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اخبار

کتابخانه شهدای نوبهار قم به بهرهبرداری رسید
نقش مهم کتابخانهها شکلگیری «مکان سوم» در زیست اجتماعی است
نشست فراکسیون روحانیت مجلس با دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور
افزایش بیش از  ۱۰۰کتابخانه در هر سال /لزوم اصالح قانون تأسیس نهاد /پیگیری تحول اساسی در
بودجه نهاد

خبر

در راستای توزیع عادالنه فضاهای کتابخانهای در کشور؛

کتابخانه شهدای نوبهار قم به بهرهبرداری رسید

در آسـتانه بزرگداشت روز کتاب ،کتابخوانی

در ایـن مراسـم بهرام سرمسـت ،اسـتاندار

و کتابـدار ،کتابخانـه عمومـی شـهدای نوبهـار

قـم ضمـن تبریـک سـالروز ورود حضـرت

قـم ۱۸ ،آبـان مـاه بـا حضورعلیرضـا مختارپور،

معصومـه (س) بـه قـم ،اظهـار داشـت :امـروز

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور؛

افتخـار داریـم کتابخانـه عمومـی شـهدای

بهرام سرمسـت ،اسـتاندار قم؛ مهدی رمضانی،

نوبهـار را بـه مـردم محلـه نوبهـار ،که شـهدای

معاون توسـعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی

گرانقـدری تقدیـم انقلاب کردند ،هدیـه کنیم.

نهـاد؛ مهدی توکلیان ،مدیـرکل روابط عمومی و

پـروژه کتابخانـه عمومی شـهدای نوبهـار چند

امور بینالملل نهاد؛ سـجاد عمرانی ،سرپرسـت

ویژگـی دارد کـه آن را از سـایر پـروژه ها متمایز

اداره کل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان قم و

مـی کنـد؛ نخسـت اینکـه ،بـه لحـاظ زمانـی

جمعـی از عالقمندان افتتاح شـد.

در سـالروز ورود حضـرت معصومـه (س) بـه
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قـم افتتـاح مـی شـود؛ دیگـر اینکـه ،کتابخانه

پایـگاه جهـان تشـیع و مرکز فقاهت دانسـت

عمومـی شـهدای نوبهـار از پـروژه هـای سـفر

کـه گنجینـه هـای عظیمـی از کتابخانـه هـای

مقـام معظم رهبـری به قـم بوده کـه عنایت و

مراجـع تقلیـد ،مراکـز حـوزوی و موسسـات

دغدغـه ایشـان را نسـبت به مسـائل فرهنگی

فرهنگـی را در خـود جـای داده اسـت .وی از

و نیـز مناطـق کـم برخـوردار ،به ویـژه محالتی

تلاش بـرای یکپارچه سـازی ایـن کتابخانه ها

کـه سـهمی در انقالب و دفاع مقدس داشـتند،

خبـر داد.

نشـان مـی دهد.

علیرضـا مختارپـور ،دبیرکل نهـاد کتابخانه

وی ادامـه داد :کار مهمـی کـه بایـد دنبـال

هـای عمومی کشـور نیـز در این مراسـم اظهار

کنیم ترویـج فرهنگ کتابخوانـی در کنار افتتاح

داشـت :رویکـرد نهـاد ،توزیع عادالنـه فضاها و

پـروژه هـای کتابخانـه ای اسـت .همچنین در

فعالیـت هـای کتابخانـه ای اسـت ،بـه نحوی

عصـر جدیـد ،در کنـار بحـث کتـاب و کتابخانه

کـه دسترسـی همـه مـردم بـه ایـن مراکـز و

بـه صورت فیزیکـی ،باید خدمـات کتابخانه ای

خدماتشـان فراهم شـود؛ با این وجـود در حال

را بـه صـورت دیجیتالـی و در فضـای مجـازی

حاضـر از نظر تعداد کتابخانـه ها و نحوه توزیع

نیـز ارائـه کنیم تا مـردم در کنار امکان اسـتفاده

آن هـا در کشـور ،بـا اسـتانداردهای جهانـی

از فضاهـای فرهنگـی ،از فضای مجـازی نیز به

فاصلـه داریـم و بـه دلیـل مشـکالت اقتصادی

بهتریـن شـکل اسـتفاده کنند؛ ایـن موضوع به

کشـور ،بعضـی پروژه ها متوقف شـده اسـت.

ویـژه در حـال حاضـر کـه کرونا در کشـور همه

امیـد داریم بـا وعده دولت محترم پـروژه های

گیر شـده اسـت ،اهمیت بسـزایی مـی یابد.

بـاالی  ۷۰درصد ،که بیش از  ۷۰کتابخانه اسـت

اسـتاندار قـم ضمن تشـکر از فعالیت های

تـا پایـان بهـار  ۱۴۰۰تکمیل شـود؛ سـایر پروژه

انجـام شـده توسـط کتابـداران اسـتان قـم در

هـا نیـز انشـااهلل در سـال هـای آتـی بـه بهره

فضـای مجـازی در ایام شـیوع کرونـا ،از توجه

بـرداری می رسـد .طی سـال های گذشـته نیز

ویـژه نهـاد بـه مخاطـب کـودک و نوجـوان و

چنـد صد کتابخانـه به مجموعـه کتابخانههای

تخصیـص فضاهایی به این قشـر در کتابخانه

عمومی کشـور اضافه شـده اسـت.

هـای عمومـی قدردانـی کرد.
سرمسـت در خاتمـه سـخنان خـود قـم را

وی افـزود :در بیسـت و هشـتمین دوره
هفتـه کتاب جمهـوری اسلامی ایـران ،حدود
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 ۳۰کتابخانـه عمومـی افتتـاح خواهد شـد که

محترم اسـتان افتتـاح شـود و خدماتش برای

سـرآغاز آن افتتـاح کتابخانـه عمومی شـهدای

مـردم سـاری و جـاری باشـد.

نوبهـار قـم اسـت .انشـااهلل کتابخانـه عمومـی

همچنین سـجاد عمرانی ،سرپرسـت اداره

مرکـزی قـم نیـز تـا پایـان سـال و همزمـان با

کل کتابخانـه هـای عمومی اسـتان قـم ،گفت:

دهـه فجر به بهره بـرداری می رسـد و ظرفیت

کتابخانـه شـهدای نوبهـار سـال  ۱۳۷۷در شـهر

خوبـی بـرای ایـن اسـتان خواهـد بود.

قـم بنـا شـد .در سـال  ۱۳۸۹به جهت نوسـازی

در ادامـه ایـن مراسـم مهـدی رمضانـی،

تخریـب شـد و امـروز پس از  ۱۰سـال بـه بهره

معـاون توسـعه کتابخانـه هـا و ترویـج

بـرداری رسـید .از مهـم ترین ویژگی هـای این

کتابخوانـی نهـاد ،اظهـار داشـت :بـا توجـه به

کتابخانـه ،قرارگرفتـن در یکـی از نقاط آسـیب

موقعیـت ایـن کتابخانـه در شـهر مقـدس قم،

پذیـر قم به لحـاظ اجتماعـی اسـت؛ بافتی که

امیـد ما این اسـت ک ه بـه پایگاهـی فرهنگی-

از خدمـات فرهنگـی کمتـری برخوردار اسـت و

اجتماعـی بـرای مـردم تبدیـل شـود و محـل

خدمات رسـانی این کتابخانه مـی تواند نقش

خدمـت رسـانی باشـد .در حال حاضـر رویکرد

موثـری در ارتقـای سـطح فرهنـگ عمومی در

نهـاد ،اسـتفاده فرهنگی -اجتماعـی از کتابخانه

شـهر مقـدس قـم داشـته باشـد .در بیـن ۲۳

اسـت .بـر ایـن اسـاس بخـش هـای مختلف

بـاب کتابخانه عمومـی موجود در قـم ،در حال

ایـن کتابخانـه شـامل مخـزن ،بخش کـودک،

حاضـر کتابخانه شـهدای نوبهار از حیـث زیربنا

سـالن مطالعـه ،کالس هـای آموزشـی و  ...به

رتبـه اول را دارد؛ بعـد از افتتـاح ایـن کتابخانه

منظـور ارائـه خدمـات فرهنگـی -اجتماعـی به

گام بعـدی مـا تلاش بـرای افتتـاح کتابخانـه

مـردم شـریف ایـن محلـه ،در نظر گرفته شـده

مرکـزی قـم در خیابـان امـام اسـت کـه بـزرگ

ا ست .

تریـن کتابخانـه قـم خواهـد بـود .امیدواریـم

وی افـزود :کتابخانـه شـهدای نوبهـار،
کتابخانـه ای اسـتاندارد محسـوب مـی شـود

آن پـروژه هـم تـا پایـان سـال جـاری بـه بهره
برداری برسـد.

کـه بـا زیربنای بیـش از  ۲هـزار مترمربع افتتاح

وی افـزود :کتابخانـه عمومـی شـهدای

شـد .امیـد اسـت در آینـده ای نه چنـدان دور،

نوبهـار بـا  ۲۴۹۰متـر زیربنـا در  ۴طبقـه احداث

کتابخانـه مرکـزی قـم نیـز بـا همـت مدیـران

شـده اسـت .دو طبقـه بـه سـالنهای مطالعه
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خواهـران و بـرادران اختصـاص دارد .البـی به

اسـتفاده کننـد و بـا مطالعـه کتـاب ها سـطح

بخـش نشـریات اختصـاص یافتـه و مخـزن

سـواد ،معلومـات و فرهنـگ خـود و منطقـه

کتابخانـه در زیرزمین قرار دارد .در این کتابخانه

خـود را باالتـر ببرند.

 ۲۱هـزار جلـد کتـاب داریـم و قابلیـت افزایش

گفتنـی اسـت ،کتابخانـه عمومی شـهدای

مخـزن به  ۵۰هـزار جلد کتاب نیز وجـود دارد.

نوبهـار در زمینـی بـه مسـاحت  ۲هـزار و ۲۲۴

زیربنـای بخش کـودک کتابخانـه  ۱۳۰مترمربع

مترمربـع بـا زیربنـای  ۲هـزار و ۴۷۱مترمربع در

اسـت و امیدواریـم بـا ارائـه خدمـات فرهنگی

 ۴طبقـه احداث شـده اسـت .ایـن کتابخانه با

جـذاب بـه کـودکان ،نسـلی کتابخـوان تـر از

مخزنـی بـه مسـاحت  ۴۵۰مترمربع ۲ ،سـالن

نسـل امـروز ،تربیـت کنیم.

مطالعـه آقایـان و بانـوان هر کـدام بـا زیربنای

عمرانـی تصریـح کـرد :فعالیـت ایـن

 ۸۰۰مترمربـع ،بخـش مرجـع بـه مسـاحت

کتابخانـه بـا رویکـرد نهـاد ،نقـش موثـری در

 ۲۵مترمربـع ،بخـش کـودک در  ۱۳۰مترمربـع،

ارتقـای فرهنگ مـردم منطقه خواهد داشـت.

بخـش نوجـوان در  ۲۵مترمربـع و همچنین ۴

امـروز نـگاه مـا بـه کتابخانـه ،نگاهـی سـنتی

کالس آموزشـی بـا زیربنـای  ۲۰۰متـر بـه ارائـه

نیسـت .مـا کتابخانـه را بـه عنوان باشـگاهی

خدمـات فرهنگی و اجتماعی به سـاکنان محله

فرهنگـی مـی بینیـم کـه در آن انـواع خدمات

نوبهار و شـهر قم می پـردازد .ایـن کتابخانه در

فرهنگـی بـه مـردم منطقـه ارائه خواهد شـد.

