی کتــاب «فرهنــگ مختصــر امــر بــه معــروف و
نهــی از منکــر» بــر ضــرورت آشــنایی بنیادیــن بــا فرهنــگ صحیــح
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از طریــق کتــاب و کتابخوانــی تأکیــد

کــرد.

و فرهنگسـازی انجـام دهـد؛ بـه ایـن منظـور

#
نشسـت خبری مسابقه کتابخوانی

معاونـت آمـوزش ،فرهنـگ سـازی و رسـانه در

»

کتـاب «فرهنـگ مختصر امـر به معـروف و نهی

دوره جدیـد مدیریتـی این سـتاد تاسـیس شـد

از منکـر» دوشـنبه  ۲تیرمـاه ،بـا حضـور حجـت

تـا بتوانیم نگـرش مردم کشـور در همـه الیه ها،

االسلام جلیل محبی ،دبیر سـتاد امـر به معروف

سـنین و گروههای مختلف را نسـبت به مسـئله

و نهـی از منکـر و مهدی رمضانی ،معاون توسـعه

مسـئولیت اجتماعـی و امر بـه معـروف و نهی از

کتابخانـه ها و ترویج کتابخوانی نهاد در کتابخانه

منکـر تغییـر دهیم.

مرکـزی پارک شـهر برگزار شـد.

دبیـر سـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکر
بـا اشـاره بـه اقدامـات صـورت گرفتـه در ایـن

لـزوم تغییـر نگـرش مـردم دربـاره فرهنگ
امـر بـه معـروف و نهـی از منکر

زمینـه ادامـه داد :یکـی از فعالیـت هـای مـا
تولیـد محصـوالت رسـانه ای بـوده اسـت کـه از

حجـت االسلام جلیـل محبـی در ایـن

شـبکههای اجتماعـی و تلویزیونی پخش شـد و

نشسـت طـی سـخنانی گفـت :سـتاد امـر بـه

بازخـورد خوبـی داشـت و در ادامـه همیـن روند

معـروف و نهـی از منکـر در دوره جدید بنای خود

هشـتگ «#بی_تفاوت_نباشـیم» در دسـتور کار

را بـر ایـن گذاشـته کـه در خصـوص مسـئولیت

معاونـت فرهنگی سـتاد قـرار گرفت که توسـط

اجتماعـی و حقوق شـهروندی فعالیـت فرهنگی

بسـیاری از فعـاالن عرصـه مجـازی و فرهنگـی
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اسـتفاده و مطـرح شـده اسـت.

و پایـهای امـر به معـروف و نهی از منکر آشـنایی
پیـدا کننـد .بـر ایـن اسـاس کتـاب «فرهنـگ

جاافتادن اشـتباه یـک فرهنـگ متعالی در
اذهـان عمومی

مختصـر امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر» در
دسـتور کار مسـابقه کتابخوانـی قـرار گرفـت که

وی همچنیـن درباره فعالیتهای این سـتاد

دارای بخشهـای مختلفی چـون مفاهیم قرآنی،

در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی توضیـح داد :در

احادیـث معصومان (ع) ،بیانات امام خمینی (ره)

حـدود  ۲۷سـال عمر سـتاد امر به معـروف و نهی

و بیانـات مقـام معظـم رهبـری با ضمیمـهای با

از منکـر تعداد زیادی کتاب تولید شـده اسـت که

عنـوان «قانـون امر بـه معـروف و نهـی از منکر»

هر نویسـنده بـا نگرش خـود به موضـوع امر به

ا ست .

معروف و نهی از منکر پرداخته اسـت غالبا مسئله
مطالعـه تطبیقـی امر به معـروف و نهـی از منکر

ادامـه برگـزاری مسـابقات کتابخوانـی بـا
محوریـت امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر

در جوامـع مختلف و همچنیـن مصادیق منکر در

وی افـزود :بـه چهـار بخـش اصلـی کتـاب

ایـن جوامع در این کتاب ها تبیین شـده اسـت.

تعمـدا هیـچ حاشـیهای زده نشـده؛ چراکـه اگر

امـا با یک بررسـی توسـط یک مرکز افکارسـنجی

امـروز هـر کسـی ایـن آیـات و روایـات و بیانات

معتبـر به این نتیجه رسـیدیم که امـر به معروف

امـام راحـل و رهبـری عظیـم الشـان را مـورد

از منظر دینی برای مردم اشـتباه جا افتاده اسـت

بررسـی قـرار دهـد ،باز هم بـه دنبال ایـن خواهد

و مـردم با شـنیدن عبارت «امر بـه معروف و نهی

بـود کـه نگاه خـودش را بـه این مطالـب نزدیک

از منکـر» احسـاس خوبـی پیـدا نمی کننـد و آن

کنـد .در حالیکـه بسـیاری از این مطالب تفسـیر

منظـور و حسـی که خداوند متعـال در قرآن کریم

نمیخواهـد و مبیـن و واضـح اسـت .بـر ایـن

و ائمـه معصومیـن(ع) در روایات عنـوان کردهاند

اسـاس ایـن مطالـب بـا چهـار بخـش اصلـی و

در اذهـان متبادر نمیشـود.

در قطـع پالتویـی تهیـه شـد و در ایـن مسـابقه

حجـت االسلام محبـی تأکیـد کرد :بـر این

کتابخوانـی مـورد خوانـش قـرار گرفـت.

اسـاس آن چیـزی کـه از منظر کتـاب در موضوع

دبیـر سـتاد امر به معـروف و نهـی از منکر با

امـر به معـروف و نهـی از منکر اهمیـت دارد این

تقدیر از همکاری و مشـارکت نهـاد کتابخانههای

اسـت کـه مردم امـروز بایـد با مفاهیـم بنیادین

عمومی کشـور در برگزاری این مسابقه کتابخوانی
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گفت :خوشبختانه در این مسابقه کتابخوانی ۵۷

میدانـم و امیـدوارم مشـابه ایـن اتفاقـات در

هزار نفر شـرکت کردند که جوایزی توسـط ستاد

حوزههـای دیگـر رخ دهـد.

امـر به معـروف و نهی از منکر و با مشـارکت نهاد

معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج

کتابخانه های عمومی کشـور بـه برگزیدگان اعطا

کتابخوانـی نهاد با اشـاره بـه رویکـرد جدید نهاد

شـد .با توجه به اسـتقبال گسـتردهای کـه از این

کتابخانـه در تبدیـل کتابخانههـا بـا پایگاههـا

مسـابقه صـورت گرفت به دنبال این هسـتیم که

و باشـگاههای فرهنگـی و اجتماعـی ،گفـت :بـا

مسـابقه با موضوع امر به معـروف و نهی از منکر

ایـن نـگاه و گسـتره  ۳۵۰۰کتابخانـ ه عمومـی در

در دسـتور کار قـرار گیـرد و با کتابهایـی دیگر در

سراسـر کشـور ،کتابخانههـا میتواننـد بـا نـگاه

سـطح وسـیعتری برگزار شود.

جدیـدی کـه به موضـوع امر به معـروف و نهی از
منکـر مطرح شـده ،نقش مکمـل را در کنار سـایر

همسـویی کتابخانههـا بـا رویکـرد جدیـد
بـه حـوزه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر
در ادامـه ایـن نشسـت مهـدی رمضانـی،
درباره همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشـور

دسـتگاههای فرهنگـی و اجتماعـی ایفـا کنند که
تلاش میکنیـم این رویکـرد را ادامه دهیـم و در
سـایر فضاهایـی کـه قابل تعریـف و اجرا اسـت،
دنبـال کنیم.

و سـتاد امـر به معروف و نهی از منکـر عنوان کرد:

مشـارکت  ۵۷هزار نفر در مسابقه کتابخوانی

در وهله اول همکاری این دو دسـتگاه در برگزاری

کتـاب «فرهنـگ مختصر امـر به معـروف و نهی

ایـن مسـابقه مصداقـی از امـر به معروف اسـت

از منکر»

کـه امیدواریم این نگاه در جامعه و دسـتگاههای

رمضانی با اشـاره بـه مشـارکت  ۵۷هزار نفر

مختلـف نهادینـه شـود .امـا نکتـه قوتی کـه در

در مسـابقه کتابخوانـی کتـاب «فرهنگ مختصر

ایـن همـکاری مشـترک وجود داشـت ایـن بود

امـر بـه معروف و نهی از منکر» به ارائه گزارشـی از

که سـهمخواهی خاصـی در این همـکاری وجود

روند برگزاری این مسـابقه پرداخـت و گفت :این

نداشـت و این مسـابقه کامال با همراهی طرفین

مسـابقه با انتشـار فراخـوان و تعیین بـازه زمانی

در یـک فضـای مثبـت به انجـام رسـید و تالش

برای شـرکت در آن از بهمن مـاه آغاز و این مهلت

کردیـم کاری خـوب و قابـل دفاع ارائه شـود و آن

در دو نوبـت نیـز تمدید شـد .تیـزر تبلیغاتی این

را یـک شـروع خـوب بـرای همکاریهـای آتـی

مسـابقه تهیـه و با همکاری سـتاد از رسـانه ملی
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پخش شـد؛ همچنیـن از ظرفیـت کتابخانههای

عمومـی کشـور در روزهای شـیوع بیمـاری کرونا

عمومـی هم بـرای دعوت به شـرکت در مسـابقه

و تعطیلـی کتابخانههـا پرداخـت و گفـت :پس

استفاده شد.

از شـیوع بیمـاری کرونـا در کشـور بـر اسـاس

وی افـزود ۵۵ :درصـد معـادل  ۳۱هـزار نفـر

دسـتور سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا ،کتابخانهها

از شـرکت کننـدگان در ایـن مسـابقه را خانمها و

نیـز هماننـد سـایر مراکـز فرهنگـی تعطیل شـد

 ۴۵درصـد معـادل  ۲۶هزار نفر را آقایان تشـکیل

کـه هفته گذشـته بر اسـاس دسـتور این سـتاد،

دادنـد .همچنیـن بر اسـاس «میزان مشـارکت»

مجوز بازگشـایی کتابخانهها صادر شـد و از دیروز

اسـتان کرمان با  ۶هزار  ۱۱۲نفر ،اسـتان آذربایجان

کتابخانههـای عمومـی بـر اسـاس دسـتورالعمل

شـرقی بـا  ۴هـزار و  ۱۸۳نفـر و اسـتان خراسـان

هـای ابالغـی وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش

جنوبـی بـا  ۳هـزار  ۷۷۷نفـر ،سـه اسـتان برتـر

پزشکی و دستورالعمل تکمیلی نهاد کتابخانههای

بودند .بر اسـاس «کیفیت شـرکت و نمره کسـب

عمومی کشـور که به تأیید وزیر محترم بهداشـت،

شـده افـراد» اسـتان کرمـان ،آذربایجـان شـرقی

درمان و آموزش پزشـکی نیز رسـیده ،بازگشـایی

و سیسـتان و بلوچسـتان عنـوان سـه اسـتان

شـد .البته برخـی محدودیتها همچنـان برقرار

برتـر را بـه خـود اختصـاص دادنـد و در نهایـت

اسـت و برخـی از ضوابـط و شـرایط حضـور و

بر اسـاس «نسـبت جمعیت و میزان مشـارکت»

اسـتفاده از فضـای کتابخانهها تغییر کـرده که در

اسـتانهای خراسـان جنوبی ،خراسـان شمالی و

حـال اجرا شـدن اسـت.

زنجان سـه اسـتان برتـر بودند.

معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج

معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج

کتابخوانـی نهـاد ادامـه داد :در ایـن ایـام

کتابخوانـی نهـاد دربـاره جوایـز این مسـابقه نیز

کتابخانههـای عمومـی ماننـد سـایر دسـتگاهها

توضیح داد :جوایز این مسـابقه که شـامل کمک

نیـز در فضـای مجازی فعـال بودنـد و برنامهها و

هزینـه سـفرهای زیارتی و جوایز نقدی اسـت ،به

خدمـات مختلفی را به مردم ارائـه دادند که از آن

صـورت مشـارکتی از سـوی نهـاد کتابخانههـای

جمله میتـوان به برگـزاری جشـنواره کتابخوانی

عمومـی کشـور و سـتاد امر بـه معـروف و نهی از

رضـوی ،پویـش هـر کتابـدار یـک کتابخـوان،

منکـر تهیه شـده و تخصیص یافته و بخشـنامه

مسـابقه نقاشـی «کرونا را شکسـت میدهیم» و

آغـاز توزیـع جوایز بـه برگزیـدگان به اسـتانهای

سـایر برنامـه هـا اشـاره کرد.

مختلف ابالغ شـده اسـت تا بتوانیم بـه وعدهای

وی دربـاره برگـزاری جشـنواره کتابخوانـی

کـه دادیـم عمـل کنیـم و فاصلـهای میـان اعلام

رضـوی گفـت :در ایـام دهـه کرامـت تنها بخش

برگزیـدگان و اهـدای جوایز به این عزیـزان ایجاد

از جشـنواره بیـن المللـی امـام رضـا(ع) کـه در

نشـود .الزم بـه ذکـر اسـت کـه بیشـترین جوایز

سـال جـاری برگـزار شـد ،جشـنواره کتابخوانـی

بـه برگزیـدگان از اسـتانهای آذربایجان شـرقی،

رضـوی بـوده اسـت .بـه طـوری کـه بـر اسـاس

کرمان و سیسـتان و بلوچسـتان اختصاص یافته

دسـتور وزیـر محتـرم فرهنگ و ارشـاد اسلامی

ا ست .

همـه بخشهـای جشـنواره بیـن المللـی امـام

اعمـال محدودیتها و تغییـر برخی ضوابط
همزمان با بازگشـایی کتابخانهها

رضـا(ع) متوقـف شـد بـه غیـر از جشـنواره
کتابخوانـی رضـوی کـه در حـال برگزاری اسـت و

مهـدی رمضانـی در ادامـه ایـن نشسـت

تـا پایان تیر مـاه نیـز در فضای مجـازی از طریق

بـه ارائـه گزارشـی از فعالیـت نهـاد کتابخانههای

سـامانه مسـابقات الکترونیـک کتابخوانـی نهاد
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دبیرسـتاد امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر :بـا توجـه به اسـتقبال

گسـتردهای که از این مسـابقه صورت گرفت به دنبال این هسـتیم
کـه مسـابقه با موضـوع امر به معـروف و نهی از منکر در دسـتور کار

قـرار گیـرد و با کتابهایی دیگر در سـطح وسـیعتری برگزار شـود
آمادگی برای افتتاح کتابخانه مرکزی یزد

کتابخانههای عمومی کشـورwww.samakpl. ،
 irدر دسـترس عالقهمنـدان قـرار دارد.
افزایـش ۲برابـری شـرکت کننـدگان
جشـنواره کتابخوانـی رضوی در فضـای مجازی
رمضانـی بـا اشـاره بـه اسـتقبال خـوب
عالقهمنـدان به شـرکت در این مسـابقه از طریق
فضـای مجـازی ،عنوان کرد :تا کنون بیـش از ۸۰۰
هـزار نفـر در ایـن جشـنواره شـرکت کردهانـد که
امیدواریم تا پایان مهلت شـرکت در این مسـابقه
بـه ایـن آمـار افـزوده شـود .هرچنـد بـا توجه به
اینکـه به دلیـل محدودیت های ناشـی از بیماری
کرونـا نتوانسـتیم بخش مکتـوب را برگـزار کنیم،
اما تا به امروز به نسـبت دوره گذشـته جشـنواره،
میـزان حضور شـرکت کننـدگان در بخش فضای
مجـازی  ۲برابر شـده اسـت.
معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج
کتابخوانـی نهـاد «عزیمـت جـدی بـه سـمت
فضای مجـازی» را مهمترین اتفـاق در نحوه ارائه
خدمـات و برنامـه در کتابخانههـا عنـوان کـرد و
گفـت :این رویکرد که در شـرایط خـاص حاکم به
کشـور رخ داد ،در نهاد اسـتمرار خواهد داشـت و
بخشـی از برنامههـای کتابخانههـا کـه به فضای
مجازی منتقل شـد همچنان برگزار خواهد شـد و
گسـترش خواهد یافت و نکته مثبتـی که در این

وی همچنیـن از افتتـاح کتابخانـه مرکـزی
یـزد در آینـدهای نزدیـک خبـر داد و گفـت :بـر
اسـاس تعهـد و قولـی کـه نهـاد کتابخانههـای
عمومـی کشـور به مـردم محترم اسـتان و شـهر
یـزد داده بـود ،بنـا داشـتیم کـه پس از  ۲۴سـال
انتظـار ،مراسـم افتتـاح کتابخانـه مرکـزی یـزد
را در اسـفند مـاه سـال گذشـته برگـزار کنیـم کـه
همـه شـرایط بـرای ایـن افتتـاح فراهم شـد بود
و حتـی هماهنگیهـای الزم بـرای حضـور وزیـر
محتـرم فرهنـگ و ارشـاد اسلامی نیـز انجـام
شـده بـود؛ امـا مصـادف شـدن ایـن برنامـه بـا
شـیوع بیمـاری کرونا در کشـور باعث بـه تعویق
افتـادن ایـن افتتاح شـد .بـر این اسـاس افتتاح
کتابخانـه مرکـزی یزد در مـاه جاری یا مـاه آینده
از برنامههـای در دسـت اجـرای مـا اسـت.
رمضانـی یـادآور شـد :کتابخانـه مرکـزی
یـزد سـومین کتابخانـه مرکـزی اسـت کـه در
دوره مدیریـت جنـاب آقـای مختارپـور در نهـاد
کتابخانههای عمومی کشـور افتتاح میشـود .به
طـوری کـه پیـش از این کتابخانه مرکزی مشـهد
پـس از  ۲۵سـال و کتابخانه مرکـزی بجنورد پس
از نزدیـک به  ۲۰سـال انتظار توسـط نهـاد افتتاح
شـد و همچنیـن کتابخانـه مرکـزی پارکشـهر
تهـران نیـز پـس از مدتـی تعمیـر و بازسـازی،
بازگشـایی شد.

عزیمـت وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن طریق
میتوانیم به بسـط و گسـترش عدالت آموزشـی
در برنامههـای نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور
نزدیک شـویم.
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#

گزارش
در نخستین جلسه هماهنگی محافل ادبی نهاد کتابخانههای عمومی کشور مطرح شد؛

گسترش جریانهای اصیل ادبی

با محوریت کتابخانههای عمومی
نخسـتین جلسـه هماهنگی محافل ادبـی نهاد کتابخانههـای عمومی

کشـور به منظـور معرفی شـورای ادبی و دبیـران اسـتانی محافل ادبی
از سراسـر کشـور و همچنین بررسـی اهـداف و دسـتورالعملهای اداره

ایـن محافـل ،به صـورت مجازی برگزار شـد.

مهـم نهـاد تبدیـل کتابخانـه هـای عمومـی به

#
نخسـتین جلسـه هماهنگـی

مراکـز فرهنگـی اجتماعی بـوده که ایـن تبدیل

»

محافـل ادبـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

و تغییـر ،علاوه بـر همت مدیـران کارشناسـان

کشـور دوشـنبه  ۱۶تیـر مـاه به صـورت مجازی

و مسـئوالن سـتادی و اسـتانی نهـاد ،نیازمنـد

و بـا شـرکت اعضـای شـورای ادبـی نهـاد

یک سـاختار و سـاز و کار اجرایی اسـت؛ یکی از

متشـکل از مصطفـی محدثـی خراسـانی ،علی

ایـن اقدامـات شـکلگیری محافل ادبـی در کنار

داوودی ،حامـد محقـق ،فریبـا یوسـفی و نغمه

سـایر فعالیت ها بوده اسـت که خوشـبختانه با

مستشـارنظامی و دبیران اسـتانی محافل ادبی

اسـتقبال گسترده در اسـتانهای مختلف روبرو

و همچنیـن مهـدی رمضانـی ،معـاون توسـعه

شد .

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی نهـاد ،هادی
آشـتیانی ،مدیرکل امور فرهنگی و سـایر دبیران
و کارشناسـان فرهنگـی نهـاد کتابخانههـای
عمومـی کشـور ،برگـزار شـد.

اهمیـت شـکلگیری و ضـرورت اسـتمرار
فعالیـت محافـل ادبی
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

در ایـن جلسـه مهـدی رمضانـی ضمـن

کتابخوانـی نهـاد بـا اشـاره به انتخـاب جمعی

تبریـک به مناسـبت والدت امام رضـا(ع) و ابراز

از اهالی شـعر و ادب شـناخته شـده بـه عنوان

امیـدواری نسـبت بـه پایـه گـذاری یـک اقدام

دبیران اسـتانی ایـن محافل ،افزود :متاسـفانه

فرهنگـی ماندگار در این جلسـه ،طی سـخنانی

طـی سـال هـای اخیـر توجـه کمـی بـه حوزه

گفـت :طی سـالهای اخیر یکـی از رویکردهای

ادبیـات و شـکلگیری محافـل ادبی در کشـور
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معطـوف بـوده اسـت؛ امـروز مفتخریـم کـه

فرهنگـی نهـاد نیز با تقدیر از حضور و مشـارکت

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور بـا انتخاب

دبیـران اسـتانی محافل ،اسـتادان حوزه شـعر و

و همراهـی جمعـی از اسـتادان عرصـه شـعر

ادب و کارشناسـان فرهنگی نهاد در اسـتانها در

و ادب ،پایـه گـذار ایـن حرکـت و راه انـدازی

راهانـدازی محافل ادبی در سراسـر کشـور گفت:

محافـل ادبـی در سراسـر کشـور شـده اسـت

گسـترش جریان اصیل زبان و ادبیات فارسـی در

اسـت .البته ایجاد و شـکل گیـری محافل ادبی

بیـن مردم با اسـتفاده از ظرفیـت کتابخانههای

اقدامـی بسـیار مهـم و قابـل توجه اسـت ،اما

عمومـی به عنـوان شـبکه گسـترده فرهنگی در

مهمتـر از آن اسـتمرار ایـن حرکـت و مثمر ثمر

سراسـر کشـور ،از موضوعـات مـورد توجـه نهاد

بـودن آنهـا خواهـد بود.

کتابخانههـای عمومی کشـور بوده اسـت.

وی خطـاب به دبیران اسـتانی و همکاران

وی افـزود :بـر ایـن اسـاس تلاش داریـم

فرهنگـی اسـتانها گفـت :امیدواریـم کاشـت

تـا بـا راهانـدازی محافـل ادبـی بـا محوریـت

ایـن نهـال بـه همـت شـما عزیـزان به شـجره

کتابخانههـای عمومـی در سراسـر کشـور و

پربـاری تبدیـل شـود که فضـای ادبی کشـور از

همچنیـن بـا اسـتفاده از گنجینـه علـم و ادب

ثمـرات آن بهره مند شـوند و یـک جریان ادبی

اسـتادان ایـن حوزه ،گامی موثـر در جهت غنای

مانـا را پایـه گـذاری کنـد .مـا در نهـاد بـه این

ادبـی در جامعـه برداریـم و امیـد داریـم کـه به

اتفـاق و ایـن جریان امید بسـته ایـم .جریانی

زودی بـا نابـودی بیمـاری کرونا ،شـاهد برپایی

کـه شـما پـای کار آن آمدهایـد و امیدواریـم در

جمعهـای موثـر بـه منظـور ارتقـاء فرهنـگ و

ایـن رونـد تمـام نـگاه هـا و جریانـات متعهد

ادبیـات فارسـی از طریـق ایـن محافل باشـیم.