حـال حاضـر دارای  ۱۷هـزار و  ۸۳عنوان کتاب

بـه اعتقـاد من اگـر می خواهیـم بـرای ارتقای

در  ۲۱هزار و  ۸۸۷نسـخه و تجهیزاتی چون ۱۰۴

فرهنـگ مـردم یـک منطقـه سـرمایه گـذاری

قفسـه یکطرفـه و  ۳۰قفسـه دو طرفـه۲۶۴ ،

کنیـم ،بهتریـن راه سـرمایه گـذاری در توسـعه

صندلـی مطالعـه ۱۱۰ ،میـز مطالعـه دو نفره۲ ،

فرهنـگ کتاب و کتابخوانی اسـت .توصیه من

میـز مطالعـه چهار نفـره ۶ ،میز مطالعه شـش

بـه جوانان این اسـت کـ ه از فضاهـای موجود

نفـره و همچنیـن  ۱۹عـدد رایانه اسـت.
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گزارش

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

نقش مهم کتابخانهها

شکلگیری «مکان سوم» در زیست اجتماعی است

جلسـه هیـأت امنـای کتابخانههـای

دانشـگاه تهـران ،هوشـنگ مـرادی کرمانـی،

عمومـی کشـور دوشـنبه  ۱۹آبان ماه بـا حضور

مهـری پـریرخ ،علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل

سـید عبـاس صالحـی ،وزیـر فرهنگ و ارشـاد

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور و جمعی از

اسلامی و رییس هیئت امنـای کتابخانه های

معاونـان و مدیران نهـاد کتابخانههای عمومی

عمومـی ،اعظـم بروجـردی ،رئیـس سـازمان

کشـور برگزار شـد.

اسـناد و کتابخانه ملی ایران ،محسـن جوادی،

سـید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی،

اسلامی ضمن تبریک اعیاد ربیـع و قدردانی از

هـادی جعفـری نـژاد ،رییـس امـور فرهنـگ،

اقدامـات صورت گرفتـه در نهـاد کتابخانههای

گردشـگری و ورزش سـازمان برنامـه و بودجـه

عمومـی کشـور بـه بیان نکاتـی درباره مسـائل

کشـور ،فاطمـه فهیـم نیـا ،عضو هیـأت علمی

روز کتابخانههـای عمومـی پرداخت و گفت :در
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آسـتانه روز کتابـدار و هفته کتـاب ،از مجموعه
همکارانمـان در نهـاد کتابخانههـای عمومـی

لزوم توجه به تهدیدات و فرصتهای
دوران کرونا

کشـور و بـه طـور ویـژه کتابـداران عزیـز کـه با

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی بـا تأکید بر

همت و تالش خود پشـتیبان اصلـی این نهاد

لـزوم توجـه تهدیـد زدایی و فرصـت آفرینی در

فرهنگـی بودنـد تشـکر میکنم .یکـی از نکاتی

شـرایط حاکم بر کشـور گفـت :از جنبـه تهدید

ش ارائه شـده از فعالیت نهاد
مهمی کـه در گزار 

زدایی اشـاره شـد که ما حـوزه مصرف فرهنگی

مشـخص بود ،موضـوع کرونـا و اقتضائات آن

و بـه خصوص زیسـت مـا در کتابخانهها مانند

در فعالیـت کتابخانههـا اسـت .اینکـه چگونـه

در تعـداد اعضـا ،تعـداد مراجعـه و حضـور در

میتـوان از تهدیـدات کرونـا کاسـت و بـر

کتابخانـه هیـچ کدام آمـار قابل توجهـی نبوده

فرصتهـای ایجـاد شـده افزود.

و ایـن خطـر وجـود دارد کـه مـا بـا کاهـش

وی افـزود :اگـر چه در ابتـدا تصور همگان

همیـن میـزان موجـود در دوران کرونـا و پس

و بـه خصـوص عزیزان مـا در وزارت بهداشـت

از کرونـا هـم مواجـه شـویم .از سـوی دیگـر در

و درمـان ایـن بـود کـه شـیوع ایـن بیمـاری

جلسـات گذشـته هـم مطـرح بـود که مـا نیاز

هـم ممکـن اسـت ماننـد بحـث سـیل کـه با

بـه «مکانهـای سـوم» داریم بـرای بـا آرامش

وجـود خسـارات فـراوان چنـد ماهـی همـراه

و رشـد و تعالـی انسـان .ایـن بحـث امـروز در

مـا باشـد و پـس از مدتـی بـا گـرم شـدن هوا

جهـان مطـرح اسـت کـه در کنار خانـه و محل

از بیـن مـیرود ،امـا بـا ایـن طـول کشـیدن و

کار مکانهـای سـومی هم داشـته باشـیم تا از

خشـونت رو بـه افزایـش ایـن ویـروس ،بایـد

بـروز اختلال در محیـط خانـه و محـل کار هم

خودمـان را بـرای یـک شـرایط ویـژه در حـوزه

جلوگیری شـود.

هـای مختلف زندگـی اجتماعـی از جمله حوزه

صالحـی ادامـه داد :هـر انـدازه مکانهای

کتابخانـه هـا آمـاده کنیـم .در گـزارش ارائـه

سـوم مـا بـا زیسـت بـوم فرهنگـی و تعالـی

شـده از سـوی عزیـزان در نهـاد تجربـه هـا و

انسـانی همراهتر باشـند ،محیط خانـه و کارگاه

پیشـنهادات خوبی ارائه شـد ،اما بایـد آن را به

و کارخانـه هـم محیط سـالمتری خواهد بود و

یـک برنامـه مشـخص تبدیـل کرد تا مسـیری

در ایـن مسـیر یکـی از ایـده های مـورد توجه

بـرای «کتابخانـه در زیسـت کرونایی» در سـال

ایـن بـود کـه کتابخانـه میتوانـد ایـن مـکان

 ۱۴۰۰داشـته باشـیم.

سـوم باشـد .اما بـا یک نـوع بازسـازی کاربری
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کـه در گذشـته هـم بـه عنـوان تبدیـل کـردن

کتابخانـه محـوری را در فضای مجـازی ترویج

کتابخانههـا بـه مـکان هـای فرهنگـی چنـد

کنیـم و رابطـه ای را بـا مجموعه قابـل توجهی

منظـوره با محوریـت کتاب مطرح کـرده بودم.

از مخاطبـان بـه وجـود بیاوریـم کـه حتـی آن

تحقق عدالت فرهنگی با ارائه ایدههایی
نو برای دوره کرونا

کتابخانـه روسـتایی هـم فرصـت حضـور را
پیـدا کنـد؟ شـبکه شـاد بـا همـه نقصهـا،

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا اشـاره

فرصتهایـی ایجـاد کـرده کـه یـک معلـم در

بـه برخـی از تجربیـات نهـاد در ایـن حـوزه

اسـتان سیستان و بلوچسـتان هم امکان دیده

گفـت :بـه نظـر میآیـد کـه مـا باید فهرسـتی

شـدند داشته باشـد .در گذشته چنین شرایطی

را از تهدیداتـی کـه ایـن جریان کرونـا میتواند

فراهـم نبـود اما امـروز با این اقـدام هم عدالت

بـرای مـا داشـته باشـد تهیه کنیـم که یکـی از

آموزشـی در فراگیـر و هـم در فرادهنـده وجود

آن میتوانـد مهاجرت افـراد از فضای کتابخانه

دارد کـه میتـوان با ایده های مشـابه و تلفیق

بـه فضـای مجـازی در دوران کرونـا و پـس از

آنهـا برنامـه ای را برای فعالیـت در دوران کرونا

آن باشـد و بهرهگیـری افراد از فضـای کتابخانه

تهیـه کنیم.

کمتـر شـود .از سـوی دیگـر فرصتهایـی کـه
میتـوان آفریـد را نیـز فهرسـت کـرد .بـه نظر

کتابخانهها به مثابه عناصر هویتبخشی
شهری

می رسـد دوسـتان در ایـن ماههـا نمونههایی

وی بـا اشـاره نقـش مهـم کتابخانههـا

از ایـن فرصـت را چشـیده و تجربـه کـرده اند.

در ایجـاد «مـکان سـوم» در زندگـی اجتماعـی

وی در ادامـه بـه تجربیـات حاصـل شـده

گفـت :مـا به مکان حقیقـی نیاز داریـم و حتما

در آمـوزش و پـرورش در فعالیتهـای دوران

نبایـد آن را از زندگـی اجتماعـی حذف کـرد؛ در

کرونایـی خـود اشـاره کـرد و گفـت :بحـث

عیـن اینکـه فضـای مجـازی ارزش و اهمیـت

راهانـدازی شـبکه شـاد بـا همـه نقـاط ضعف،

خـود را دارد ،امـا بایـد بـه یـک بُعـد ترکیبی از

دسـتاوردهای خوبـی بـرای حفـظ کالس

مـکان حقیقـی و مـکان مجـازی دسـت پیـدا

درس ،دانشآمـوز و معلـم داشـته اسـت؛ بـه

کنیـم .چـرا کـه ایـن بُعـد ترکیبـی اسـت کـه

همیـن تناسـب آیـا مـا نیـز میتوانیـم یـک

میتوانـد اثرگـذار باشـد ،امـا اگـر بخواهـد به

شـبکه گسـترده ماننـد شـاد داشـته باشـیم و

حـذف مکان حقیقی منجر شـود طبعـا هم در
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حـوزه خانـه اول ،هم در حوزه خانـه دوم و هم

تأکیـد داریـم کـه اگر بتـوان این پروژههـا را تا

سـوم ،گرفتـار اختلاالت ارتباطـی میشـویم.

سـال  ۱۴۰۰به نقطهای رسـاند ،اتفـاق بزرگی در

وی بـا تقدیـر از اقدامـات صـورت گرفتـه
در حـوزه فضـا و مـکان در فعالیتهـای
کتابخانههـای عمومـی گفت :نهاد بـه دو حوزه

ایـن حـوزه رخ خواهد داد.
تالش برای تقویت بودجه و معیشت
کتابداران

احیـاء کتابخانههـای مرکـزی و اتمـام پـروژه

سـید عبـاس صالحـی دربـاره بـه بیـان

های بـاالی  ۷۰درصد پیشـرفت ،توجه ویژهای

نکاتـی دربـاره بودجـه نهـاد پرداخـت و گفت:

داشـته اسـت .در حـوزه کتابخانه هـای مرکزی

یکـی از دغدغه هایـی که در بحـث بودجه هم

دوسـتان ایـن مـدل فعلـی را شـروع کردنـد و

در هیـات امنـا و هـم در فضـای بیرونی مطرح

انشـاءهلل عزیزان سـازمان برنامـه بودجه کمک

اسـت ،بحـث حقـوق کارکنـان نهـاد اسـت.

خواهنـد کـرد تـا کتابخانـه مرکزی در هر شـهر

البتـه انصافـا تفاوتـی که حقـوق کتابـداران در

بـه عنـوان یکـی از عناصـر مهم هویتبخشـی

طـی  ۶سـال حضـور جنـاب آقـای مختارپـور

شـهری مطـرح باشـد؛ همـان گونه کـه میدان

در نهـاد ایجـاد شـده بسـیار چشـمگیر بـوده

اصلـی یـک شـهر هویـت آن شـهر محسـوب

اسـت و ایـن تغییـرات از سـال  ۱۳۹۲تـا کنون

میشـده اسـتُ .حسـن کتابخانه های مرکزی

بـه صـورت مسـتند موجـود اسـت .بـر ایـن

ایـن اسـت که بـا تبدیل شـدن به یـک الگوی

اسـاس در ایـن دوره زحمات بسـیاری کشـیده

عالـی میتوانـد در کتابخانـه هـای کوچـک

شـده تا در شـأن کتابـداران و در حـد مقدورات

روسـتایی نیـز ادامه پیدا کند .ایـن مجموعهای

نهـاد ایـن اتفـاق رخ دهـد ،اما امسـال مطرح

کـه در کتابخانههـای مرکـزی بجنورد ،مشـهد،

شـدن بحـث افزایش مابقـی  ۵۰درصـد ،فضا

یـزد و سـایر کتابخانههـای مرکـزی در حـال

را بـه سـمتی برد کـه توضیحات نشـان داد که

شـکلگیری اسـت ،میتواند باقیات الصالحات

همـه دسـتگاهها این درصـد را بر اسـاس توان

این دوره باشـد.

و مقـدورات خـود بـرای کارکنـان فراهـم کردند

صالحی درباره پروژه هـای باالی  ۷۰درصد
نیز گفـت :تاکیدات معاون رئیـس جمهور ،هم

و بودجـه اضافـهای بـه ایـن دسـتگاهها تزریق
نشد .