عالقمنـد حضـور فعـال داشـته باشـد تـا بـا

آشـتیانی بـا اشـاره بـه فرصـت باقیمانـده

هدایـت دبیـران منتخـب تبدیـل بـه یـک

بـرای شـرکت در جشـنواره کتابخوانـی رضـوی

جریـان ماندگار شـود.

گفت :شـکلگیری این محافل فرصت مناسـبی
در اختیـار عالقـه منـدان بـه ایـن حـوزه قـرار

لـزوم حمایـت از جریانهای اصیـل ادبی
در قالـب محافل ادبی
همچنیـن هـادی آشـتیانی ،مدیـرکل امور

108

میدهـد تـا در فاصلـه کمتـر از دو هفتـه مانده
تا پایان مهلت شـرکت در جشـنواره کتابخوانی
رضـوی ،آثـار و تولیـدات خـود در بخـش

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

مستشـار نظامـی همچنیـن دربـاره
روشهـای دسـتیابی بـه این اهـداف توضیح
داد :در دسـتورالعمل تدوین شـده برای فعالیت
محافـل ،اقداماتـی چـون اسـتفاده از ظرفیـت
محفل هـای ادبـی جهـت سـاماندهی ،ارتقا و
حمایـت از بکارگیری فعـاالن ادبی در برنامههای
کتابخانههـا ،برگـزاری دورههـای آموزشـی و
کارگاهـی ادبـی ،تولید محتـوا در زمینـه ادبیات
متعهـد ،آیینـی و حوزههـای حائـز اهمیـت و
برگـزاری همایشهـا ،نشسـتها و محافـل
ادبـی آورده شـده اسـت.
داسـتانکهای ادبی را به این جشـنواره ارسـال
کنند .
گامـی موثـر در جهـت عمـل بـه منویـات
مقـام معظـم رهبری
همچنیـن نغمـه مستشـار نظامـی ،دبیـر
شـورای ادبـی نهـاد دربـاره شـکلگیری و آغـاز
بـه کار محافـل ادبـی نهـاد گفـت :بـا توجـه به
منویـات مقـام معظـم رهبـری و توجـه ویـژه
ایشـان به شـعر و ادبیـات و همچنیـن مطالبه
همیشـگی ایشـان در حمایـت از جریانهـای
اصیـل ادبی ،نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور
اقـدام بـه تشـکیل و راهانـدازی محافـل ادبـی

وی ادامـه داد :همچنیـن تشـکیل بانـک
اطالعاتـی اعضـای محفـل ادبی(اعضـاء ویـژه
و عـادی) ،برگـزاری مسـابقات ادبـی مختلف و
مشـاعره ،بهره گیری مناسـب از فضـای مجازی
جهت توسـعه کمّ ی و کیفی فعالیتهای محفل
(اطالع رسـانی گزارش جلسـات در وبلاگ و)...
و همـکاری در تولیـد و نشـر برنامههای محفل
ادبـی از دیگـر اقدامات محافل برای دسـتیابی
بـه اهداف هسـتند.
ادامـه ایـن مراسـم با بیـان نکاتی از سـوی
اعضـای شـورای ادبـی نهـاد و دبیـران اسـتانی
محافـل ادبـی همـراه بود.
#

در سراسـر کشـور بـا محوریـت کتابخانههـای
عمومـی کرد.
وی دربـاره اهـداف راهانـدازی محافل ادبی
گفـت :نهادینه کردن فرهنگ مشـارکت عمومی
جهت انجـام فعالیتهای ادبـی در کتابخانهها
و تمهیـد زمینه اعتلای آن؛ تقویـت و راهاندازی
محفـل هـای ادبـی در کتابخانههـای عمومـی
جهـت ایجـاد انگیزه نسـبت به شـعر و ادبیات
فارسـی و همچنین ساماندهی نیروهای متعهد
و متخصـص ادبـی بـه منظـور ایجـاد تحـول
فرهنگـی در خدمـات کتابخانههـا از مهمتریـن
اهـداف درنظـر گرفتـه شـده بـرای ایـن حرکت
بوده اسـت.
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بخــش قابــل توجهــی از امانت
کتــاب در کتابخانههــای کل
کشــور ویــژه کتابهــای

همزمان با روز رسـمی ادبیات کـودک و نوجوان
اعالم شد؛

کــودک و نوجــوان اســت .بــه
طــوری کــه امانــت کتابهــا

در بخشهــای کــودک و

امانت  ۲۳میلیون نسخه

نوجــوان کتابخانههــا در دوره

 /۹۸آذریزدی همچنان

بــر  ۲۳میلیــون نســخه کتــاب

کتاب کودک در سال

پرمخاطب

#

زمانــی یکســاله  ۱۳۹۸بالــغ

بــوده اســت.

خـاک سـپرده شـد ،امـا همچنـان کتابهـای او
»

خبرگـزاری فـارس فـارس ۱۸ :تیـر به

پرمخاطب هسـتند.

عنـوان روز رسـمی ادبیـات کـودک و نوجـوان در

بـر اسـاس ایـن گـزارش ،بـه مناسـبت روز

کشـور اعلام شـده اسـت .روزی که مقارن بـا روز

ادبیـات کـودک و نوجوان نگاهی بـه آمار فعالیت

درگذشـت مهـدی آذریزدی ،نویسـنده و بازنویس

کتابخانههای عمومی در بخـش کودک و نوجوان

خـوب کشـورمان در سـال  ۱۳۸۸اسـت.

و میـزان امانـت کتابهـا در کل کشـور داریم.

مرحوم مهدی آذریزدی ،نویسـنده کشورمان،
 ۱۸تیرماه سـال  ۸۸در  ۸۸سـالگی در بیمارسـتان

بیـش از  ۷۸درصـد کتابخانههای کل کشـور
دارای بخشهـای کودک مسـتقل هسـتند

آتیـ ه تهران دار فانـی را وداع گفت و در حسـینیه

بـر اسـاس ایـن گـزارش ،تقریبا همـه ۲۵۴۸

خرمشـاه یـزد در نزدیکـی محـل زندگـیاش بـه

بـاب کتابخانه نهـادی فعـال ،دارای بخش کودک
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هسـتند .در ایـن کتابخانههـا فضاهـای ویـژه

شـکل مسـتمر در حال اجرا اسـت.

کـودکان در کنـار سـایر بخشهـای کتابخانـهای
پیـش بینی شـده اسـت.
بیـش از  ۷۸درصـد کتابخانههای کل کشـور
(تعـداد  ۱۹۹۱بـاب کتابخانـه) دارای بخشهـای
کودک مسـتقل هسـتند.

بیـش از  ۶۰درصـد اعضـای کتابخانههـای
عمومی زیر پوشـش نهاد کتابخانههـای عمومی،
کـودک و نوجوانانـد
در حـال حاضـر بیـش از  ۶۰درصـد اعضـای

ً
صرفـا ویـژه
 ۸بـاب از کتابخانههـای فـوق

کتابخانههـای عمومـی تحـت پوشـش نهـاد

کـودکان بـوده و تمـام خدمـات و فعالیتهـای

کتابخانههـای عمومـی را کـودکان و نوجـوان

آنهـا بـرای کـودکان و نوجوانـان برنامهریـزی و

تشـکیل میدهنـد .خردسـاالن و کودکان در سـه

ارائـه میشـود .ایـن کتابخانههـا در اسـتانهای

رده سـنی الـف ،ب و ج (پیشدبسـتانی تا پنجم

خراسـان رضوی ،فارس ،گلسـتان ،گیالن ،لرستان

ابتدایـی) مخاطبـان و کاربـران بخـش کـودک و

و همـدان واقـع شـدهاند .در  ۲۲درصـد باقیمانده

ردههـای سـنی  ۱۲تـا  ۱۸سـال کاربـران بخـش

از کتابخانههـا (  ۵۵۴بـاب) بخشهـای کودک به

نوجـوان کتابخانههـا هسـتند.

صـورت کنـار مجموعـه فعال اسـت.
سـهم کتاب کودک از امانـت کتابخانهها ۸۲
خدمات بخش کودک

درصد اسـت

در بخـش کـودک کتابخانههـا امـکان بازی،

بیـش از  ۸۲درصـد میـزان امانـت کتـاب در

سـرگرمی ،مطالعـه در محل و امانـت کتاب فراهم

کتابخانههـای کل کشـور ویـژه کتـب کـودک و

شـده اسـت .همچنیـن فعالیتهـای فرهنگی از

نوجوان اسـت؛ بـه طوری کـه امانـت کتابها در

جمله برگـزاری کالس های آموزشـی ویژه کودکان

بخشهـای کودک و نوجوان کتابخانههـا در دوره

و والدیـن ،جلسـات جمـع خوانـی ،شـعرخوانی،

زمانـی یکسـاله  ۱۳۹۸بالـغ بر  ۲۳میلیون نسـخه

نویسـندگی ،قصهگویـی ،نقاشـی ،کاردسـتی و ...

کتـاب بوده اسـت.
#

در کتابخانههـای عمومـی برنامهریزیشـده و بـه
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با پایان زمان ارسال آثار اعالم شد؛

ارسال بیش از  ۱۴هزار بیت به پویش «اقتراح ماسک»/

معرفی برگزیدگان پس از ایام عزاداری ماه محرم

نغمــه مستشــار نظامــی دبیــر پویــش «اقتــراح ماســک» بــا اشــاره

بــه اســتقبال گســترده عالقهمنــدان و همچنیــن اســتادان حــوزه

شــعر و ادب کشــور از ایــن پویــش و ارســال بیــش از  ۱۴هــزار بیــت
بــه ایــن پویــش ،از معرفــی و تقدیــر از آثــار و شــاعران برگزیــده پــس

از ایــام عــزاداری مــاه محــرم خبــر داد.

از شـاعران و عالقهمنـدان بـه این حوزه خواسـته

#
پویـش ادبـی «اقتـراح ماسـک»

شـده بود برای اثرگذاری بیشـتر ،ابیـات را به زبان

»

کـه بـه همت محافـل ادبـی نهـاد کتابخانه های

طنـز (طنـز عفیـف) بسـرایند ،و در نهایـت شـعر

عمومی کشـور و با هدف ترویج فرهنگ اسـتفاده

خود را با هشـتگ #اقتراح_ماسـک منتشر کنند.

از ماسـک برای حمایت از کادر درمان و همچنین

وی بـا اشـاره بـه اسـتقبال گسـترده از ایـن

کمـک بـه قطـع زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا

پویـش افـزود« :اقتراح» به معنی سـنجش ذوق

راه انـدازی شـد ،بـا اسـتقبال گسـترده شـاعران

و قریحـه ادبـی شـاعران اسـت و در همه محافل

و عالقهمنـدان بـه شـعر و ادب و بـا هشـتگ

ادبـی اصیـل اقتراح وجود داشـت؛ به طـوری که

#اقتراح_ماسـک به یکی از پویشهـای پربازدید

آثـار بسـیاری از شـاعران نامـی فارسـی زبـان بـر

فضـای مجازی در این روزها تبدیل شـده اسـت.

اسـاس یک موضوع و داسـتان مطروحه سـروده

نغمه مستشـار نظامی ،دبیر پویش «اقتراح

شـده اند .خوشـبختانه این دعـوت محافل ادبی

ماسـک» در ایـن بـاره گفـت :محافل ادبـی نهاد

نهـاد کتابخانـه های عمومی کشـور به اقتـراح با

کتابخانههـای عمومـی کشـور از حـدود یک ماه

اسـتقبالی فراتـر از انتظـار ما همراه شـد و در کنار

گذشـته با دعوت از شـاعران و اهالی ادب سراسـر

شـاعران عالقهمند در سراسـر کشـور ،بسـیاری از

کشـور به «اقتـراح» و بهرهمنـدی از ابیات معروف

اسـتادان شـعر و ادب ،چهـره های ادبـی و حتی

بـزرگان ادب فارسـی بـرای سـرایش تـک بیت با

چهـره هـای طنز کشـور از ایـن پویش اسـتقبال

کلیـد واژۀ «ماسـک» دعوت کـرد .در این پویش

کردند.
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مستشـارنظامی درباره هدف راهانـدازی این

شـاعران مطرح کشـور سـروده شـده اسـت.