دوسـتان سـازمان برنامـه و بودجـه و هـم در

وی افـزود :طبعا یک مطالبـه ای در فضای

فضـای خـود وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی

نهـاد کتابخانههـای عمومـی بـه وجـود آمـده
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کـه همـه دسـت بـه دسـت هـم بدهیـم این

از فـروش نسـخه الکترونیکـی کتـاب خـود

فضـا را بـه سـمت پاسـخگویی ببریـم؛ اشـاره

ایـن اسـت که یـک نسـخه از آن را بـه فروش

شـد کـه امسـال بخشـی از افزایـش حقـوق

برسـاند تـا یک فـرد و در نهایت افـراد خانواده

صـورت گرفـت و تلاش میکنیـم در سـال

آن فـرد از آن اسـتفاده کنند .امـا بارگزاری کردن

 ۱۴۰۰بـا حمایـت مجلـس و دولـت شـرایط

ایـن آثار در یک گسـتره وسـیع از نظـر تجاری

بهتـری ایجـاد کنیـم تـا  ۵۰درصـد را مشـابه

و اقتصـادی بـرای آنها به صرفـه و قابل توجیه

دسـتگاههای دیگر در سـال آینده دنبـال کنیم.

نیست .

همچنیـن تلاش کنیم موضـوع تأمیـن اعتبار

وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی تأکید کرد:

بـرای اتمـام پروژههای بـاالی  ۷۰درصـد را هم

بایـد بررسـی کنیـم کـه چطـور مـی میتوانیم

بـه همیـن صـورت پیگیـری و انجام شـود.

از ظرفیـت کتابهـای دیجیتـال بـرای ارائه در

لزوم بهرهمندی از ظرفیت کتابهای

کتابخانههـای عمومـی بهتر اسـتفاده کنیم .اگر

دیجیتال در کتابخانهها

بتوانیـم بـا همـکاری معاونت فرهنگـی وزارت

صالحـی بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از ظرفیت

فرهنـگ و ارشـاد ،کمیسـیون فرهنگی مجلس

کتابهـای الکترونیـک در کتابخانههـای

و نهـاد کتابخانههـا بتوانیم یک قالبـی از لحاظ

عمومـی گفـت :مـا در حـوزه کتابهـای

حقـوق مـادی و معنوی ناشـر ایجـاد کنیم ،گام

دیجیتـال یـک فرصـت پیـش رو داریـم ،امـا

مهمـی بـرای پیشـبرد ایـن هـدف و فراگیـری

از طـرف دیگـر موانعـی حقوقـی نیـز در ایـن

اسـتفاده از ایـن آثـار در کتابخانههـا ایجـاد

حـوزه وجـود دارد .چراکـه تصور و قصد ناشـر

کردهایـم.
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خبر
با هدف ارائه گزارش و بیان مشکالت نهاد به نمایندگان مجلس شورای اسالمی صورت گرفت؛

نشست فراکسیون روحانیت مجلس

با دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور

نهـاد

در ایـن نشسـت بـا تأکید بـر اهمیـت کتاب و

علیرضـا

مختارپـور

دبیـرکل

کتابخانههـای عمومـی کشـور بـا حضـور در

کتابخانههـا و لزوم توجه به نهـاد کتابخانههای

فراکسـیون روحانیت مجلس شـورای اسلامی

عمومی در بودجه سـال  ۱۴۰۰به ارائه پیشنهادها

ضمن ارائه گزارشـی از تاریخچـه و فعالیتهای

و نقطـه نظرات خـود پرداختند.

نهـاد بـه بیـان نواقـص قانونـی و کمبودهـای

ارتبـاط بیشـتر مدیـران کل اسـتانی نهاد با

بودجـهای نهـاد پرداخـت و بـه سـواالت

نماینـدگان مجلـس ،توجه به امکانـات محلی،

نماینـدگان ایـن فراکسـیون پاسـخ داد.

لـزوم افزایـش سـاعات کار کتابخانههـا ،توجـه

وی در ایـن نشسـت تأکید کـرد :هر چه در

بـه بودجه نهاد ،اسـتفاده از کتابخانههای سـیار

تخصیـص بودجـه و امکانات بـه کتابخانههای

در مناطـق محـروم و کمتربرخـوردار ،برگـزاری

عمومـی کاهـش صـورت گیـرد چندیـن برابـر

جلسـات متعدد بـا نماینـدگان ،تعامل بیشـتر

آن بایـد در برنامههـای کاهـش آسـیبهای

بـا دسـتگاهها دیگـر در تأمیـن نیازمندیهـای

اجتماعـی تخصیـص یابد.

نهاد ازجملـه نظرات نمایندگان مجلـس در این

نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی نیـز

نشسـت صمیمانـه بود.
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گزارش
با حضور دبیرکل ،معاونان و مدیران کل نهاد در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد؛

افزایش بیش از  ۱۰۰کتابخانه در هر سال /لزوم اصالح
قانون تأسیس نهاد /پیگیری تحول اساسی در بودجه

نهاد

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی بـا

مشـکالت نهـاد درخصـوص تأمیـن حقـوق و

حضـور در کمیسـیون فرهنگی مجلس شـورای

مزایـای کتابـداران مطابـق دیگـر دسـتگاههای

اسلامی با ارائه گزارشی از تاریخچه و مشکالت

فرهنگـی ،تأمیـن منابـع کتـاب ،نشـریات و

نهـاد خواسـتار کمـک از نماینـدگان مجلـس

منابـع الکترونیـک ،بودجه عمرانـی برای تکمیل

یازدهـم شـورای اسلامی بـرای حل مشـکالت

پروژههـای نیمه تمام ،رفع مشـکالت و نواقص

قانونـی و تأمیـن اعتبارات شـد.

قانـون تأسـیس نهـاد و دیگـر مسـائل مبتالبه

در ایـن جلسـه کمیسـیون کـه به ریاسـت

نهـاد گفـت :علیرغـم تمامـی این مشـکالت در

حجتاالسلام والمسـلمین آقاتهرانـی و

طـول شـش سـال اخیـر ،نهـاد کتابخانههـای

حضـور اعضـای کمیسـیون فرهنگـی مجلـس

عمومـی هم از نظر توسـعه کتابخانههای جدید

تشـکیل شـد ،علیرضـا مختارپـور بـا اشـاره به

نهـادی و هـم در جلب مشـارکت دسـتگاههای
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عمومـی و خیّ ران ،موفق بـه افزایش بیش از ۱۰۰

کمیسـیون فرهنگی مجلـس با اعلام حمایت

کتابخانـه در هر سـال شـده اسـت.

کامـل و همـه جانبـه از نهـاد در دو موضوع رفع

وی در ادامـه انجـام فعالیتهـای فرهنگی

نواقـص قانونـی و بهبـود اعتبـارات و بودجه به

متعـد ازجملـه نشسـتهای کتابخـوان،

بیـان نقطـه نظرات خـود در برخـی موضوعات

گسـترش فعالیـت بخشهـای کـودک و

پرداختند.

نوجـوان ،توسـعه بخـش نابینایـان ،برگـزاری

حجتاالسلام سـیّ درضا تقـوی در ایـن

گسـترده و موفق جشـنواره کتابخوانـی رضوی،

نشسـت ضمن توجه به گزارشهای ارائهشـده

تقدیـر از نویسـندگان ،تأسـیس محافـل ادبی،

از اقدامـات نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور

ً
مخصوصا
فعالیت گسـترده در فضای مجـازی،

بـر لـزوم انعـکاس رسـانهای این نشسـت برای

پـس از شـیوع بیمـاری کرونـا و هـزاران برنامه

تأکید بر حمایت کمیسـیون فرهنگی از موضوع

موفـق کتابخانهها و کتابـداران در کتابخانههای

کتـاب و کتابخوانـی و کتابخانههـا تاکیـد کرد.

عمومـی کشـور را تشـریح کرد.

لـزوم توجـه و درک مسـئولین بخشهـای

علیرضـا مختارپـور دبیـرکل نهـاد بـا ارائـه

مختلف کشـور بـه موضـوع فرهنـگ ،ضرورت

گـزارش فعالیتهـا ،مسـائل و مشـکالت نهـاد

اصالح قانـون نهاد برای رفع مشـکالت قانونی،

بـه تشـریح تالش نهـاد در دو موضوع اساسـی

گـزارش پروژههـای نیمـه تمـام هـر شـهر بـه

اصلاح قانـون نهـاد و پیشبینی بودجـه برای

نماینـده آن شـهر از سـوی نهـاد ،بهرهگیـری از

سـال  ۱۴۰۰تاکیـد کرد :نـکات اصالحی موردنظر

منابـع مفیـد و غیرقابـل اسـتفاده موجـود در

بـرای اصلاح قانـون نهـاد را بـه کمیسـیون

برخـی کتابخانههـای بـزرگ مثـل کتابخانـه

فرهنگـی تقدیـم کردهایـم و در مـورد بودجـه

مجلـس و کتابخانه ملـی ،اسـتفاده از ظرفیت

سـال  ۱۴۰۰نیـز از آغـاز سـال تاکنون با جلسـات

اهـدای کتـاب توسـط مـردم در هفتـه کتـاب،

متعـدد بـا بیـش از یکصـد نماینـده محتـرم

اسـتفاده دسـتگاههای دیگـر در مسـابقات

علیرغـم شـرایط کرونایـی کشـور و حضـور در

کتابخوانـی از نظر کارشناسـی نهـاد و بهرهگیری

جلسـات مجامـع نماینـدگان برخـی اسـتانها

از کمک سـازمان اوقاف ازجمله سخنان محوری

پیگیر تحـول اساسـی در بودجه نهاد هسـتیم.

حجتاالسلام سـیّ درضا تقوی در این نشست

در ادامـه این نشسـت برخـی از نمایندگان

بو د .
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همچنیـن غالمرضـا منتظـری در ادامـه
پیشـنهاد تشـکیل جلسـه کمیسـیون فرهنگی

اسـتانی شـد.

حجتاالسلام ّ
مبلغـی نیـز در ادامـه ایـن

بـا وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و دیگـر

نشسـت کمـک بـه نهـاد را در رفـع مشـکالت

دسـتگاههای مرتبـط بـرای رسـیدگی و حـل

کتابخانههـا و کتابـداران موثـر دانسـت.

مشـکالت نهـاد را مطـرح کـرد.

حسـین میرزایـی دیگـر عضـو کمیسـیون

سـیّ دعلی یزدیخـواه بـا اشـاره بـه امـکان

فرهنگـی مجلـس شـورای اسلامی بـر لـزوم

اسـتفاده نهـاد در تبدیـل برخی فضاهـای قابل

توجه و گسـترش فرهنـگ مطالعه و کتابخوانی

اسـتفاده بـرای فعالیت تجـاری در جهت تأمین

تاکیـد کرد.

نیازهـای نهاد بـر لـزوم معافیـت کتابخانهها از

حجتاالسلام آقاتهرانی رئیس کمیسـیون

عـوارض و هزینههـای آب و بـرق و گاز تاکیـد

فرهنگـی مجلـس در پایـان ضمـن تشـکر از

و پیشـنهاد در نظـر گرفتن سـهمی از مالیات بر

تالشهـای نهـاد ،بر بررسـی سـریع مشـکالت

ارزش افـزوده بـرای تأمیـن اعتبـارات مـورد نیاز

قانونـی نهـاد و کمک به رفع آنهـا و نیز توجه به

نهـاد را ارائـه کرد.

نهـاد در بودجـه  ۱۴۰۰تأکیـد کرد.

همچنیـن زهـره سـادات الجـوردی نیـز

گفتنی اسـت در این نشست حجتاالسالم

بـر لـزوم کمـک بـه وضـع معیشـتی و اداری

ملکـی مدیـرکل امـور مجلـس وزارت فرهنـگ

کتابـداران تاکیـد کـرد.

و ارشـاد اسلامی و همچنیـن امیـن متولیـان

احمـد راسـتینه ،دیگـر عضـو کمیسـیون

معـاون برنامـه ریـزی ،پژوهـش و فنـاوری

فرهنگـی مجلـس ضمـن توجـه بـه اهمیـت

اطالعـات نهـاد ،هوتـن والینژاد معـاون مالی و

اصلاح قانـون نهـاد بـرای رفـع مشـکالت

اداری نهـاد ،هـادی امیری مدیـرکل عمرانی نهاد

خواسـتار تشـریح موضوع توسـعه کتابخانهها

و هـادی ناصری مدیـرکل کتابخانههای عمومی

از محـل منابـع تملـک و بودجههـای عمرانـی

اسـتان تهـران حضور داشـتند.
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خبر

دبیر هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی مطرح کرد؛

حل مسائل مربوط به قانون تأسیس نهاد در اولویت
مجلس یازدهم است

شـهرام خدایـی ،مدیـرکل کتابخانههـای

همـه جانبه کشـور ،اظهار داشـت :برای حمایت

عمومـی آذربایجـان شـرقی ،بـا روحاهلل متفکـر

از افزایـش بودجـه نهـاد کتابخانههـای عمومی

آزاد ،نماینده مردم تبریز ،آذرشـهر و اسـکو و دبیر

کشـور در مجلـس شـورای اسلامی و طـرح

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ،دیدار و

ایـن موضوع تمـام نمایندگان مجلـس یازدهم

در زمینـه راهحلهـای قانونـی ممکن بـرای رفع

دغدغـه جـدی دارنـد و حل مسـائل مربـوط به

مشـکالت بودجهای نهاد کتابخانههای عمومی

قانـون تاسـیس نهـاد در اولویت اسـت.

کشـور و گسترش زیرساختهای کتابخانهای در
اسـتان گفتوگـو کرد.
روحاهلل متفکـر آزاد در ایـن دیـدار بـا تاکید
بـر اهمیـت توسـعه فرهنگی بـرای پیشـرفت

در پایـان این نشسـت دبیر هیئت رئیسـه
مجلـس از بخشهـای مختلـف کتابخانـه
مرکـزی تبریز بازدید و با کتابـداران این کتابخانه
دیـدار و گفتوگـو کـرد.
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خبر

نماینده دشتستان در جلسه شورای اداری کتابخانه های دشتستان مطرح کرد؛

حق کتابخانههای عمومی

در الیحه بودجه  ۱۴۰۰ادا میشود

جلسـه شـورای اداری کتابخانههـای

در ایـن زمینـه بسـیار پررنگ اسـت .افزایش

عمومـی شهرسـتان دشتسـتان بـا حضـور

سـرانه مطالعـه بـه عـزم و اراده همگانـی و

مسـئوالن کتابخانههـا در کتابخانـه عمومـی

اجتماعـی نیـاز دارد و میبایسـت کتـاب

شـهید بهشـتی برازجـان برگـزار شـد.

بهعنـوان یکـی از نیازهـای جامعـه شـناخته

در ایـن جلسـه ابراهیم رضایـی ،نماینده

شـود .وی ضمـن تقدیـر از تلاش کتابـداران

مردم دشتسـتان در مجلس شـورای اسالمی،

در انجـام رسـالت مهـم ترویج فرهنـگ کتاب

در تمـاس تصویـری گفـت :تکریـم جایـگاه

و کتابخوانـی ،گفـت :در الیحـه بودجه سـال

واالی کتـاب و کتابخوانـی وظیفـه همـه

 ۱۴۰۰سـعی خواهیـم کـرد حـق کتابخانههای

مسـئوالن و مـردم بـوده و نقـش کتابـداران

عمومـی ادا شـود.
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پرونده

افزایش  ۱۷هزار متر مربعی فضای کتابخانهای در کشور
افزایش  ۶۳درصدی شرکتکنندگان دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
خدمات گسترده کتابخانهای برای نابینایان
تعطیلیها نمیتواند پیوند میان اعضا و کتابخانه را قطع کند
روشن نگهداشتن چراغ کتابخوانی در روستا
در هر شرایطی باید روزنه امید برای آغاز کار پیدا کنیم
فعالیت در فضای مجازی باعث جذب بیشتر جوانان به کتابخانه میشود
کاهش سطح اضطراب کودکان با ارائه برنامههای کتابمحور در فضای مجازی

خبر

در نشست خبری معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد عنوان شد؛

افزایش  ۱۷هزار متر مربعی فضای کتابخانهای در کشور/
افزایش  ۶۳درصدی شرکتکنندگان دهمین جشنواره

کتابخوانی رضوی

توسـعه

مهدی رمضانی در این نشسـت با اشـاره

نشسـت

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی نهـاد روز

بـه شـرایط ویـژه حاکـم بر کشـور به واسـطه

سهشـنبه  ۶آبـان مـاه ،بـا حضـور مهـدی

شـیوع بیمـاری کرونـا ،دربـاره رونـد برگـزاری

رمضانـی ،معـاون توسـعه کتابخانههـا و

برنامههـای سـاالنه در نهـاد کتابخانههـای

ترویـج کتابخوانـی نهـاد ،هـادی آشـتیانی،

عمومـی کشـور گفـت :ازجملـه برنامههـای

مدیـرکل امـور فرهنگـی نهـاد ،علیاصغـر

سـاالنه مـا در نهـاد برگـزاری سـه نشسـت

گـودرزی ،مدیـرکل توسـعه کتابخانههـا و

خبـری بهمناسـبت هفتـه کتـاب ،جشـنواره

مشـارکتها نهـاد و مهدی توکلیـان ،مدیرکل

کتابخوانـی رضـوی و سـالروز تأسـیس نهـاد

روابـط عمومـی و امـور بینالملـل نهـاد ،در

کتابخانههـای عمومـی کشـور بـود کـه بنـا

کتابخانـه مرکزی پارکشـهر تهران برگزار شـد.

داشـتیم همزمـان بـا سـالروز تأسـیس نهـاد،
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مراسـم افتتـاح «کتابخانـه مرکـزی یـزد» را

وی دربـاره میزان رشـد مشـارکت در این

نیـز برگـزار کنیـم کـه متأسـفانه شـیوع ایـن

جشـنواره طـی چهـار سـال اخیـر نیـز گفت:

بیمـاری ایـن فرصـت را از مـا گرفـت و بـرای

آمـار نشـان میدهـد مشـارکت در ایـن

بهرهبـرداری از آن فاصلـه ایجـاد کرده اسـت.

جشـنواره از سـال  ۹۵به  ۹۶حـدود  ۲.۵برابر،

امـا بـه دنبـال فرصـت مناسـبی هسـتیم تـا

از سـال  ۹۶بـه  ۹۷حـدود  ۳۲درصـد ۹۷ ،بـه

ایـن کتابخانـه بـه زودی خدمترسـانی خود

 ۹۸حـدود  ۵۹درصـد و بـا توجـه بـه برگزاری

را بـه مـردم یـزد آغـاز کند.

دهمیـن دوره بـه صـورت تمامـا الکترونیـک،

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

تعـداد شـرکت کنندگان در سـال  ۹۹در قیاس

کتابخوانـی نهـاد بـا تأکیـد بـر توجـه نهـاد

بـا شـرکت کننـدگان بخـش الکترونیـک در

بـه ارتقـاء همزمـان شـاخصهای کیفـی و

سـال  ،۹۸افزایـش  ۶۳درصـدی را تجربـه

کمـی در دهمیـن دوره از برگزاری «جشـنواره

کرده اسـت.

کتابخوانـی رضـوی» ،درباره میزان مشـارکت
عمومـی در در  ۴دوره اخیـر ایـن جشـنواره

ویژگیهای دهمین دوره جشنواره
کتابخوانی رضوی

گفـت :درحالی که در سـال  ۹۵تعداد شـرکت

مهـدی رمضانـی در ادامـه دربـاره وجـوه

کننـدگان  ۲۳۵هـزار و  ۳۸۲نفـر بـود ،ایـن

متمایـز ایـن دوره از جشـنواره کتابخوانـی

تعـداد در سـال  ۹۶بـه  ۶۴۸هـزار و  ۲۲۸نفـر

رضـوی توضیـح داد :بـر اسـاس برنامه پیش

رسـید .ایـن جشـنواره در سـال  ۹۷نیـز ۸۵۸

بینـی شـده بـرای ایـن رویـداد فرهنگـی،

هـزار و  ۶۹۵نفـر شـرکت کننده داشـت که در

امسـال شـخصیت امـام هـادی (ع) بـه

سـال  ۹۸به یـک میلیون و  ۳۶۴هزار شـرکت

موضوعـات محـوری ایـن جشـنواره افـزوده

کننـده در مجمـوع بخشهـای مکتـوب و

و آثـاری حـول شـخصیت ایشـان بـه عنوان

الکترونیـک رسـید .امـا در دهمیـن دوره

منبع جشـنواره معرفی شـد .البتـه برنامههای

یعنـی در سـال  ۱۳۹۹بـا توجـه بـه برگـزاری

ویـژهای بـرای ایـن دوره درنظـر داشـتیم کـه

ایـن جشـنواره بـه صـورت مجـازی ،شـاهد

شـیوع بیمـاری کرونـا و برگزاری مجـازی این

مشـارکت یـک میلیـون و  ۳۰۶هـزار نفـر

جشـنواره ،مانـع از اجرایـی شـدن آنهـا شـد.

بو د یم .

وی بـا اشـاره بـه تالش ویـژه نهـاد برای
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هویتبخشـی بـه کتابخانههـای عمومـی

کتابهـای ارائـه شـده بـه عنـوان منابـع

گفـت :در ایـن دوره تلاش شـد کتابخانههـا

جشـنواره نمـود داشـته اسـت.

بـه عنـوان واحـد اصلـی نهـاد دارای هویـت
باشـند و بـه ایـن منظـور جوایـزی نیـز در

سهم باالی مشارکت بانوان در جشنواره
رضوی

سـطح کتابخانـهای اهـدا مـی شـود کـه

مهـدی رمضانـی بـا اشـاره بـه اینکـه

ایـن موضـوع موجـب افزایـش قابـل توجـه

برگـزاری الکترونیـک ایـن دوره از جشـنواره

میـزان جوایـز خواهـد شـد .تمـام فرآینـد

باعـث افزایـش سـرعت در روند داوری شـد،

ایـن دوره از جشـنواره به صـورت الکترونیک

گفـت ۵۳ :درصـد از شـرکتکنندگان در ایـن

برگـزار و تلاش شـد در رشـتههای موجـود

جشـنواره یعنـی  ۶۹۴هـزار نفـر را بانـوان

در جشـنواره ماننـد فعالیتهـای گروهـی

و  ۴۷درصـد یعنـی  ۶۱۲هـزار نفـر را آقایـان

حـول محـور کتـاب تنـوع ایجـاد شـود؛ در

تشـکیل دادنـد .همچنیـن  ۶۷درصـد در

ایـن دوره امـکان شـرکت همـه عالقهمنـدان

رده سـنی جوانـان و بزرگسـاالن و  ۸درصـد

در همـه سـطوح و گروههـای سـنی فراهـم

خردسـاالن بودنـد کـه در مجمـوع  ۸۷درصد

شـد و کار تولیـد کتـاب گویـا نیـز بـا کیفیت

از شـرکت کننـدگان اعضـای کتابخانههـا ۸

بهتـری انجـام شـد .همچنیـن بـا همافزایـی

درصـد کتابـداران و  ۵درصـد هـم افـرادی از

صـورت گرفتـه میان نهاد و سـایر دسـتگاهها

سـایر سـازمانها (افـرادی که عضـو کتابخانه

ت پیامرسـانهایی چـون
و اسـتفاده از ظرفیـ 

نبودنـد) بودنـد.

«گـپ» زمینههـای جدیـدی بـرای افزایـش
مشـارکت عمومـی ایجـاد شـد.

وی بـا اعلام پایـان فرآینـد برگـزاری
دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی رضـوی گفت:

معـاون توسـعه کتابخانههـای و ترویـج

جشـنواره بـه پایـان رسـیده و داور یهـا

کتابخوانـی نهـاد بـا تأکیـد بـر پرهیـز از

هـم انجـام شـده و آمـاده مراسـم اختتامیـه

آمارسـازی در اجـرای این رویـداد فرهنگی که

هسـتیم؛ بنـا داشـتیم تا در شـرایط مناسـب

بـه نام امام رضـا(ع) مزین شـده ،گفت :تمام

ایـن جشـنواره را بـه صـورت حضـوری برگزار

تلاش خـود را کردیم تـا کیفیـت کار را حفظ

کنیـم ،امـا بـا ادامـه پیـدا کـردن شـرایط

کنیـم کـه ایـن تلاش در انتخـاب و معرفـی

کرونایـی در کشـور ،ایـن مراسـم را ذیـل
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برنامههـای هفتـه کتـاب در دو سـطح ملـی

یـک کتابخانـه»« ،هـر کتابـدار یـک کتـاب»،

و کتابخانـهای برگـزار خواهیـم کرد .بـا وجود

«اقتـراح ماسـک»« ،کتابخـوان عاشـورایی»

اشـکاالت احتمالـی در برگـزاری هـر رویدادی

«پویـش خـادم اربـاب کیسـت؟» برگـزار

مـا تمـام تالش خـود را بـرای ارتقـاء کیفیت

شـد میتوانـد فضـای جدیـدی در حـوزه

برگـزاری ایـن جشـنواره بـکار میبندیـم؛

کتابخوانـی ایجـاد کنـد.