پویـش گفـت :با توجـه بـه اهتمام مسـئوالن و

وی بـا اعلام پایـان فعالیـت ایـن پویـش

تأکیـد آنهـا بـرای اسـتفاده از ماسـک بـه عنوان

گفـت :بـا توجه بـه فضـای طنزگونه ایـن پویش

بهترین راه شناخته شـده برای جلوگیری از شیوع

و نظـر بـه نزدیـک شـدن بـه ایـام عـزاداری ماه

بیمـاری کرونـا ،هـدف ما ایـن بود که سـرایش و

محـرم این پویـش در  ۲۴مرداد مـاه پایان یافت.

انتشـار ابیاتـی از شـاعران بزرگ با چاشـنی طنز و

اگرچه ما بنا داشـتیم از تعـدادی از آثار برگزیده در

کلید واژه «ماسـک» انگیزه ای شـود و مردم را به

ایـن پویش تقدیر کنیم ،اما اسـتقبال گسـترده از

اسـتفاده از ماسـک ترغیـب کند که خوشـبختانه

ایـن پویش مـا را در تقدیر از برگزیدگان و انتشـار

هـم توسـط اسـتادان و هم توسـط کتابـداران و

آثـار آنهـا در قالـب کتاب مصمـم تر کـرد .به این

شـاعران بـا #اقتراح_ماسـک به صورت گسـترده

منظـور معرفی و تقدیـر از آثار و شـاعران برگزیده

در فضـای مجـازی منتشـر و دسـت بـه دسـت

پـس از ایـام عـزاداری ماه محـرم انجـام خواهد

شد .

شد .

دبیـر پویـش «اقتـراح ماسـک» با اشـاره به

مستشـارنظامی همچنیـن بـا اشـاره بـه

دریافـت بیـش از  ۱۴هـزار بیـت در ایـن پویـش

نزدیـک شـدن بـه بزرگداشـت ابـن سـینا و روز

گفـت :آثـار بسـیار درخـوری در ایـن پویـش

پزشـک ،ضمـن تقدیـر از زحمـات کادر درمـان

سـروده و منتشـر شـده کـه البتـه برخـی از این

گفـت :وقتـی مقـام معظـم رهبـری شـخصا به

ابیـات دارای اشـکاالت وزنـی و برخی غیر منطبق

اسـتفاده از ماسـک اهتمام دارنـد و این موضوع

بـا حـال و هـوای طنزگونه ایـن پویـش بودند و

را گامـی در جهـت احتـرام بـه کادر درمـان تلقی

برخـی نیـز بـه لحاظ محتوایی همسـو بـا هدف

میکننـد ،بـر همـه مـا فـرض اسـت کـه در هـر

راهانـدازی ایـن پویـش نبودنـد کـه به ناچـار در

جایگاهـی کـه قـرار داریـم در ایـن زمینـه قـدم

میـان آثـار مورد نظر مـا جایی نداشـتند و حذف

برداریـم و تـا ریشـه کن شـدن ایـن ویـروس در

شـدند .بـر ایـن اسـاس از ایـن  ۱۴هـزار بیـت

کنـار کادر درمـان باشـیم.

حـدود  ۸هـزار بیـت خـوب ،سـالم و هدفمند بر

#

اسـاس معیارهـای پویـش اسـتخراج شـد که از

در ادامه برخی اشعار شاعران مطرح را در این

ایـن تعـداد چیـزی حـدود  ۵۰۰بیت آن توسـط

زمینه می خوانید
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رضااسماعیلی

عبدالرحیمسعیدیراد

1
رفته بودم سراغ دلدارم
۱

چونکه ماسکی نداشت برگشتم

هشدار! به دوستان خود غم ندهی
بیماری و درد ،جای مرهم ندهی
بی ماسک مرو ز خانهات بیرون ،تا

محمود اکرامی فر

ای جان! «کرونا» به خلق عالم ندهی
۲
«سعدی» که هوای باغ و بستان میکرد
در روی زمین سفر فراوان میکرد
گر از «کرونا» شنیده بود اوصافی
خود را به حصار خانه زندان میکرد!

مصطفیمحدثیخراسانی

۱
"ستارهای بدرخشید و ماه مجلس شد"
چرا که ماسک سه الیه به صورتش زده بود
۲
"چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست"
خطاست اینکه به بازار میروی بی ماسک
۳
"به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست "
که هر که ماسک نزد از قبیلهی مانیست
کمیل قزلباش از پاکستان

اگر چه گرفتیم بر ماسک خشم

ای جوانان وطن جان من و جان شما

عجب رونقی یافت بازار چشم

ماسک بر چهره بیفزایید قربان شما
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سعیدبیابانکی

ناگهان ماسک بر انداختهای یعنی چه؟

عبدالجبارکاکایی

مست از خانه برون تاختهای یعنی چی؟

علیرضاقزوه

(دوسـتان چـون ایـن ماسـک قافیـه نـداره بـا
اجـازه بـه تحریـف قافیـه دسـت زدم)
روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاسک
۱
به روز حشر اگرمی روی به سمت بهشت
دو بسته ماسک ببر احتیاط در این است
۲
کسی که ماسک خرید از قبیلهی ما هست
کسی که ماسک نزد از قبیلهی ما نیست
۳
ماسکها را بود آیا که عیاری گیرند
اکثر ماسک فروشان پی کاری دگرند
۴
دوش میآمد و رخساره برافروخته بود
بینیاش بر اثر ماسک زدن سوخته بود

بهر طلب طعمه پر و بال بیاراسک
بر بال و پر خود ژل و الکل زد و فرمود
امروز دهان همهمان صاف شد از ماسک
پایینتر از این گر بپرم از نظر تیز
بینم سرموی وزغی سوخته در جاسک
ناگه ز کمینگاه یکی ناقل پنهان
زد عطسه تندی و بیفکند بر او راسک
اینش عجب آمد که ز یک بینی کوچک
این تیزی و این تندی عطسه ز کجا خاسک
بر خاک فرود آمد و با خس خس سینه
لختی نظر خویش گشاد از چپ و از راسک
چون نیک نظر کرد به منقار بلندش
گفتا ز که نالیم؟ به منقار ،بزن ماسک
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خبر
با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی انجام شد؛

حمایت نهاد کتابخانه های

عمومی کشور از چهارمین
جشنواره بازی جدی

پرداخت.
گفتنـی اسـت ،رویـداد جامـع جایـزه بـازی
جـدی ،سـاالنه توسـط بنیـاد ملـی بازیهـای
رایانـهای بـه عنـوان تنها متولی ایـن صنعت و با
جـذب حامیـان ایـن حـوزه ،برگـزار میشـود.
ایـن رویـداد در چهارمیـن دوره خـود تالش
میکنـد تـا با برگزاری سـه بخش کلیدی ،شـامل

#
»

طـی تفاهمنامـ ه نهـاد کتابخانـه

هـای عمومـی کشـور و بنیـاد ملـی بازیهـای
رایانـ ه ای ،نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور
بـا هـدف آشـنایی بـا کتـاب و ترویـج فرهنـگ
کتابخوانی ،برای نخسـتین بار ،از جشـنواره بازی
جـدی سـال  ۱۳۹۹حمایـت میکنـد.
بـازی هـای منتخب جشـنواره بـازی جدی
بـا موضـوع معرفـی و ارتقـای جایـگاه کتابخانه
هـای عمومـی ،اهمیـت شـغلی کتابـداران و
افزایـش مراجعـه به آن هـا؛ ترویـج کتابخوانی؛
کتابشناسـی و معرفـی منابـع فاخر تا سـقف ۱۰۰
میلیـون ریال از جوایز نقدی نهـاد کتابخانه های
عمومـی کشـور بهره منـد خواهند شـد.
صاحبـان اثـر میتواننـد بـازی خـود را
(نسـخه جدید یک بازی یا نسـخه به روزرسـانی
شـده بـازی در دورههـای قبل جشـنواره) تـا روز
جمعـه  ۳۰آبانمـاه  ۱۳۹۹بـا مراجعـه بـه وب
سـایت جشـنواره بـه آدرس  segap.irارسـال
فرماینـد .پـس از دریافـت آثـار ارسـالی ،بـازی
جدی در سـه مرحله مـورد داوری تولیـد ،داوری
تجـاری و داوری علمـی قـرار میگیرنـد و پس از
بررسـیهای داوران ،تیمهـای منتخب در مرحله

جشـنواره بـازی جـدی سـال  ،۱۳۹۹هکاتـون
بازیهـای جـدی  ۱۳۹۹و سـمپوزیوم بازیهـای
جـدی  ،۱۳۹۹زیرسـاختهای علمـی و صنعتـی
ی جـدی در
را بـرای توسـعه بیـشاز پیـش بـاز 
کشـور فراهم و حلقههای توسـعه را از تحقیقات
دانشـگاهی تا تجاریسـازی محصوالت موجود
در صنعـت تقویـت کند.
حامیـان ایـن دوره از جشـنواره را موسسـه
ملـی توسـعه تحقیقـات علـوم پزشـکی (نیماد)
بـه نمایندگـی از وزارت بهداشـت ،درمـان و
آمـوزش پزشـکی؛ سـتاد توسـعه فناوریهـای
اقتصـاد دیجیتال و هوشمندسـازی به نمایندگی
از معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری؛
وزارت ورزش و جوانـان؛ شـرکت هوشـمند اول
بهشـتی (هاب)؛ سـتاد مبارزه با مواد مخدر؛ اداره
کل سـرگرمیهای سـازنده و بازیهـای رایانـهای
کانـون پرورش فکری کـودکان و نوجوانـان؛ نهاد
کتابخانههای عمومی کشـور؛ دانشکده مدیریت
و حسـابداری دانشگاه عالمه طباطبائی؛ صندوق
نـوآوری و شـکوفایی؛ دانشـکده چندرسـانهای
دانشـگاه هنر اسلامی تبریز؛ دانشگاه اصفهان و
شـتابدهنده آواگیمـز تشـکیل میدهنـد.

نهایـی ،بـه ارائـه دسـتاوردهای خـود خواهنـد
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#

پژوهش و نوآوری

تعامل دانشوران پارک های علم و فناوری با شبکه گسترده کتابخانههای عمومی کشور
نشست مجازی «زیستفرهنگ در جهان شبکهای آینده» برگزار شد
تدوین «استاندارد کتابخانههای عمومی ایران» به پایان رسید
آمایش سرزمینی کتابخانههای عمومی در  ۱۴درصد از پهنه کشور به انجام می رسد
مروری بر وضعیت طرحهای پژوهشی نهاد کتابخانههای عمومی کشور
گری ستادهای کتابخانهها ...
تعیین چارچوب ها ،حرکت به سمت برآمدمحوری و تنظیم ِ

گزارش

ظرفیتهـای اجرایـی و محورهـای سیاسـتی تفاهمنامـه بـا معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت
جمهوری بررسـی شـد؛

تعامل دانشوران پارک های علم و فناوری با شبکه گسترده

کتابخانههای عمومی کشور

جلســه بررســی محورهــای سیاســتی و ظرفیتهــای اجرایــی
تفاهمنامــه مشــترک میــان نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور و

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســتجمهــوری بــا حضــور نمایندگانــی

ک شــهر تهــران برگــزار شــد.
از دو دســتگاه ،در کتابخانــه مرکــزی پــار 
علمـی و فنـاوری ریاسـتجمهوری و همچنین

#
جلسـه بررسـی محورهـای

علیرضا مختارپـور ،دبیرکل نهـاد کتابخانههای

»

سیاسـتی و ظرفیتهـای اجرایـی تفاهمنامـه

عمومـی کشـور ،امیـن متولیـان ،معـاون

مشـترک میـان نهـاد کتابخانههـای عمومـی

برنامهریـزی و پژوهـش و فنـاوری ،مهـدی

کشـور و معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت

رمضانـی ،معاون توسـعۀ کتابخانهها و ترویج

جمهـوری ،روز شـنبه بیسـت و یکـم تیرمـاه

کتابخوانـی ،مهـدی توکلیان ،مدیـرکل روابط

بـا حضـور پیمـان صالحـی ،معـاون نـوآوری

عمومـی و بینالملـل و محمـد جوهرچـی،

و تجار یسـازی فنـاوری ،مریـم ملونـی،

مدیـرکل پژوهـش و آمـوزش نهـاد ،در تـاالر

مدیـرکل نـوآوری و کسـبوکارهای نویـن،

جلسـه کتابخانـه مرکـزی پـارک شـهر برگـزار

زهـرا هاشـمی ،معـاون دفتر نـوآوری معاونت

شد .
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در ابتـدای این مراسـم محمـد جوهرچی،

در قالـب مألـوف معاونـت علمـی و مقبـول

طـی سـخنانی دربـاره برگـزاری ایـن جلسـه

نهـاد کتابخانههـای عمومـی تنظیـم و در

گفـت :کتابخانـۀ عمومـی مرکـزی پـارک

میانـۀ زمسـتان  ،۹۸آماده امضـای وزیر گرامی

شـهر و  ۲هـزار و  ۶۰۶کتابخانـۀ نهـادی۹۰۰ ،

فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و رییـس هیـأت

کتابخانـۀ مشـارکتی و  ۲۰کتابخانـۀ مسـتقل ،امنـای نهـاد و همچنین معـاون ارجمند علمی
حلقههـای بالفعـل زنجیـرۀ تأمیـن خدمـات

ت جمهوری شـد ،امـا این کار
و فنـاوری ریاسـ 

کتابخانـهای بـرای یکایـک افراد جامعـۀ ایران

بـه دلیـل تقارن بـا شـیوع بیماری جهـانگیر

از شهرنشـینان و روسـتاییان و عشایر هستند

کویـد ،۱۹-به تعویق افتاد و امروز در جلسـهای

عمومـی
کـه در قالـب یـک نهـاد فرهنگـی
ِ
غیردولتـی ،وظیفـه «آگاهیبخشـی» یعنـی

بـه منظـور بررسـی محورهـای سیاسـتی و
ظرفیتهـای اجرایـی تفاهمنامـه مشـترک در

بـرآوردن نیازهـای عـام اطالعاتـی ،معرفتـی،

خدمـت شـما هسـتیم.

علمیپژوهشـی بـه عنوان نخسـتین کار ویژۀ
کتابخانـۀ عمومـی و همچنین «آموزشـی» نیز
«تفریحـی و فرهنگـی» بـه عنـوان سـایر این
کارویژههـا را بـر عهـده دارنـد.

همـکاری مشـترک بـرای ایجـاد مراکـز
نـوآوری در کتابخانههـا
پیمـان صالحی ،معاون نـوآوری و تجاری

جوهرچـی بـا اشـاره بـه وظایـف و سـازی فنـاوری معاونـت علمـی و فنـاوری
ماموریتهای دو دسـتگاه در اسـناد راهبردی

ت جمهـوری ضمـن اشـاره بـه آخریـن
ریاسـ 

و سـابقه ارتبـاط و زمینههـای مطـرح شـده

دسـتاوردهای ایـن معاونـت گفـت :نـگاه مـا

بـرای همـکاری نهـاد بـا معاونـت علمـی و

در ایجـاد مراکـز نـوآوری مبتنـی بـر تعامل با

فنـاوری ریاسـت جمهـوری از سـال ۱۳۹۳

سـایر دسـتگاهها بـوده و در ایـن جهـت از به

گفـت :خوشـبختانه بـا همـکاری متعهدانـه

ک گـذاری ظرفیتهـای متقابـل بـرای
اشـترا 

ّ
ملونـی ،ضمـن
و همدالنـۀ سـرکار خانـم

توسـعه مراکـز نـوآوری اسـتقبال میکنیـم.

بازاندیشـی و بازبینی مسـیر ،متـن تفاهمنامه

در ایـن مسـیر قصـد داریـم بـا ایجـاد مراکـز
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نـوآوری ،آنهـا را بـه مراکـز رشـد ،در ادامـه به

در ادامـه بـا اشـاره بـه برخـی زمینههـای

پارکهـای علـم و فنـاوری و سـپس کارخانـه

همـکاری در ایـن تفاهمنامـه گفـت :بـه طـور

نـوآوری تبدیـل کنیم تا افـراد درگیـر این روند

کلـی یکـی از مهمتریـن اهـداف مـا در ایـن

ایدههـای خود را آمـاده تجاریسـازی کنند و

همـکاری میتوانـد تأمیـن فناور یهـای مورد

بتواننـد اشـتغال ایجـاد کنند.

نیـاز کتابخانههـای کشـور از طریـق ارتبـاط با

وی بـا تأکیـد بر لـزوم تعامـل و همافزایی

شـرکتهای دانـش بنیـان باشـد.

بـا سـایر دسـتگاه در پیشـبرد ماموریتهـای
پیـش رو گفـت :تـا کنـون بـا اسـتفاده از
ظرفیـت سـازمان هـای دیگـر توانسـتیم از

اعلام آمادگـی نهـاد بـرای اختصـاص
مـکان بـه مراکـز نـوآوری

فضاهـای مناسـبی که آنهـا در اختیار داشـتند

در ادامـه ایـن جلسـه علیرضـا مختارپور،

اسـتفاده کـرده و ضمن بازسـازی و تجهیز آنها

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور با

را بـه مراکـز نـوآوری تبدیـل کنیم؛ مـا این کار

اشـاره بـه تغییـر رویکـرد نهـاد کتابخانههـای

را از کوچکتریـن شـهرها و تا شـهرهای بزرگ

عمومی کشـور در سـالهای اخیـر گفت :یکی

ماننـد تهـران انجـام دادیم.

از رویکردهـای مهـم ما در  ۷سـال اخیر ،تبدیل

صالحـی بـا اشـاره بـه وجـود ۳۵۰۰

کتابخانههـا بـه مراکـز فرهنـگ و اجتماعی با

کتابخانـه عمومی در سراسـر کشـور گفت :اگر

کارکردهـای مختلـف بـوده اسـت .بـر همیـن

بتوان از شـبکه گسـترده کتابخانههای عمومی

اسـاس کتابخانههای سراسر کشـور در شرایط

در کشـور اسـتفاده کنیـم و بخشهایـی از

مختلـف خدمـات فرهنگی اجتماعـی متنوعی

ایـن کتابخانههـا را بـه مراکـز نـوآوری تبدیل

را ارائـه کرده اسـت.

کنیـم ،میتوانیـم در ایـن همـکاری بـه نتایج

وی دربـاره ضـرورت تعامـل و همافزایـی

سـازندهای برسـیم .مـا اسـتقبال میکنیـم که

میـان دسـتگاههای مختلـف کشـور نیز گفت

بـا همـکاری شـما بتوانیـم ایـن فضاهـا را به

بـا توجـه بـه اینکـه در میـان تمامـی مراکـز

منظـور تأمیـن نیازهـای متقابل دو دسـتگاه،

فرهنگـی فعـال در کشـور ،کتابخانههـای

بـه مراکـز نـوآوری تبدیـل کنیم.

عمومـی از جملـه مراکـزی اسـت کـه قابـل

ی سـازی فناوری
معـاون نـوآوری و تجـار 

دسـترس بـرای تمامـی افـراد جامعـه از هـر

معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـتجمهـوری

سـن و قشـر اسـت ،در نتیجـه ظرفیـت قابل
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گفـت :در دهههـای اخیـر کتابخانههـا بـه
عنـوان «خانـه دانـش» شـناخته میشـد ،اما
رویکـرد جدیـد بـه کتابخانههـا ایـن اسـت
کـه بجـای خانـه دانـش بـودن بـه «مرکـز
دسترسـیها» تبدیـل شـوند کـه البتـه نقش
فنـاوری در ایـن تعریـف جدیـد پررنگ اسـت
وی افـزود :مـا دو گونـه تکنولـوژی را
میتوانیـم به خدمت کتابخانههـا درآوریم؛ یکی
«تکنولوژیهـای اختصاصـی» کتابخانههـا ،و
حـوزه خواندن اسـت .مانند اسـتفاده از فناوری
هـای کتـاب خـوان و امانـت تجهیـزات مرتبط
توجهـی برای تعامل با سـایر دسـتگاهها دارد.
ضمـن اینکـه شـرایط ویـژه حاکـم بـر کشـور
ایجـاب میکنـد کـه دسـتگاههای مختلـف
بـرای تأمیـن نیازهـای یکدیگر اهتمام داشـته
با شند .
مختارپـور با اعلام آمادگی بـرای همکاری
مشـترک بـا معاونت علمـی و فناوری ریاسـت
جمهـوری گفـت :مـا بایـد در ایـن تفاهمنامـه
و یـا بـه پیوسـت آن چنـد اقـدام مشـخص با
زمـان بنـدی مشـخص تعییـن کنیـم تـا ایـن
تفاهمنامـه را از یـک متن صرفـا آرمانی و کلی
بـه سـمت اجرایـی شـدن ببریـم و اقداماتـی
را در زمـان کوتـاه مـدت انجـام دهیـم .مـا
کتابخانههایـی در کشـور داریـم کـه  ۹۰درصـد

بـا آن و دیگـر فنـاوری هـای غیـر اختصاصـی
کـه در مدیریـت کتابخانـه می تواند تسـهیلگر
باشـد ماننـد فناوری هـای نظافـت و نگهداری
یـا فناوریهـای امنیتـی کـه از ظرفیـت مراکـز
نـوآوری در ایـن امـر میتوان بهره مسـتمر برد.
متولیـان همچنیـن درخواسـت کـرد
کـه درصـورت وجـود منابـع انسـانی نـوآور،
میتـوان

اولویـت

مراکـز

نـوآوری

در

کتابخانههـای عمومـی را بـه فناور یهـای نرم
و هویتسـاز اختصـاص داد.
ظرفیـت خـوب کتابخانههـای مرکـزی
بـرای ایجـاد مراکـز نـوآوری
رمضانـی ،معـاون توسـعۀ کتابخانههـا و

پیشـرفت در سـاخت داشـته انـد و میتـوان
بـا جـذب حمایتهایـی ،ایـن امـکان را بـه
بهرهبـرداری و انجـام فعالیتهـای مشـترک
رساند.
اولویت دادن مراکز نوآوری مستقر در
کتابخانه ها به فناوری های نرم و هویت ساز
امیـن متولیـان ،معـاون برنامهریـزی
و پژوهـش و فنـاوری نیـز در ادامـه ایـن
نشسـت با اشـاره به سیاسـت نهـاد در تبدیل
کتابخانههـا بـه مراکـز فرهنگـی و اجتماعـی
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ترویـج کتابخوانی نیـز در ادامه این جلسـه با

بـا اشـاره بـه تالشهایـی کـه اخیـرا با همـکاری

اشـاره به برخی تجربیات خـود درباره بهرهگیری

شـرکتهای دانـش بنیان صورت گرفته ،سـاخت

از فنـاوری در ترویـج علـم در بـاغ کتـاب تهران،

دسـتگاه اترلیـزه کتـاب و منابـع مکتـوب بـا

گفـت :مـا مراکز نیمـه تمـام بسـیاری داریم که

تکنولوژی پالسـمای سـرد را یکـی از مصادیق این

میتـوان با همـکاری معاونت علمـی و فناوری

همـکاری ها دانسـت و افزود که این دسـتگاه در

ریاسـت جهموری نسـبت به اتمام و بهرهبرداری

مرحله آزمایش اسـت و پـس از صدور مجوزهای

از آن اقـدام کـرد .همچنیـن پروژههـای تکمیل

الزم ،تولیـد آن بـرای کتابخانـه هـا آغاز میشـود.