چـرا کـه ایـن جشـنواره بزرگتریـن برنامـه

وی بـا تأکیـد بـر اهتمام نهاد بر اسـتفاده

ن موسـیالرضا
کتابخوانـی در مـورد علـی ابـ 

حداکثـری از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای

(ع) از سـوی نهاد برگزار میشـود کـه نیازمند

ارائـه برنامههـا و خدمـات گفـت :برگـزاری

حمایـت و گسـترش اسـت.

کالسهـای متعـدد در فضـای اسـکای روم،

اهتمام برای استفاده حداکثری از
ظرفیت فضای مجازی

شـکلگیری محافـل ادبی و برگزاری جلسـات
آنهـا در اسـتانهای مختلـف ،برگـزاری

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

برنامههـای مختلـف بـه مناسـبت ایـام مـاه

کتابخوانـی نهـاد دربـاره تمهیدات نهـاد برای

محـرم ماننـد سـوگواره «ده شـب ده محفل»

ادامـه فعالیتهـای کتـاب محـور در دوران

و وبینـار بینالمللـی مرثیهسـرایی در ایـران

شـیوع بیمـاری و تعطیلـی کتابخانههـای

و هنـد و همچنیـن برنامههـای بـه مناسـبت

عمومـی گفـت :در  ۶ماهـه نخسـت سـال

هفتـه دفـاع مقـدس ماننـد «بانـوان راوی

جـاری بـه منظـور ادامـه یافتـن فعالیتهای

حماسـه»« ،کرسـی آزاد اندیشـی زنان ،سبک

کتـاب محـور پویشهـای متعـددی ماننـد

زندگـی و دفـاع مقـدس» و برخـی دیگـر از

پویـش نقاشـی «مـا کرونـا را شکسـت

جملـه نمونههـای اسـتفاده از فضـای مجازی

میدهیـم» برگـزار شـد کـه  ۱۱هـزار و ۷۸

بـرای ادامـه برنامههـا در نهـاد بـوده اسـت.

اثـر بـه دبیرخانـه ارسـال شـد .بـر اسـاس

مهـدی رمضانـی در ادامـه بـا اشـاره بـه

امتیازدهیهـای صـورت گرفتـه  ۷۱۲نفـر در

تأثیرات شـیوع بیمـاری کرونا در حـوزه کتاب و

ایـن پویـش امتیـاز عالـی دریافـت کردنـد و

کتابخوانـی اظهـار کرد :عدم برگزاری نمایشـگاه

در نهایـت  ۶۷۸نفـر بـه عنوان برگزیـده نهایی

کتـاب در ابتـدای سـال ،تعطیلـی بسـیاری از

معرفـی شـدند کـه جوایـزی بـه آنهـا اهـدا

برنامههـای فرهنگـی کتابمحـور ،افزایـش

شـد .همچنیـن برگـزاری پویـش «هـر خانـه

فشـار اقتصـادی بـه ناشـران و سـایر فعـاالن

»

درحالی که در سال  ۹۵تعداد شرکت کنندگان جشنواره

کتابخوانی رضوی  ۲۳۵هزار و  ۳۸۲نفر بود ،این تعداد در سال  ۹۶به
 ۶۴۸هزار و  ۲۲۸نفر رسید .این جشنواره در سال  ۹۷نیز  ۸۵۸هزار و

 ۶۹۵نفر شرکت کننده داشت که در سال  ۹۸به یک میلیون و  ۳۶۴هزار
شرکت کننده در مجموع بخشهای مکتوب و الکترونیک رسید .اما در

دهمین دوره یعنی در سال  ۱۳۹۹با توجه به برگزاری این جشنواره به
صورت مجازی ،شاهد مشارکت یک میلیون و  ۳۰۶هزار نفر بودیم
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در حـوزه کتـاب از جملـه خسـاراتی بـود که در

سـال گذشـته برای اولیـن بار ایـن برنامه را از

حـوزه کتـاب و کتابخوانـی ایجاد شـد .در این

تهـران خـارج کردیم و در شـهر یزد بـه عنوان

میـان تلاش کردیم به انـدازه تـوان و بضاعت

پایتخـت کتـاب ایـران برگزار کردیم و امسـال

خودمـان امکاناتـی برای عالقهمنـدان به کتاب

نیـز بنـا داشـتیم در شـیراز پایتخـت کتـاب

و کتابخوانـی فراهـم کنیـم کـه از آن جملـه

ایـران برنامـهای را برگزار کنیم ،امـا این امکان

میتـوان بـه انعقـاد تفاهمنامـه بـا نرمافـزار

متأسـفانه تـا االن فراهم نشـده و بـا توجه به

طاقچـه اشـاره کـرد که طـی آن ۲۱۲هـزار نفر از

اینکـه پایتختـی شـیراز بـرای یک سـال دیگر

اعضـای فعـال کتابخانههـای عمومـی بـه این

تمدید شـده ،امیدواریم سـال آینـده برنامه را

نرمافـزار متصل شـدند و تالش داریـم در ادامه

در ایـن شـهر برگـزار کنیم.

نیـز درباره خدمترسـانی در فضـای مجازی با

رمضانـی در ادامه به افتتـاح کتابخانههای

محوریـت کتـاب اقدامات خوبی صـورت گیرد.

عمومـی همزمـان با هفته کتـاب اشـاره کرد و

افزایش  ۱۷هزار متر مربعی فضای
کتابخانهای در کشور

گفـت :در ایـام هفته کتـاب  ۵۳بـاب کتابخانه
عمومی در سـطوح مختلف روسـتایی تا شهری

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

و سـیار افتتاح میشـود کـه شـامل  ۴۶افتتاح

کتابخوانـی نهـاد در ادامـه بـه تشـریح برخی

جدیـد و  ۷بـاب کتابخانـه بازگشـایی خواهـد

از مهمتریـن برنامههـای نهـاد در هفته کتاب

بـود .همچنیـن یـک کتابخانـه تخصصـی

پرداخـت و گفـت :هفتـه کتـاب امسـال نیـز

کـودک نیـز در شهرسـتان فردیس اسـتان البرز

متأثر از شـرایط کرونا اسـت و برنامه ملی روز

افتتـاح خواهـد شـد؛ چـرا کـه مـا بـه لحـاظ

 ۲۴آبـان کـه هر سـال در گرامیداشـت کتاب،

فضـای اختصاصـی تالشـی جـدی بـرای بـاال

کتابخانـه و کتابـدار با حضور کتابـداران برگزار

بـردن سـهم کـودک و نوجـوان در کتابخانههـا

میشـد ،اما متأسـفانه تـا کنون طبق شـرایط

داریـم .بـا افتتاح ایـن کتابخانههـا در مجموع

و بـر اسـاس ابالغیههـا بعیـد اسـت کـه

افتتـاح کتابخانههـا ۱۷ ،هـزار مترمربـع فضا به

بتوانیـم بـه شـکل گذشـته آن را برگـزار کنیم.

کتابخانههـا افـزوده میشـود.
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کاهش چشمگیر شهرهای فاقد کتابخانه
در سالهای اخیر

مروجـان ،خدمتگـزاران کتابخانههـا ،خیریـن
و انجمنهـای برتر در سراسـر کشـور اسـتانی و

وی بـا اشـاره بـه دوره مدیریـت علیرضـا

شهرسـتانی در ایـام هفته کتاب برگزار میشـود.

مختارپـور دبیـرکل نهاد کتابخانههـای عمومی

ما چند مدل را بررسـی کردهایـم و مدل فراگیر و

کشـور گفت :در دوره مدیریـت آقای مختارپور

اثربخـش در هفته کتـاب اجرا میشـود .در کنار

هـر سـال بیـش از  ۱۰۰بـاب کتابخانـه بـه

آن برنامههـای اسـتانی را نیـز برگـزار میکنیـم.

مجمـوع آمـار کتابخانهها اضافه شـده که این

وی ادامـه داد :بنـا داریـم همچـون

 ۱۰۰بـاب بـا آدرسهای مشـخص قابـل احصا

سـالهای گذشـته برنامـه ملـی هفتـه کتاب

هسـتند .در مورد شـهرهایی که فاقد کتابخانه

از یکـی از شـبکههای سـیما بـه صـورت

بودهانـد نیـز توفیقـات خوبـی حاصـل شـده

زنـده پخـش شـود .همچنیـن رونمایـی از

اسـت و تعـداد این شـهرهای فاقـد کتابخانه

شـبکه پژوهشـگران و متخصصـان نهـاد

کـه ابتـدای دوره مدیریتی اخیر  ۲۵۰شـهر بود

کتابخانههـای عمومـی کشـور ،آغـاز طـرح

امـروز بـه  ۱۲۰شـهر رسـیده که در این شـهرها

«مأموریـت کتابخانههـای مـن» از سلسـله

پروژههـای فعالـی نیـز وجـود دارد و بـا ورود

مراحـل تدویـن سـند برنامـه ریـزی راهبردی

بـه سـال  ۱۴۰۰و افتتـاح کتابخانههـای جدید

نهـاد ،برگـزاری محفل مجازی شـاعران کودک

در ایـن شـهرها ،ایـن عـدد کاهـش خواهـد

و نوجـوان ،برگـزاری نشسـت آموزشـی بـا

یافت تا به صفر برسـد و دیگر در کشـور شـهر

موضـوع خوانـدن و مشـاوره خواننـدگان،

فاقـد کتابخانه نداشـته باشـیم.

اختتامیـه جشـنواره رضـوی ،رونمایـی از

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

اپلیکیشـن جامـع مسـابقات کتابخوانـی

کتابخوانـی ضمـن اشـاره بـه آغـاز برنامههـای

نهـاد و اعلام عمومـی روز دریافـت کتابهـای

هفتـه کتـاب و تجدیـد میثاق بـا امام و شـهدا

اهدایـی کـه ذیـل پویـش «اهـدای کتـاب،

در حـرم مطهـر امـام خمینـی (ره) گفـت :ایـن

اهـدای آگاهـی» از دیگـر برنامههـای مـا در

برنامـه امسـال نیـز برگـزار میشـود امـا بـه

ایـام هفتـه کتـاب اسـت.

صـورت محدود ،ضمـن اینکه مراسـم تجلیل از

همچنیـن پایـان این مراسـم بـا رونمایی

برگزیدگان ملی و اسـتانی کتابخانههای عمومی

از پوسـتر بیسـت و هشـتمین دوره هفتـه

کـه شـامل کتابـداران ،اعضـای کتابخانههـا،

کتـاب در نهـاد همـراه بود.

»

در مورد شهرهایی که فاقد کتابخانه بودهاند توفیقات خوبی

حاصل شده است و تعداد این شهرهای فاقد کتابخانه که ابتدای
دوره مدیریتی اخیر  ۲۵۰شهر بود امروز به  ۱۲۰شهر رسیده که در

این شهرها پروژههای فعالی نیز وجود دارد و با ورود به سال ۱۴۰۰

و افتتاح کتابخانههای جدید در این شهرها ،این عدد کاهش

خواهد یافت تا به صفر برسد و دیگر در کشور شهر فاقد کتابخانه
نداشته باشیم.
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خدمات گسترده کتابخانهای برای نابینایان

هما خانجانی ،کتابدار نابینا ،طی یادداشتی

تسهیلگر فعالیت مطالعاتی ،آموزشی و فرهنگی

در روزنامه ایران به تشریح فعالیتهای

دانش آموزان ،دانشجویان و سایر افراد این قشر

صورتگرفته در حوزه توسعه کتابخانهها و

بوده است.

تسهیل دسترسی نابینایان به خدمات کتابخانهای
توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور پرداخته
است که در ادامه میخوانید.