شـدهای با ظرفیتهایی اسـتثنایی در این حوزه

همچنیـن مریـم ملونی ،مدیرکل نـوآوری و

داریـم کـه از آن جمله میتـوان به کتابخانههای

ب و کارهـای نویـن معاونت علی ریاسـت
کسـ 

مرکـزی اشـاره کرد؛ بـه عنوان مثـال در کتابخانه

جمهوری طی سـخنانی گفت :فرصت اسـتفاده

مرکـزی یزد که در روزهای پایانی سـال گذشـته

از ظرفیتهـای موجـود کـه در قالـب ایجـاد

آمـاده افتتـاح بـود امـا به دلیـل شـیوه بیماری

مراکـز نـوآوری در ایـن تفاهمنامه مورد بررسـی

کرونـا بـه تعویـق افتـاد ،حـدود  ۴۰۰متـر برای

اسـت ،میتواند در حوزه تخصصـی کتابداری و

ایـن کار پیشبینـی کردهایم.

ترویـج فناوریهـای مورد نیـاز این حـوزه موثر

وی افـزود :همیـن ظرفیـت در کتابخانـه

باشـد .اگـر هـم افزایـی بیـن ایـن دو مجموعه

مرکـزی مشـهد و سـایر کتابخانههـای مرکـزی از

شـکل بگیـرد قطعـا شـاهد تاثیـرات مناسـبی

جملـه تبریز؛ اردیبـل ،آذربایجـان غربـی و ارومیه،

هم در سیسـتم نوآوری کشـور و هم در توسـعه

هـم وجـود دارد .همچنین مـا  ۵کتابخانه مرکزی

اقتصـادی و نیازهـای تخصصـی کتابخانههـا

در دسـت سـاخت با پیشـرفت فیزیکی باالی ۷۰

خواهیـم بود.

درصـد داریـم که بـا قرار گرفتـن در بهتریـن نقاط

پـس از پایـان ایـن جلسـه ،حاضریـن بـه

اسـتانها ،میتواننـد پایگاههایـی بـرای مراکـز

بازدیـد از بخشهـای مختلـف کتابخانه مرکزی

نـوآوری باشـند .همچنین ایـن موضوع در سـایر

پارکشـهر پرداختنـد.

کتابخانههـا نیـز قابل بررسـی و ایجاد اسـت .وی
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#

گزارش
با مشارکت استادان آیندهپژوه؛

نشست مجازی «زیستفرهنگ در جهان شبکهای آینده»
برگزار شد

نشســت «زیســتفرهنگ در جهــان شــبکهای آینــده :ســناریوهایی
بــرای فرهنــگ مکتــوب و کتابخانههــای عمومــی» بــا حضــور ســه

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاههای تهــران ،امــام صــادق (ع) و مرکــز
تحقیقــات سیاســت علمــی کشــور بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.

ذوالفقارزاده ،عضو هیأت علمی دانشکد ٔه مدیریت

#
جلسـهٔ گفتگـو و تأمـل دربـار ٔه

دانشـگاه تهـران و مجری علمی طـرح آیندهنگاری

«زیسـتفرهنگ در جهـان شـبکهای آینـده:

کتابخانههـای عمومـی ،سـیدمجید مطهرینـژاد،

سـناریوهایی برای فرهنگ مکتوب و کتابخانههای

عضـو هیأت علمی دانشـکد ٔه فرهنـگ و ارتباطات

عمومـی» با همـکاری نهاد کتابخانههـای عمومی

دانشـگاه امام صادق علیهالسلام و امیرهوشـنگ

کشـور و پژوهشـگاه فرهنـگ ،هنـر و ارتباطـات،

حیـدری ،سرپرسـت گـروه آیندهاندیشـی مرکـز

سهشـنبه  ۲۴تیرمـاه بـا سـخنرانی محمدمهـدی

تحقیقـات سیاسـت علمـی کشـور بـه صـورت

»
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مجـازی برگزار شـد.

و جـان و روان متأثـر از فرهنـگ و فکـرت باعـث

در ابتـدای ایـن نشسـت داود حاصلـی،

پیدایـش مقولـهٔ زیسـتفرهنگ و تأمـل بیشـتر

رئیـس گـروه انتشـارات و ارتباطـات علمـی نهـاد

در ابعـاد متفـاوت فرهنـگ شـده اسـت .در ایـن

کتابخانههـای عمومی بـه بیان ضـرورت و اهداف

میـان ،بویـژه در عصـر بحـران و آمیختگی شـبکه

برگـزاری ایـن نشسـت پرداخـت و گفـت :جهان

هـا ،نهادهـا و ارکان شـبکهٔ فرهنـگ مکتـوب؛

آینـده را جهـان شـبکهای تمامعیـار دانسـتهاند

یعنـی پدیدآورنـدگان ،ناشـران ،عرضهکننـدگان،

کـه مجموعـهای بـه هـم پیوسـته از ویژگیهـای

کتابخانههـا و خواننـدگان بـه دنبال سـناریوهایی

فرهنگـی ،در هـم تنیـده و چنـد وجهی اسـت .در

مطلـوب برای آیند ٔه خود در این شـرایط هسـتند.

ایـن جهان شـبکهای ،تعامل تغییریابنـدۀ قدرت و

در سلسـله نشسـتهایی به جنبه هـای گوناگون

سیاسـت و فنـاوری و ابـزار نوین با بـدن لذت-جو

ایـن موضوع خواهیـم پرداخت و اینـک در حلقهٔ
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نخسـت ،سـازوکارهای ارتبـاط بیـن سیاسـت و

علمی طـرح آیندهنگاری کتابخانههـای عمومی در

تکنولـوژی و روان را در فرهنـگ کتبی ایران امروز و

بخشـی از سـخنان خود گفـت :کارکـرد و ضرورت

فـردا بررسـی مـی کنیم.

اصلـی آیندهپژوهی به دلیل تغییر و روند شـتابان

در ادامـه سـیدمجید مطهرینژاد ،پژوهشـگر

تحـول در دنیـا پدیـدار شـد .امـا برخلاف تصـور

حـوزه زیسـتفرهنگ و آیندهپژوهـی فرهنگـی

عمـوم کار آینـده پژوهـی ایـن نیسـت کـه دقیقا

و مذهبـی ،بـه بیـان مباحثـی دربـار ٔه حرکـت از

مشـخص کند در آینده چه اتفاقـی رخ خواهد داد

زیستسیاسـت و زیسـتقدرت (سـازوکار کنتـرل

بلکه تنها بـا مطالعه مخروط آیندهپژوهی (شـامل

زیسـت بدن یا تـن شـهروندان با فناوری توسـط

آیندههای ممکـن ،آیندههای محتمـل ،آیندههای

قـدرت و سیاسـت) بـه سـمت زیسـتفرهنگ

مطلـوب و آینـده مرجـح) و همچنیـن بررسـی

(اعمـال اقتـدار تکنولوژیک بر زیسـت روان مردم)،

روندهـا و عـدم قطعیتهـا میتـوان بـه نتایجی

همچنیـن توصیـف و تبییـن چیسـتی فضـای

مدبرانه دسـت یافت.

زیسـتفرهنگ ،مؤلفههـا و کارکردهـای آن و

امیرهوشـنگ حیـدری ،سرپرسـت گـروه

همچنیـن آثـار اجتماعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی

آیندهاندیشـی مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی

دوران زیسـتفرهنگ پرداخـت.

کشـور نیـز در بخـش دیگـری از این نشسـت به

ایـن عضو هیأت علمـی دانشـکد ٔه فرهنگ و

تشـریح مصادیـق زیسـتفرهنگ ،تغییـرات مهم

ارتباطات دانشـگاه امام صادق(ع) ،در بخشهایی

جهانـی و رویههایـی کـه ایـن تغییـرات در حـوزه

از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه نظریـات متفکرانی

فرهنـگ مکتـوب و کتابخانـه عمومـی ایجـاد

چـون فوکـو و کاسـتلز دربـار ٔه زیسـتفرهنگ و

میکنـد ،پرداخـت.

جامعهٔ شـبکهای گفـت :باور ما این اسـت که نهاد

نایب رئیـس انجمن آیندهنگری ایـران نیز در

کتابخانههـای عمومـی کشـور یکـی از نهادهایـی

بخشـی از سـخنان خود گفت :تغییـرات فرهنگ

اسـت کـه توانایی ارائـه و عرضه اندیشـهٔ صحیح

کتبی در گونه های سـنتی و مجـازی آن ،پل میان

و سـالم را بـه جامعـه دارد؛ از ایـن جهـت با توجه

کتاب و نشـر و کتابخان ه با مقاصـد آیندهپژوهی را

بـه عـدم قطعیتهـا و در عیـن اینکـه بـه عنوان

فراهـم می کند .به عبارتی ،در سـاخت آینده کتاب

هماهنگکننـده حضـور دارد ،بایـد بتوانـد عناصر

و کتابخانـ ه از یک سـو باید به تغییرات و از سـوی

فرهنگـی مطلـوب خـود را به صـورت مناسـب با

دیگـر به عدم قطعیتهـا توجه کنیم .بـرای اینکه

جهـان زیستشـبکهای ارائـه کند.

بتوانیـم در دنیـای شـبکهای سـناریوهایی بـرای

بخـش دیگـری از ایـن نشسـت به سـخنان

کتابخانههـا پیـدا کنیـم بایـد عـدم قطعیتهایی

محمدمهـدی ذوالفقـارزاده ،عضـو هیـأت علمـی

را کـه در حـوزه کتـاب و نشـر و کتابـداری وجـود

گـروه مدیریـت دولتـی دانشـکده مدیریـت

دارد و همچنیـن روندهای آن را بشناسـیم تا دچار

دانشـگاه تهـران اختصـاص داشـت کـه وی بـه

غافلگیری اسـتراتژیک و اجتماعی نشـویم.

بررسـی ماهیـت و کارکردهـای آیندهپژوهـی،

همچنیـن در پایـان جلسـه ،دقایقـی بـه

رخدادهـا و عـدم قطعیتهایی که آینـد ٔه فرهنگ

پرسـش و پاسـخ اختصاص یافت و سخنرانان به

مکتـوب کتابخانههـای عمومی را تحـت تأثیر قرار

پرسـشهای حاضـران دانشـور پیرامـون مباحث

ً
عمدتا به تشـریح سـناریوهای مطلوب
میدهند،

مطرحشـده ،پاسـخ دادنـد.
#

و مرجـح کتابخانههـای عمومـی پرداخـت.
سرپرست گروه بینرشـتهای فناوری و مجری
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خبر
با همکاری جمعی از استادان نخبه علم اطالعات و دانش شناسی؛

تدوین «استاندارد کتابخانههای عمومی ایران»
به پایان رسید

#
»

نـگارش و تدویـن «اسـتاندارد

کتابخانههـای عمومـی ایران» توسـط انجمن
علمـی کتابـداری و اطالعرسـانی ایـران و بـا
همکاری سـازمانهای مرتبط بـا کتابخانههای
عمومـی و شـبهعمومی ،به سـفارش و نظارت
علمـی و عالـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی
کشـور بـه پایان رسـید.
ایـن مجموعـه کـه یکـی از نتایـج طـرح
پژوهشـی سـه سـاله تدویـن «اسـتاندارد
کتابخانههـای عمومـی ایـران» اسـت ،در
فصل نخسـت ،تعریفـی از کتابخانه عمومی و
ویژگـی هـای آن ارائـه مـی دهـد.
فصـل دوم و سـوم آن بـه اسـتانداردهای
خدمـات

و

برنامههـای

کتابخانههـای

عمومـی اختصـاص دارد .بـر اسـاس «الگـوی
خدماتمحـور

کتابخانههـای

عمومـی»

کـه مبنـای نـگارش ایـن اسـتانداردها
اسـت ،اسـتانداردهای مرتبـط بـا خدمـات و
برنامههـای کتابخانههـای عمومـی پایه سـایر
اسـتانداردها بـوده و بسـیار حائـز اهمیـت
هسـتند .
در فصلهـای بعـدی نیـز بـه ترتیـب
فعالیـت کتابخانـه
ِ
«سـاعات
ِ
اسـتانداردهای
عمومـی»« ،مجموعـه کتابخانـه عمومـی»،

126

ی و روابطعمومـیکتابخانه عمومی»،
«بازاریابـ 
ن کتابخانـه عمومـی» و
«خدمـات مشـتریا 
اصطالحـات کتابخانـه عمومـی»
«واژگان و
ِ
گنجانـده شـده اسـت.
گفتنـی

اسـت،

کتـاب

«اسـتاندارد

کتابخانههـای عمومـی ایـران» در  ۱۸۹صفحـه
از سـوی نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور و
انتشـارات کتابنشـر در سـال  ۱۳۹۹منتشر می
شـود و در کتابخانه های عمومی سراسـر کشور
در دسـترس قرار خواهد گرفت .سـعید اسدی،
رضـا رجبعلی بگلـو ،مهدی علیپـور حافظی،
ی زیـنالعابدینـی ،محمـد زر ه
محسـن حاجـ 
سـاز ،رحمتاله فتاحی ،دبیران اسـتانداردهای
این مجموعه هسـتند کـه با انجمـن کتابداری
ایـران و معاونـت برنامـه ریـزی ،پژوهـش و
فنـاوری اطالعات نهـاد کتابخانه هـای عمومی
کشـور در تدویـن آن همـکاری کـرده اند.