تجهیز و توسعه بخشهای نابینایی در
کتابخانههای عمومی کشور
خوشبختانه در حال حاضر در تمامی

به منظور ارج نهادن به موضوع کتاب و

مراکز استانهای کشور و برخی شهرستانها،

ترویج کتابخوانی طی سالهای اخیر تالشهای

بخش نابینایان در کتابخانهها ایجاد شده

زیادی از سوی نهاد کتابخانههای عمومی کشور

که در کتابخانههای عمومی سراسر کشور با

و سایر استانها پیرامون توسعه کتابخانهها در

کتابها ،امکانات و تجهیزات خاص مشغول

حوزه افراد دارای آسیب بینایی صورت گرفته که

خدمترسانی به جامعه هدف خود هستند .باید
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گفت که ثبت نام اعضای نابینا به صورت رایگان

آموزش برنامهها و نرمافزارهای کاربردی برای

انجام میپذیرد و دریافت خدمات کتابخانهای

این قشر به صورت کلیپ و پادکست ،کالسهای

نیز هیچ گونه هزینهای برایشان در بر ندارد.

آموزش خط بریل ،کامپیوتر ،کار با تلفن همراه

خدمات مطالعاتی

و ...نیز برگزار میشود که کامالً رایگان است

راههای استفاده نابینایان از کتب و نشریات

و اعضا میتوانند از خدمات این بخشها

متفاوت است ،بخشهای نابینایان نهاد

به عنوان مرجعی مفید برای پیشبرد اهداف

کتابخانههای عمومی به صورت فعال با تهیه و

علمی ،فرهنگی و اجتماعی خود استفاده کنند.

تولید منابع گویا گامی مؤثر در جهت فراهمسازی

افزون بر اینها برخی اسباب بازیها و وسایل

منابع مورد نیاز این قشر در سنین و گروههای

کمک آموزشی نیز برای کودکان و نوجوانان در

مختلف برداشتهاند .به عنوان مثال دانش آموز،

بخشهای مربوطه موجود است و والدین آنان

دانشجو ،پژوهشگر و ...با درخواست منابع مورد

نیز میتوانند از کارگاههای مشاوره و برنامههای

نیاز خود از کتابخانه مربوطه در صورت موجود

«مهارتهای زندگی» در جهت افزایش میزان

بودن در آرشیو صوتی ،آنها را به شیوههای حضوری

آگاهی خود برای نحوه برخورد صحیح با فرزندان

یا مجازی (پست ،ارسال لینک به ایمیل ارسال

نابینایشان بهره گیرند .ارائه نرمافزارهای ویژه و

با پیام رسانهای مختلف و )...دریافت میکنند

مناسبسازی لپ تاپ ،کامپیوتر و تلفن همراه

در غیر این صورت کتابخانه با هماهنگیهای

نیز از دیگر فعالیتها و اقدامات برای افراد دارای

الزم به تدوین نسخه گویای آنها میپردازد که

آسیب بینایی است.

پس از آماده سازی به سایر کتابخانههای کشور

خدمات فرهنگی

ارائه شده و با هدف گسترش منابع و استفاده

برگزارینشستهایکتابخوان،نشستهای

سایر نابینایان در برخی سایتهای نابینایی

ادبی و شاعرانه ،برگزاری برنامههای مناسبتی و...

نیز بارگذاری میشود .آرشیو گویای کتابخانهها

در زمره فعالیتهای فرهنگی بخشهاست که

شامل دوازده هزار منبع صوتی است که برخی

با حضور پویای نابینایان به منظور توانمندسازی

از آنها نیز تولیدات کتابخانه حسینیه ارشاد،

آنها ،تعامل با افراد بینا و معرفی استعدادهایشان

سایت گویا کتاب ،برخی دانشگاهها و مؤسسه

به جامعه صورت میپذیرد .در پایان باید اذعان

نابینایان رودکی است .در کنار این دسته از منابع،

داشت در ایام شیوع بیماری کرونا و رویارویی

کتابهای بریل نیز در کتابخانهها موجود است

تمامی سازمانها با محدودیت فعالیتهای

و بیشتر آنها تولیدات نهاد کتابخانههای عمومی

جمعی و ،...کتابداران این بخشها با هدف

است که بهطور مستمر از سوی کتابخانه آیتاهلل

بهرهوری همه نابینایانی که در محدوده خدمتی

خامنهای قم (انتشارات بریل نهاد کتابخانههای

این نهاد قرار دارند ،ضمن تشکیل کانال و گروه

عمومی کشور) به تمامی بخشهای نابینایان

در پیام رسانهای دسترس پذیر برای دریافت

کتابخانههای سراسر کشور عرضه میشود و

درخواستهای اعضا ،در فضای مجازی با ارائه

بخش دیگر آنها به منظور افزایش منابع مطالعاتی

برنامهها و خدمات فرهنگی و اجتماعی بسیار

از سایر مراکز برای اعضا خریداری شده و به صورت

فعال بودهاند و در صورت درخواست متقاضیان،

امانت در اختیار متقاضیان قرار میگیرند.

در کتابخانهها نیز خدمات حضوری انجام

خدمات آموزشی

پذیرفته است.

در بخشهای نابینایان عالوه بر معرفی و
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بازخوردهای اعضا به فعالیت مجازی کتابخانه مرکزی
سمنان بسیار دلگرمکننده است

حنیفه صفری ،رئیس کتابخانه مرکزی
سمنان ،گفت :بعد از تعطیلی کتابخانه
با تشکیل گروهی مجازی متشکل از
کتابداران بخشهای مختلف ،ایدههای
مختلف را بررسی کردیم ،تقسیم کارها

با شـیوع ویروس کرونا در سراسـر کشـور و
هشـدارهای وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش
پزشـکی برای جلوگیری از انتشـار ایـن ویروس،
مدتی اسـت کـه کتابخانه های عمومی سراسـر
کشـور تعطیل شـده اسـت .در این روزهایی که
تنهـا خانه نشـینی به قطـع زنجیره انتقـال این

انجام شد و کتابخانه مرکزی سمنان در

ویـروس کمـک می کنـد ،این بـار تکنولـوژی و

فضای مجازی ،دوباره جان گرفت.

فضـای مجـازی اسـت که بـه کمک ما آمـده تا

30
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سـر کنیم .بـا اینحال گویا دلتنگـی و نگرانی تنها

فعالیتهـای مـا در این روزها اسـت؛ علاوه بر

منحصـر بـه جمـع خانـواده و دوسـت و آشـنا

ایـن ،کتابـداران بخش کـودک عهـده دار اجرای

نیسـت؛ فعالیت تعدادی از همـکاران کتابدار در

برنامـه هـای قصهگویـی ،شـعرخوانی ،آموزش

فضـای مجازی حکایـت از دلتنگی کتابـداران و

کاردسـتی و معرفی کتاب کودک هسـتند .باقی

اعضـای کتابخانه هـا دارد و باید قدر بدانیم این

همـکاران نیز بـا تهیه ویدئوهـای معرفی کتاب،

ارتباطـات راه دور را کـه امید و انگیـزه می دهد

میل کتابخوانـی را در مخاطبان کتابخانه مرکزی

تا ایـن روزهای سـخت را تـاب بیاوریم.

سـمنان زنده نگـه میدارنـد .بازخوردهای اعضا

حنیفـه صفـری اوریمـی ،رئیـس کتابخانه

بـه فعالیـت مجـازی کتابخانـه مرکزی سـمنان

مرکـزی سـمنان ،از کتابدارانـی اسـت کـه بعد از

بسـیار دلگرم کننده اسـت .بچهها از ویدیوهای

تعطیلـی این کتابخانه ،خدمـات کتابخانه ای را

آمـوزش کاردسـتی بسـیار اسـتقبال کـرده انـد

در فضـای مجـازی پـی گرفته اسـت.

و از کاردسـتی هایـی کـه میسـازند ،بـرای مـا

وی در گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد

تصاویری ارسـال مـی کنند.

کتابخانـه هـای عمومی کشـور ،گفت 81 :سـال

حنیفـه صفری خطـاب به مردم ایـران و به

اسـت کـه به عنـوان کتابـدار ،خدمت مـی کنم.

ویـژه اعضـای کتابخانـه مرکزی سـمنان ،گفت:

تجربـه حضـور در چندیـن کتابخانه و دوسـتی

ما دشـواری های بسـیاری را از سـر گذرانده ایم؛

هایـی کـه در ایـن مـدت بـر پایـه برنامههـای

ایـن روزهـا نیز می گذرد؛ بهتر اسـت بـا رعایت

فرهنگی شـکل گرفـت ،دفترچه تلفـن مرا مملو

بهداشـت ،ماندن در خانـه و دوری از اجتماعات،

از اسامی کتابدوسـتان و عالقه مندان فرهنگ و

آسـیب کمتـری بـه خـود و اطرافیان مـان وارد

هنر کرده اسـت .عالوه بر ایـن ،کتابخانه مرکزی

کنیـم .بیاییـد ایـن روزهـا را در خانـه بمانیـم،

سـمنان نیـز از مراکـز فرهنگـی پـر رفـت و آمد

جمـع های کوچـک خانوادگـی را قـدر بدانیم و

محسـوب می شود ،اعضای بسـیاری دارد و ماه

با مطالعـه کتاب ،بازی های جمعـی و  ...لحظه

پایانی سـال عموما میزبـان برنامههای فرهنگی

های شـیرینی خلـق کنیم.

متنوعی اسـت .شـیوع ویروس کرونا و تعطیلی
کتابخانـه ،برای مـا باورنکردنی بـود ،کلی برنامه
داشـتیم کـه بی سـرانجام مـی ماند .مانـدن در
خانـه و گـذران وقـت بـا دو فرزندم ،مـرا به فکر
سـرگرم کردن قشـر کودک و نوجـوان ،در ایامی
کـه مـدارس تعطیـل اسـت و مانـدن در خانـه
توصیه میشـود ،فرو برد .بنابرایـن ،اولین کار ما
ایـن بود که در فضای مجازی ،گروهی متشـکل
از کتابـداران کتابخانـه مرکزی سـمنان تشـکیل
دادیـم؛ ایـده هـای گوناگـون را بـا هم بررسـی
کردیـم و تقسـیم کار انجام شـد و بدین ترتیب
کتابخانـه مرکـزی سـمنان در فضـای مجـازی،
دوبـاره جان گرفـت .مسـابقات کتابخوانی نهاد
ویـژه روزهای تعطیلـی کتابخانـه ،عمدتا محور
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دعوت کتابداران به کتاب و کتابخوانی همچنان پابرجاست

کتابدار کتابخانه عمومی امام جعفر
صادق (ع) بندر انزلی با اشاره به
تجربه اجرای برخی از طرحها در فضای
مجازی ،از تصمیم برای زنده نگهداشتن
ت به فرهنگ در این روزهای
چراغ دعو 
تلخ و دشوار خبر داد.

منیژه خیرخواه کتابدار کتابخانه عمومی امام
جعفر صادق(ع) شهرستان بندر انزلی (استان
گیالن) در گفتگو با پایگاه اطالعرسانی نهاد
کتابخانههای عمومی کشور ،با اشاره به تعطیلی
کتابخانههای عمومی اظهار داشت :دعوت ما
کتابداران به کتاب و کتابخوانی در این روزهای
تعطیل نیز همچنان پابرجاست.
وی در ادامه افزود :با توجه به اینکه بیشتر
خانوادهها و حتی بسیاری از کودکان و نوجوانان
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با فضای مجازی آشنا هستند و در این بستر

آن به گروههای مجازی ،یادآور شد :انجام این

فعالیتهای مختلف دارند ،متوجه شدیم این

برنامهها در فضای مجازی نهتنها کودکان و

ظرفیت امکانات قابلاتکایی را برای استمرار

نوجوانان که خانوادههای آنها را نیز درگیر کتاب

فعالیت در اختیار ما قرار میدهد .با توجه به

میکند .در برخی از موارد حتی شاهد کمکها

تجربیاتی که پیشتر نیز در اجرای برخی از

و همکاریهای پدربزرگها و مادربزرگها نیز در

طرحها در فضای مجازی داشتیم ،تصمیم گرفتیم

قصهگویی بودهایم.

در این روزهای تلخ و دشوار از این امکان برای

خیرخواه تعطیلی کتابخانهها در این روزها را

زنده نگه داشتن چراغ دعوتمان به فرهنگ

دلگیر توصیف و بیان کرد :در هفتههای دشواری

نهایت استفاده را ببریم.