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

#

دبیـر طـرح آمایـش سـرزمینی کتابخانههـای

رسـاند .مؤسسـه جغرافیـای دانشـگاه تهران

عمومـی خبـر داد؛

نیـز طـرح آمایـش کتابخانههـای عمومـی
اسـتان کرمانشـاه را  ۳۰درصـد پیـش بـرده

آمایشسرزمینیکتابخانههای
عمومی در  ۱۴درصد از پهنه
کشور به انجام می رسد

کـه امیـد اسـت این طـرح تـا پایـان پاییز به
سـرانجام برسد.
انصـاری بـا اشـاره بـه بـروز تأخیـر چنـد
ماهـه در اجـرای طر حهـا بـه دلیـل شـیوع
بیمـاری کوید  ،۱۹خاطرنشـان کرد :پیشـنهاده
هـای ایـن طـرح بـرای  ۴اسـتان کردسـتان،
سـمنان ،آذربایجـان غربـی و زنجـان ،بـرای
تأییـد بـه سـامانه سـمات وزارت علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری ارائـه شـده اسـت و در
صـورت تأییـد کـد اختصاصـی و مجـوز الزم
اخـذ می شـود.
م اکنـون مبنـای
وی تصریـح کـرد :هـ 
توسـعه و احـداث کتابخانـهها در دو اسـتان

#

البـرز و تهـران بـر مبنـای سـند آمایـش
»

امیـر انصـاری ،معـاون دفتـر

کتابخانـه هـای عمومـی اسـت.

برنامـ ه ریـزی نهـاد و دبیـر طـرح آمایـش

گفتنـی اسـت ،آمایـش سـرزمینی بـه

سـرزمینی کتابخانههـای عمومـی از بـه

معنـی توزیع متـوازن و هماهنـگ جغرافیایی

سـرانجام رسـیدن ایـن طرح تـا پایـان پاییز

تمامـی فعالیتهـای اقتصـادی ،اجتماعـی،

 ،۱۳۹۹در  ۱۴درصـد از پهنـه کشـور خبـر داد

فرهنگـی و غیره در پهنه سـرزمین نسـبت به

و گفـت :طـرح آمایـش سـرزمینی کتابخانـه

قابلیتهـا و منابـع طبیعی و انسـانی اسـت.

هـای عمومـی در  ۵اسـتان خراسـان رضوی،

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور در سـال

آذربایجان شـرقی ،خراسـان شـمالی ،گلستان

 ۱۳۹۷در راسـتای اجـرای قانـون تأسـیس و

و کرمانشـاه در حـال انجام اسـت .در اسـتان

نحـوۀ ادارۀ کتابخانههـای عمومـی ،تحقـق

خراسـان رضوی ،خراسـان شـمالی و گلستان

اهداف سـند چشـمانداز ایـران در افق  ۱۴۰۴و

دانشـگاه هـای مجری که به ترتیب دانشـگاه

برنامه ششـم توسـعه و ضوابط ملـی آمایش

فردوسـی مشـهد ،بجنورد و پیام نور گلسـتان

سـرزمین بـا انجـام طـرح آزمایشـی آمایـش

هسـتند بـا پیشـرفت  ۵۰درصـدی تـا پایان

سـرزمینی کتابخانههـای عمومـی کشـور در

مهـر مـاه  ۹۹به سـمت اتمـام طـرح میروند.

 ۲اسـتان تهـران و البـرز ،موفـق بـه تدویـن

وی افـزود :در اسـتان آذربایجان شـرقی،

دسـتورالعمل تعییـن محـدوده خدمـت

دانشـگاه تبریز طـرح را  ۴۰درصـد پیش برده

کتابخانههـای عمومـی کشـور شـده اسـت.

و امیـد داریـم کـه تـا پایـان آذر ماه بـه اتمام

#
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گزارش

همزمان با انتشار فراخوان صورت گرفت؛

فراخوان طرح های پژوهشی نهاد در سال  99منتشر

شد /مروری بر وضعیت طر حهای پژوهشی نهاد
کتابخانههای عمومی کشور

در بخـش دیگری از این گزارش آورده شـده

#
معاونـت برنامهریـزی ،پژوهـش و

اسـت :طرحهـای «بررسـی ،ارزیابـی و ارائۀ الگو

»

فنـاوری اطالعـات نهاد در ابتدای گـزارش خود از

بـرای اسـتفاده از اسـباببازی در کتابخانههـا»

وضعیت طرحهای پژوهشـی نهاد عنـوان کرده

بـا اجـرای دکتـر محمـودی توپکانلـو بـه عنوان

اسـت :طـرح «تدویـن و اجـرای الگـوی ارزیابی

پژوهشـگر منفـرد« ،شـناخت و سـنجش

عملکـرد مدیـران نهـاد کتابخانههـای عمومـی

نیازهـای معلـوالن بـه منظـور طراحـی خدمات

کشـور» بـا همکاری دانشـگاه عالمـه طباطبایی

و برنامههـای متناسـب بـرای کتابخانههـای

بـه انجـام رسـیده و مبنـای ارزیابـی عملکـرد

عمومـی» بـه طرفیـت دانشـگاه علوم پزشـکی

مدیـران در سـال  ۹۹قرار گرفته اسـت .همچنین

سـبزوار« ،شناخت و سنجش نیازهای سالمندان

دو طـرح «طراحـی و اسـتقرار نظـام رتبهبنـدی

بـه منظـور طراحـی خدمـات و برنامههـای

کتابخانههـای عمومـی کشـور» و «بررسـی و

متناسـب بـرای کتابخانههـای عمومـی» بـا

مهندسـی فرایندهـای جاری نهـاد کتابخانههای

اجـرای دانشـگاه زابـل« ،شناسـایی و سـنجش

عمومـی ،بـا هـدف پیادهسـازی نظـام مدیریت

نیـاز اجتماعـات محلـی کـرد در حـوزه خدمات

فراینـد» نیـز کـه بـه ترتیـب توسـط دانشـگاه

کتابخانههـای عمومـی :اطالعرسـانی ،آمـوزش

فردوسـی مشـهد و دانشـکده فنـی دانشـگاه

و فراغـت فرهنگـی» بـا همـکاری دانشـگاه آزاد

تهـران در حـال انجام اسـت با پیشـرفتی بیش

اسلامی سنندج« ،شـناخت و سنجش نیازهای

از  ۹۰درصـد در مرحلـه نهایی قـرارداد بوده که تا

اجتماعـات محلـی شهرسـتان فامنیـن در حوزه

پایـان تابسـتان تحویـل نهاد میشـود.

خدمـات کتابخانـه عمومـی» بـا اجـرای دکتـر
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یاهـک (پژوهشـگر منفرد) با پیشـرفت بیش از

تأمیـن مالی هر دوره» و «شناسـایی و سـنجش

 ۷۵درصـد در پاییـز تحویـل میشـوند.

نیـاز اجتماعـات محلـی آذری (در اسـتانهای

معاونـت برنامهریـزی ،پژوهـش و فنـاوری

آذربایجـان شـرقی و غربـی ،اردبیـل و زنجـان)

اطالعـات نهـاد در ادامـه گـزارش خود با اشـاره

بـه طرفیـت دانشـگاه تبریـز« ،ارتقـای سـرمایه

بـه سـایر طرحهـای پژوهشـی در دسـت اجـرا

فرهنگـی در کتابخانههـای عمومـی بـا رویکـرد

یـادآور شـده اسـت :طرحهـای «طراحـی و

نیازهـای محلـی؛ اقـدام پژوهـی در شهرسـتان

تدویـن دورههای آموزش کاربـران کتابخانههای

پردیـس» با اجرای دانشـگاه عالمه طباطبایی و

عمومـی ،همـراه بـا طـرح کسـبوکار و راهـکار

«شناسـایی و سـنجش نیاز اجتماعات محلی در
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حـوزه خدمات کتابخانه عمومی (مـورد مطالعه:

سـامانه «مدیریـت طرحهـای پژوهشـی نهـاد

شهرسـتان بهارسـتان اسـتان تهـران) بـا اجرای

کتابخانههـای عمومـی کشـور» بـه نشـانی:

دانشـگاه شـهید بهشـتی بـا پیشـرفتی نزدیک

 http://rpm.iranpl.irمنتشـر شـد .فراخـوان

بـه  ۶۰درصد ،متاسـفانه به دلیل شـیوع بیماری

طرحهـای پژوهشـی نهـاد کتابخانههـای

کوویـد ،۱۹در مرحلـه پیمایـش میدانـی فعلاً

عمومـی کشـور بـا هـدف بـرآوردن نیازهـای

متوقـف ماندهاند تـا در وضعیتـی پایدارتر ،این

پژوهشـی ایـن حـوزه خدمتـی -مدیریتـی و

مرحلـه را نیـز انجـام دهند.

دسـتیابی بـه راهکارهـای سـنجیده ،همچنین

در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش با اشـاره

در جهـت حمایـت از پژوهشهـای کاربـردی و

بـه طرحهایی که در مرحله تجدیدنظر هسـتند،

مسـئلهمحور از طریـق تمهید فرصتهـای برابر،

عنوان شـده اسـت :چهار طـرح «تدویـن برنامه

شفافسـازی فراینـد و گزینش مبتنـی بر رقابت

آمـوزش کتابـداران کتابخانههـای روسـتایی:

عادالنـه ،منتشـر میشـود.

نیازسـنجی ،طراحـی و ارزشـیابی» بـا اجـرای

در ایـن فراخوان از شـخصیتهای حقوقی

پژوهشـگر منفـرد« ،تدویـن سـند راهبـردی

(دانشـگاهها ،مراکـز پژوهشـی ،انجمنهـای

آگاهیرسـانی ،تبلیـغ خدمـات و برنامههـای

علمی ،شـرکتهای دانشبنیـان و  )...و حقیقی

کتابخانههـای عمومـی کشـور» بـه طرفیـت

(پژوهشـگران و دانشـوران دانشگاهی و منفرد)

دانشـگاه تهـران« ،شناسـایی و سـنجش نیـاز

در دامنههـای موضوعی و رشـتههای تخصصی:

اجتماعـات محلـی بلـوچ در حـوزۀ خدمـات

علـم اطالعات و دانششناسـی ،علـوم اجتماعی

کتابخانههای عمومی» و «شناسـایی و سنجش

و رفتـاری ،حقـوق و سیاسـتگذاری عمومـی،

نیاز اجتماعات محلی مناطق سیسـتانی اسـتان

علـوم مالـی و اقتصـادی ،مدیریـت و کارآفرینی،

سیسـتان و بلوچسـتان در سـه حـوزه خدمات

مهندسـی (عمـران ،شهرسـازی ،تأسیسـات،

کتابخانههـای عمومـی» بـا اجـرای دانشـگاه

صنایـع ،رایانـه و فنـاوری اطالعـات) ،مطالعـات

سیسـتان و بلوچسـتان به سبب پیشرفت کمتر

علـم و فنـاوری (علـوم محـض ،تاریخ و فلسـفه

از  ۵۰درصـد و ضعـف در محتوای ارائهشـده ،در

و سیاسـتگذاری و ترویـج علـم وفنـاوری) ،هنر

مرحلـه داوری حائز نصابهای مدنظر نشـده و

و معمـاری دعـوت شـده اسـت پیشـنهادههای

در فرآینـد تجدیـد نظـر در قـرارداد هسـتند.

خـود را در انطبـاق بـا درخواسـتنامههای

معاونـت برنامهریـزی نهـاد در پایـان ایـن

( )RFPاعالمشـده تـا دهم مهرمـاه  ۱۳۹۹تنظیم

گـزارش بـا قدردانی از مجریان ،ناظـران ،داوران،

نمـوده ،از طریـق سـامانۀ «مدیریت طـرح های

مسـئوالن و مدیران دانشـگاهها و مراکز آموزش

پژوهشـی نهاد کتابخانـه های عمومی کشـور»

عالـی برای همکاری مناسـب در انجام و سـامان

ارسـال کنند.

ایـن طرحهـا اظهـار امیـدواری کـرد فراخـوان

همچنیـن از آنجـا که زمان ثبـت طرحهای
پژوهشـی در سـامانۀ ّ
ملـی سـمات و دریافـت

مراکز علمی کشـور بهویژه دانشـگاههای مستقر

شناسـۀ رهگیـری و انعقـاد قـرارداد ،محـدود و

در مراکز اسـتانها و شهرسـتانها مواجه شـود.

تعریفشـده اسـت ،مهلـت ارسـال پیشـنهاده

فراخـوان طرحهـای پژوهشـی مـورد

تمدیـد نخواهد شـد و پنجـم آبان ،زمـان اعالم

جدیـد نیز بـه ماننـد فراخوان گذشـته بـا اقبال

نیـاز نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور در

نتایـج داوری پیشـنهادهها خواهـد بـود.

سـال  ،۹۹روز شـنبه یازدهـم مردادمـاه از طریـق
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#

گفت و گو
در گفت و گو با مدیرکل دفتر برنامه ریزی نهاد مطرح شد؛

تعیین چارچوب ها ،حرکت به سمت برآمدمحوری و
گری ستادهای کتابخانهها در تدوین استانداردهای
تنظیم ِ

کتابخانههای عمومی

ســیامک محبــوب ،مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی نهــاد طــی

گفتگویــی بــه تشــریح مراحــل تدویــن و انتشــار کتــاب «اســتاندارد
کتابخانههــای عمومــی ایــران» پرداخــت.

از یک سـو ،هماهنگ بـا روندهـا و رویکردهای

#
بـه دنبال تدوین کتاب «اسـتاندارد

جهانـی و از سـوی دیگر منطبق بـا تواناییهای

»

کتابخانههـای عمومـی ایـران» کـه بـا همکاری

بالقـوه ،چشـماندازها و مسـائل هـر حـوزه

متخصصـان حـوزه علـم اطالعـات و دانـش

جغرافیایـی اسـت .به رغـم این تجربـه طوالنی

شناسـی ،پس از سـه سـال به سـرانجام رسید،

در جهـان ،در کشـور عزیزمان ایـران که توجه به

سـیامک محبـوب ،مدیـرکل دفتر برنامـ ه ریزی

کتابخانه عمومی رو به رشـد اسـت ،استانداردی

نهـاد ،در گفتگویی به تشـریح مراحـل تهیه این

وجـود نداشـت کـه در کلیـات ،محـل توافـق

مجموعـه و ضـرورت آن پرداخـت.

کنشگـران در عرصـه کتابخانـه هـای عمومـی
باشـد .بنابرایـن بـا تصمیـم نهـاد مقـرر شـد

تدوین استاندارد کتابخانه های عمومی

اسـتانداردی ملی بـرای کتابخانههـای عمومی

سـیامک محبـوب ،مدیـرکل دفتـر برنامـه

ایـران تدوین شـود و انجمن علمـی کتابداری و

ریـزی نهـاد در گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهاد

اطالع رسـانی ایـران از سـوی نهاد بـرای اجرای


کتابخانـه هـای عمومـی کشـور در خصـوص

ایـن طـرح انتخاب شـد.

ضـرورت تهیـه و تدویـن «اسـتاندارد کتابخانه
هـای عمومـی ایـران» ،اظهـار داشـت:

نخسـتین تجربـه جامـع انجمـن علمـی

کشـورهای مختلف بر اسـاس سـبک مدیریت،

کتابـداری و اطلاع رسـانی ایـران در حـوزه

اسـتانداردهایی مخصـوص بـه خـود دربـاره

اسـتاندارد نویسـی

کتابخانههـای عمومـی دارند .این اسـتانداردها

وی در تشـریح مراحـل تدویـن ایـن
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اسـتاندارد ،گفـت :کلیـات ایـن طـرح در قالـب

پس از گردآوری متون و شـواهد مختلف درباره

پیشـنهاده مـورد توافـق نهـاد و انجمـن ،مرداد

یـک گـزاره خـاص ،اعضـای کارگـروه بـه شـور

 ۹۶در کمیسـیون تخصصی مدیریت ،اقتصاد و نشسـتند و از میـان آنهـا گزارهای را بر اسـاس
بازرگانـی سـامانه مدیریت اطالعـات تحقیقاتی

ش مطالعهشـده ،نهایی
نیازهـای بومـی از پیـ 

وزارت علـوم ،تحقیقـات و فناوری(سـمات)

کردنـد .بعـد از نهایـی شـدن انتخـاب گزارهها،

پذیرفتـه شـد ،مجـوز اجـرا دریافت کـرد و مهر

متـن اسـتاندارد در قالـب پیشبینیشـده ،در

 ۱۳۹۶بـه قـرارداد رسـید .پـس از عقـد قـرارداد

دسـتورالعمل اسـتاندارد نویسـی گنجانـده و

و اتمـام بخشهـای ابتدایـی طـرح کـه مرتبط

پیشنویـس آمـاده شـد.

بـا شـناخت وضـع موجـود بـود ،الیههایـی

وی اضافـه کـرد :پیشنویـس تهیهشـده،

متشـکل از افـراد مختلف بـرای تدوین و کنترل

در تعامـل بـا ناظـر قـرارداد اصلاح و در نهایت

خروجیهـای طـرح در نظـر گرفتـه شـد.

بـه کمیسـیون فنی ،کـه الیـه دوم کنتـرل متن

محبـوب تصریـح کـرد :از آنجـا کـه ایـن

اسـتاندارد بود ،ارسـال شـد .اعضای کمیسـیون

طرح نخسـتین تجربه جـدی انجمـن در حوزه

فنـی پس از مطالعـه متنها ،نظـرات اصالحی

اسـتاندارد نویسـی بـود ،ابزارهـای الزم بـرای

خـود را بـه دبیر کارگـروه تدویـن ارسـال کردند

تدویـن در انجمـن وجـود نداشـت .بنابرایـن

و دبیـر پـس از انجـام اصالحـات ،متـن نهایی

در اولیـن اقـدام ،انجمـن دسـتورالعمل تدوین

را به جلسـه کمیسـیون فنـی عرضه کـرد .پس

اسـتاندارد را تهیـه و کلیـات فراینـد اسـتاندارد

از تأیید کمیسـیون فنی ،اسـتانداردها در هیأت

نویسـی را مستند کرد .مقرر شـد استانداردها با مدیـره انجمـن بـه تصویـب نهایی رسـید و در
ایـن فرایند مصوب پیـش رود و در پایان کار نیز

اختیـار دفتـر برنامهریـزی قـرار گرفت.

این دسـتورالعمل بر اسـاس تجربه حاصلشـده
بازنگری شـود .بر این اسـاس ،هر اسـتاندارد به
یک کارگروه سـپرده شـد .وظیفه اول کارگروهها

تدویـن  ۸اسـتاندارد بـرای انتشـار در
ویرایـش نخسـت کتـاب

انجـام مطالعـات مرتبط بـا موضوع کارگـروه و

محبوب با اشـاره به همکاری شـصت تن از

تکمیـل کاربرگههایـی موسـوم بـه «شناسـنامه

ن
متخصصان در قالب دبیران ،اعضای کمیسـیو 

گزارههای اسـتاندارد» بود .در این شناسـنامهها

هـا ،مشـاوران و ناظران برای تدویـن این طرح،
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گفـت :برخی اسـتانداردها به دلیـل عدم رعایت

کتابخانههـای عمومـی ایـران» در  ۱۸۹صفحـه

دسـتورالعمل استاندارد نویسـی ،عدم پایبندی

از سـوی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و

بـه مفهـوم کتابخانه عمومی و تمایـز آن با دیگر

انتشـارات کتابنشـر در سـال ۱۳۹۹منتشر شده

انـواع کتابخانههـا و ضعفهـای فنـی دیگـر،

اسـت .سـعید اسـدی ،رضـا رجبعلـی بگلـو،

کنار گذاشـته شـد و در نهایت  ۸اسـتاندارد برای

مهـدی علیپـور حافظی ،محسـن حاجـیزین

ت اله فتاحی
انتشـار نهایـی در نخسـتین ویرایـش کتـاب العابدینـی ،محمـد زرهسـاز ،رحمـ 
برگزیـده شـد .برخی از این اسـتانداردها در حال

دبیـران اسـتانداردهای ایـن مجموعـه بودنـد

اصلاح و ارتقـای محتوا هسـتند و در ویرایش

کـه بـا انجمـن کتابـداری ایـران در تدویـن آن

دوم کتـاب «اسـتاندارد کتابخانههـای عمومـی

همـکاری کردنـد.
#

ایـران» درج خواهند شـد.
مدیـرکل دفتر برنامـه ریزی نهاد با اشـاره به
چارچوب های حاکم بر تدوین این اسـتانداردها،
ی بـر ایـن باورند کـه اسـتانداردها،
گفـت :بعضـ 
ابزارهـای یک دستسـازی هسـتند .سیاسـتی
کـه بـرای تدوین این اسـتانداردها برگزیده شـد،
بـا ایـن ایـده همسـو نیسـت .ایـده بدیـل این
بود کـه ایـن اسـتانداردها حـدود و چارچوبها
را مشـخص کننـد تـا جایـی کـه درون ایـن
چارچوبهـا تنـوع و تکثـر انـواع کتابخانهها بر
اسـاس ویژگی هـای محلـی و نیازهای جمعیت
سـاکن در محـدوده خدمـت ممکن شـود .نکته
دیگـری کـه در تدوین ایـن اسـتانداردها در نظر
گرفتـه شـد ،حرکـت بـه سـمت برآمدمحـوری
اسـت .سـومین ویژگی این اسـتاندارد این است
گـری سـتادهای کتابخانهها
کـه بر نقـش تنظیم
ِ
تاکیـد دارد و در عـوض نقشهـای متنوعـی

در تصمیمگیـری و اجـرا بـرای خـود کتابخانـه
عمومـی قائل اسـت.
وی در خاتمـه تصریـح کـرد« :اسـتاندارد
کتابخانههـای عمومی ایران» نخسـتین ویرایش
از مجموعـه اسـتانداردها اسـت و امیـد مـیرود
دقت نظـر و دریافـت بازخـورد از کتابـداران و
بـا
ِ
متخصصـان کتابخانههـای عمومـی ،اشـکاالت
این ویراسـت مشخص شـده و دیگر بخشهای
مـورد نیـاز نیـز به ایـن متـن افزوده شـود.
گفتنـی

اسـت،

کتـاب

«اسـتاندارد
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