که پشتسر گذاشتهایم بسیاری از عزیزانمان

خیرخواه با اشاره به اجرای طرحهای متنوع

را از دست دادهایم و روحیه و حال و هوایمان

در فضای مجازی ،عنوان کرد :مدتها بود که در

غمانگیز و محزون است .به عنوان مثال یکی از

برخی از پیامرسانهای اجتماعی گروههایی را

شاعران و نویسندگان همواره حاضر در جلسات

تشکیل داده بودیم و در آنها به کمک اعضاء کتاب

شعر و ادب کتابخانه در این روزها دارفانی را وداع

معرفی میکردیم .گروههای متنوعی که از اعضای

گفتند .تکرار این فقدانها در اطراف ما فضایی

کتابخانه ،دانشآموزان مدارس و حتی جمعهای

ایجاد میکند که ناراحتکننده است.

خانوادگی در آنها حضور داشت.

این کتابدار همچنین تصریح کرد :با اینکه

وی افزود :گاهی از فعالیتهای بچهها در

سعی کردهایم پیگیر فعالیتهایمان از طریق

کتابخانه عکس میگرفتیم و آن را در این گروهها

فضای مجازی باشیم اما کتمان نمیکنم که این

منتشر میکردیم و باعث تشویق و ایجاد انگیزه

تالشها را وقتی بیشتر دوست دارم که در کنار

در آنها و والدینشان میشدیم و گاهی نیز

حضور در کتابخانه باشد .کتابخانه عمومی امام

داستانهای کوتاه را برای بچهها میخواندیم و

جعفر صادق(ع) به دلیل موقعیتی که دارد یکی از

در این گروهها به اشتراک میگذاشتیم.

شلوغترین اماکن فرهنگی در شهرستان بندرانزلی

این کتابدار در تشریح یکی از مهمترین

است .اینکه کتابخانه ما ناخواسته مجبور به

برنامههای در نظر گرفته کتابخانه عمومی امام

تعطیلی شده است نهتنها برای من به عنوان یک

صادق(ع) در این روزها ،خاطرنشان کرد :یکی

کتابدار که برای بسیاری از اعضای ما نیز اتفاقی

از کارهایی که این روزها در فضای مجازی انجام

ناراحتکننده بوده است.

میدهیم خواندن بخشهایی از قصه یک

خیرخواه در پایان بزرگترین آرزویش در

کتاب (به صورت صوتی) و اشترا کگذاری آن

این روزها را بازگشایی دوباره کتابخانهها عنوان

در این گروهها است .این کار را به سبک همان

کرد و خاطرنشان کرد :هرقدر نیز فضای مجازی

نشستهای کتابخوان که پیشتر در کتابخانه

ظرفیتهای فراوانی داشته باشد اما دستزدن

برگزار میکردیم انجام میدهیم و در قبال آن از

به برگهای کاغذی کتاب و حضور در فضای

بچهها میخواهیم که آنها نیز بخشهای دیگری

کتابخانه برای ما و اعضاء چیز دیگری است.

از همان کتاب را به صورت صوتی خوانده و ضبط
کنند و در گروه بگذارند.
وی با اشاره به درگیر شدن تمام اعضای
خانواده در آمادهسازی فایلهای صوتی و ارسال
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تعطیلیها نمیتواند پیوند میان اعضا و کتابخانه را

قطع کند

مرضیه سقایی طلب ،مسئول کتابخانه
مرکزی شهید جاویداالثر مینکی
شهرستان بندرلنگه در استان هرمزگان،
با تشریح اقدامات خود در فضای
مجازی برای ارائه خدمات کتابخانهای

کتابخانه مرکزی شهید جاویداالثر مینکی در
شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان ،آذر ماه سال
 79افتتاح شد و پس از اقدامات اولیه و ثبت
ت خود
کتابها ،از خرداد ماه همان سال فعالی 
را با برگزاری کالسهای اوقات فراغت و در ادامه
با برگزاری نشستهای کتابخوان ،محافل ادبی

در دوران تعطیلی کتابخانهها گفت:

و غیره ،آغاز کرد که تا اسفند سال  89تعداد 816

تعطیلیها نمیتواند پیوند میان اعضا

عضو به این کتابخانه عمومی جذب شدند.

و کتابخانه را قطع کند.
34

اما تعطیلی کتابخانههای سراسر کشور که
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بر اساس توصیههای وزارت بهداشت به منظور

برنامههای روتین کتابخانه یکشنبههای هر هفته

پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در کشور رخ

برنامه قصهگویی داشتیم که در شکل جدید این

داد ،طبیعتا باعث میشد روند روبه رشد برگزاری

برنامه را به صورت فایل صوتی و معرفی کتاب

برنامههای فرهنگی و همچنین جذب مخاطب

قصه در گروهی در فضای یکی از پیامرسانها

در این کتابخانه را متوقف شود .اما این تهدید

بارگزاری میکنم و پس از آن از طریق خانوادهها

با یک برنامهریزی و اقدام مناسب تبدیل به یک

نظرات بچهها درباره قصهها و بازخوردهای آنها را

فرصت شد تا علیرغم تعطیلی کتابخانه ،پیوند

جمعآوری میکنم؛ همچنین خالصهگویی قصهها

اعضا با این مکان فرهنگی و اجتماعی ،همچنان

و کشیدن نقاشی بر اساس آن قصه و کتاب،

برقرار بماند.

نیزاز دیگر برنامههای جنبی قصهگویی است که

مرضیه سقایی طلب ،مسئول کتابخانه

والدین تصاویر آن را برای من ارسال میکنند.

مرکزی شهید جاویداالثر مینکی شهرستان

سقایی طلب با اشاره به برخی ویژگیهای

بندرلنگه در این باره گفت :معموال کتابخانههایی

الزم برای حرفه کتابداری گفت :یکی از مهمترین

که سابقه فعالیت زیادی دارند ،اعضای ثابت

انگیزههای من برای این اقدامات این بود که

خود را پیدا کردهاند و محل مراجعه عموم مردم

احساس میکردم با تعطیلی کتابخانهها نباید

هستند .اما از آنجا که کتابخانه ما تازه تاسیس

بچهها و سایر اعضا رها شوند .شاید من بتوانم

است ،این دغدغه را داشتم که به دلیل این

برای فرزند خودم در خانه برنامهریزیهایی داشته

تعطیلی اجباری ،اعضایی که به سختی جذب

باشم ،اما ممکن است همه بچهها این امکان

کردهایم را از دست ندهیم .بر این اساس تالش

را نداشته باشند .از آنجا که احساس میکردم

کردیم که فضا و خدمات کتابخانهای را از طری

همه بچهها و اعضای کتابخانه مانند فرزند

فضای مجازی برای آنها فراهم کنیم تا پیوند اعضا

خودم هستند ،تصمیم گرفتم که این برنامهها

با کتابخانه قطع نشود.

را در شرایط و وضعیت فعلی ،برای همه بچهها

وی درباره چگونگی ایجاد این پیوند توضیح

اجرایی کنم.

داد :پیش از تعطیلی کتابخانهها ما از پیامرسانها

وی با بیان اینکه تعطیلیها نمیتواند پیوند

و شبکههای اجتماعی در فضای مجازی صرفا

میان اعضا و کتابخانه را قطع کند ،ادامه داد:

برای اطالعرسانی برنامههای کتابخانه استفاده

خوشبختانه در حال حاضر صمیمت خاصی بین

میکردیم ،اما پس از شیوع بیماری کرونا و لزوم

بچهها ایجاد شده؛ چراکه تجربه دور هم بودن در

تعطیلی کتابخانهها ،فاصلهای در ارتباط بین اعضا

فضای مجازی با محوریت کتاب را تجربه کردند و

و کتابخانه در حال شکلگیری بود ،به طوری

بسیاری از آنها تجربه حضور و فعالیت در فضای

که بسیاری از والدین پیامهای متعددی برای

مجازی را از طریق فعالیتهای کتابی شناختهاند.

ادامه این کارگاهها برای ما ارسال میکردند که
البته به دلیل تعطیلی کتابخانهها به شکل سابق
میسر نبود .بر این اساس ما اعالم کردیم که کلیه
برنامههای مستمر کتابخانهها ،از حالت حضوری
خارج در فضای مجازی ادامه خواهد یافت.
سقایی طلب در ادامه به تشریح نحوه اجرای
برنامهها در فضای مجازی پرداخت و گفت :در

دوره دوم | شماره چهارم |آبان 1399

35

گفت و گو

ارتباط با اعضا

به واسطه شبکههای اجتماعی برقرار است

مسئول کتابخانه عمومی  ۹دی مشهد،
گفت :تعطیلی کتابخانه برای من
و اعضا ،بسیار دشوار است؛ این بود
که تصمیم گرفتیم ارتباطاتمان را به
واسطه شبکههای اجتماعی ادامه

امالبنین عزیزی بشـارت ،مسـئول کتابخانه
عمومـی  ۹دی مشـهد ،یکی از کتابدارانی اسـت
کـه دلتنگیهای ایـن روزهایش را می نویسـد.
«واقعـا دلتنـگ صـدای بچـه هـا در کتابخانـه
هسـتم .هر چنـد روز یکبار به کتابخانه سـر می
زنـم ،امـا همـه جـا سـاکت و آرام اسـت .امروز

دهیم .بچهها نقاشیهایشان را برایم

هـم دلـم بـرای کتابخانـه تنگ شـده بـود .وارد

میفرستند.

کتابخانـه شـدم ،همـه جـا سـاکت و آرام بـود.

36

انـگار کتابخانـه هـم دلتنگ سـرو صـدای بچه
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هـا بـود ...شـروع بـه راه رفتن میان قفسـه ها

ایـران و به ویژه اعضـای کتابخانه عمومی  ۹دی

کـردم .دیـدم کتابـی از میـان کتابهـا صدایـم

مشـهد ،گفـت :همـه مـا مـی خواهیم کـه این

میزنـد« .سلام بـر ابراهیـم» بود .گفت سلام

ویـروس هر چـه زودتر از بین بـرود و دلهره این

خانـم مـا هـم دلتنگیـم .امـا غمگین نبـاش ما

روزها تمام شـود ،پس بهتر اسـت بـا ماندن در

روزهـای سـختتر از اینهـا را گذراندهایـم ...بـه

خانـه و مطالعه ،کرونا را شکسـت دهیم.

فکـر فـرو رفتـم .یـاد داسـتان حضـرت ابراهیم
افتـادم ...زیرلـب زمزمه کردم سلام بـر ابراهیم.
بـا یـاد خـدای ابراهیم بـار دیگـر از ایـن حادثه
بـه سلامت عبور مـی کنیـم و همانند بهـار که
شـادی را به طبیعت می آورد و بلبل ها شـروع
بـه آوازخوانـی میکننـد،صدای شـادی کودکان
در کتابخانـه هـا طنین انـداز خواهد شـد».
مسـئول کتابخانه عمومی  ۹دی مشـهد در
گفتگـو بـا روابـط عمومی نهـاد کتابخانـه های
عمومـی کشـور ،گفـت 52 :سـال اسـت کـه به
عنـوان کتابـدار خدمـت می کنـم ،اما داسـتان
زندگـی کتابخانـه  ۹دی تـازه آغاز شـده اسـت.
ایـن کتابخانـه دی مـاه  89در منطقـه رسـالت
مشـهد ،منطقـهای کمبرخـوردار ،افتتـاح شـد.
ایـن منطقـه مـکان تفریحـی نـدارد و بودجـه
سـاکنان منطقه به اندازهای نیسـت که فرزندان
خـود را بـه گـردش و تفریـح ببرنـد ،بنابرایـن
طولـی نکشـید کـه ایـن کتابخانه جای خـود را
در دل سـاکنان منطقه رسـالت باز کرد .سـاعت
کاری کتابخانـه  ۹دی ۹ ،صبـح الـی  ۳بعـد از
ظهر اسـت اما اعضای کتابخانه معمـوال از 03:7
صبـح جلـوی در ،ورود بـه کتابخانـه را انتظـار
میکشـند .تعطیلی کتابخانه بـرای من و اعضا،
بسـیار دشوار اسـت ،این بود که تصمیم گرفتیم
ارتباطاتمان را به واسـطه شـبکه های اجتماعی
ادامـه دهیـم .بچه هـا نقاشیهایشـان را برایم
میفرسـتند .دیدن ویدیوهـای معرفی کتاب آن
هـا ،برایـم لذت بخش اسـت؛ روی ماهشـان را
میبینـم ،صدایشـان را مـی شـنوم و مـی دانم
که حالشـان خـوب اسـت و مـی خوانند.
امالبنیـن عزیـزی بشـارت خطاب بـه مردم
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روشن نگهداشتن چراغ کتابخوانی در روستا

مصطفیمیرترابی،کتابدارکتابخانه
روستای مرزیان شهرستان ازنا ،با
تعطیلی کتابخانه و به دلیل نبود
زیرساختهای مناسب در روستا به
منظور فعالیت در فضای مجازی ،چند

مصطفـی میرترابـی ،کتابـدار کتابخانـه
روسـتای مرزیـان شهرسـتان ازنـا در اسـتان
لرسـتان ،در روزهـای تعطیلـی ایـن کتابخانه و
بـا وجود نبود امکانات زیرسـاختی مناسـب در
روسـتا همچون اینترنت و حتـی فراگیر نبودن
اسـتفاده از گوشـی هـای هوشـمند در منطقه،

وقت یکبار با رعایت اصول بهداشتی

فعالیـت تنهـا مرکز فرهنگـی روسـتا را متوقف

کتابهایی را به درب منزل اهالی روستا

نکـرده اسـت .وی در گفتگـو با روابـط عمومی

میرساند.
38

نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور ،در معرفی
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کتابخانـه محل خدمـت خود ،گفت :روسـتای

وی ادامـه داد :نیـاز بچـه هـا مـرا بـر آن

مرزیـان واقـع در شـمال شهرسـتان ازنـا ،بـا

داشـت کـه بـا رعایـت اصـول بهداشـتی بـه

جمعیتـی در حدود  008نفـر در نزدیکی بخش

کتابخانـه رفتـه ،کتابهایـی را انتخـاب کنـم و

مومـن آباد قرار دارد .کتابخانه روسـتا در سـال

درب منـزل اعضا بـه آنها تحویل دهـم .آنها که

 8731تأسـیس و بعـد از  21سـال فعالیـت

گوشـی مناسـب و اینترنـت دارنـد ،فیلـم های

تعطیـل شـد .ایـن کتابخانـه مجـددا در سـال

معرفـی کتـاب را برایـم می فرسـتند.

 7931بازگشـایی شـد .نبود امکانات تفریحی و

میرترابـی خطاب بـه کـودکان و نوجوانان

فرهنگی در روسـتا ،وجود دو مدرسه در مقاطع

روسـتای مرزیـان گفـت :الزمـه دور هـم جمـع

دبسـتان و راهنمایـی و تعـداد قابـل توجـه

شـدن دوبـاره مـا در کتابخانـه ،حفظ سلامت

کـودکان و نوجوانـان دانـش آمـوز ،کتابخانه را

مـان اسـت .ایـن روزهـا کـه نمیتوانیـم بـه

بـه نگینـی در روسـتا تبدیـل کرده اسـت.

کتابخانـه برویـم ،هـر چنـد وقـت یـک بـار

وی ادامـه داد :تعطیـل شـدن کتابخانه با

کتابهایـی را بـه میهمانی خانه شـما میآورم.

شـیوع کرونـا ،بیـن اعضـا و کتابخانـه فاصلـه

کتـاب بخوانیـد و روزهای خـود را پربارتر کنید.

ایجـاد کـرد .فعالیـت در فضـای مجـازی هـم
زیرسـاخت هایـی همچـون اینترنت و گوشـی
هوشـمند مـی خواهـد که متاسـفانه سـرعت
اینترنـت در روسـتا بسـیار ضعیـف اسـت و از
طرفی خیلی از اهالی گوشـی هوشـمند ندارند.
تنهـا راهـی کـه برایـم مانـد ،درسـت کـردن
آگهـی تبلیغاتی در صفحه ای کاغـذی و اطالع
رسـانی از طریق آن بود .آگهـی را در مکان های
عمومی همچون نانوایی ،سـوپرمارکت و مکان
هـای رفـت و آمد مـردم نصـب کـردم .از بچه
هـا خواسـتم روزهای خانـه نشـینی را با کتاب
سـپری کننـد؛ شکسـت ویـروس کرونـا را در
قالـب نقاشـی تصویر کننـد؛ در بخش نقاشـی
جشـنواره کتابخوانـی رضـوی شـرکت کنند .به
آنهـا گفتم اگر بـرای حضور دوبـاره در کتابخانه
لحظـه شـماری میکننـد ،هـر یک مـی توانند
کتابخانـه ای در خانـه خـود داشـته باشـند.
بدیـن ترتیـب تمـاس هـای اهالـی و عمومـا
کـودکان و نوجـوان ،کـم کـم شـروع شـد؛ می
خواسـتند بداننـد که از کجـا باید شـروع کنند؛
چگونـه کتابی بـرای خواندن تهیـه کنند؛ چطور
وقتـی تلفن هوشـمند ندارنـد ،بایـد از معرفی
کتـاب خـود فیلـم بگیرند.
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در هر شرایطی باید روزنه امید برای آغاز کار پیدا کنیم

کتابدار کتابخانه شهید مطهری فامنین
گفت :باید در هر شرایطی روزنه امید را
پیدا کنیم به همین دلیل من فعالیت در
فضای مجازی را در گروههای مجازی
مدارس آغاز کردم.

کتابخانه شـهید مطهری فامنین مهم ترین
مرکـز فرهنگـی شهرسـتان فامنیـن اسـت که از
تأسـیس آن  01سـال میگذرد .هر روز کودکان و
نوجوانان بسـیاری به بهانه رسـیدن به کتابها
راهـی ایـن کتابخانـه میشـوند .اما ایـن روزها
کـه درهـای کتابخانـه بـه دلیـل جلوگیـری از
شـیوع ویروس کرونا بسـته اسـت و کتابـدار و
کتابخـوان دلتنـگ روزهـای خـوب کتابخوانـی
هسـتند ،زهرا رسـولی ،کتابدار کتابخانه شـهید
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مطهـری فامنیـن اکثر اعضا را دوبـاره در فضای

بتوانم پاسـخگوی سـئواالت اعضا باشم .در حال

مجـازی گردهـم جمع کرده اسـت.

حاضـر تمرکز ما بیشـتر بـر کـودکان و نوجوانان

وی اظهـار داشـت :در هـر شـرایطی آدمی

معطوف اسـت اما برنامههایی برای بزرگسـاالن

بایـد بـه دنبـال روزنـ ه امیـد باشـد تـا کار خود

نیـز تدویـن کردیم کـه بـه زودی آغاز میشـود.

را پیـش ببـرد .بنابرایـن بـا وجـود اینکـه کار
کـردن بـدون حضـور در کتابخانـه دشـوار بـود
امـا باالخـره بـا همفکـری کتابـداران و اعضـا
تصمیمات جدیدی گرفتیـم و فعالیت خود را در
فضـای مجـازی آغـاز کردیم.
وی افـزود :در ابتـدا از مدیران مدارسـی که
بـا آنها در ارتباط بودم درخواسـت کـردم که در
گروههـای مجازی مدارس حضور داشـته باشـم
و بتوانـم بـا کـودکان و نوجوانـان ارتبـاط برقرار
کنـم و به این ترتیب فعالیـت در فضای مجازی
را شـروع کردم.
رسـولی تصریـح کرد :سـپس گـروه و کانال
ویـژه دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی رضـوی
فامنیـن را راه انـدازی کـردم و از ایـن طریق آثار
اعضا به دسـتم میرسـد .این گـروه در ابتدا ،کار
خـود را بـا  02نفـر عضـو آغاز کـرد اما امـروز به
بیـش از  001نفر رسـیده اسـت.
وی بـا تأکیـد بر اینکـه تمام تالشـم بر این
اسـت کـه همـه اقدامـات بـا مشـارکت اعضـا
صورت گیرد ،ادامـه داد :گروه همفکری دهمین
جشـنواره کتابخوانی رضوی نیز تشـکیل شـده
و بـا اعضـای فعـال بـه ارائـه راهـکار بـه منظور
برگـزاری هرچه بهتر این جشـنواره میپردازیم و
تصمیمـات توسـط بچههـا اجرا میشـود.
کتابـدار کتابخانـه شـهید مطهـری فامنین
گفـت :هـر روز بچههـا بـا سـئوال اینکـه چـه
کاری انجـام بدهیـم ،فعالیت خـود را در فضای
مجـازی آغـاز میکننـد و مـن هـم از ایـن همه
شـور و اشـتیاق انگیـزه و انـرژی میگیـرم.
رسـولی اظهـار کـرد :در حال حاضـر معرفی
منابـع جشـنواره رضـوی را آغـاز کـرده ایـم.
شـخصا همـه کتابهـا را مطالعـه کـردم تـا
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فعالیت در فضای مجازی باعث جذب بیشتر جوانان به
کتابخانه میشود

افسانه مظفری ،مسئول کتابخانه کوثر
نور نیریز استان فارس ،با اشاره به
برنامههای در دست اجرای خود در
ایام تعطیلی کتابخانهها گفت :ارائه
برنامهها و خدمات کتابداری در فضای

کتابخانـه عمومـی کوثـر نور نیریز اسـتان
فـارس کـه در سـال  7731بـه عنـوان یـک
مشـارکتی فعالیت خود را آغاز کرد ،از سال 7831
بـه نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور واگذار
شـد و بـه صـورت حـق انتفـاع اداره میشـود.
ایـن کتابخانه بـه دلیل فعالیتهای چشـمگیر

مجازی باعث شد افراد بسیاری از این

فرهنگـی در جشـنواره مروجـان کتابخوانـی به

طریق با کتابخانه آشنا و جذب آن

عنـوان کتابخانـه برگزیده معرفی شـد ،امـروز با

شوند.
42
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 0021نفر از سـاکنان شهرسـتان نیریز در اسـتان

طرحهـای مختلف برای آشـنایی بـا کتابخانه و

فارس اسـت.

مشـاهیر ادب فارسـی از جملـه طرح «سـفر به

افسـانه مظفـری ،مسـئول کتابخانـه کوثر

اعماق کتابخانـه» از دیگر برنامههای ارائه شـده

نـور نیریـز کـه در  ۳سـال متوالـی بـه عنـوان

بـرای کودکان و نوجوان در فضـای مجازی بوده

کتابـدار برگزیده کشـوری معرفـی شـده ،درباره

ا ست .

فعالیتهـای خود پس از تعطیلـی کتابخانهها

افسـانه مظفـری دربـاره مزیتهـای

بـه دلیـل گسـترش بیمـاری کرونـا در کشـور،

فعالیتهـای فرهنگـی در فضـای مجـازی نیـز

توضیـح داد :فعالیتهـای مـا حتـی پیـش از

گفـت :ارائـه برنامههـا و خدمـات کتابـداری در

تعطیلـی کتابخانـه منحصر به فضـای فیزیکی

فضـای مجـازی باعـث شـد افـراد بسـیاری از

کتابخانـه نبـود و همـواره سـعی میکردیـم

ایـن طریق با کتابخانه آشـنا و جذب آن شـوند.

از راههـای مختلـف و بـه خصـوص برقـراری

چـرا کـه در کنـار اعضایـی کـه طـی ایـن چنـد

ارتبـاط بـا مـدارس ،مراگز فرهنگـی و همچنین

سـال از ایـن طریق فضـای مجازی بـا کتابخانه

مراکـز نگهـداری از کـودکان معلول و اسـتثنایی

در ارتبـاط بودنـد ،تعـدادی از حاضـران در گروه

بهزیسـتی اجرایـی کنیم.

نیـز از افـرادی بودنـد کـه بـه واسـطه تعطیلی

وی افـزود :امـا بـا توجـه بـه تعطیلـی

مراکز فرهنگـی و برای اسـتفاده از برنامههای با

کتابخانـه احسـاس کـردم کـه نبایـد بیـن این

محوریـت کتاب ،بـه عضویت گروه مـا درآمدند

فعالیتهـا وقفـهای ایجـاد شـود و بچههـا از

و ماندگار شـده که انشـاءاهلل پس از بازگشـایی

خدمـات و برنامههایـی کـه داشـتند ،محـروم

مجـدد کتابخانههـا مـا شـاهد حضـور اعضای

بماننـد .بنابرایـن همـان فعالیتهـا را از طریق

جدیـد در کتابخانـه خواهیـم بود.

فضـای مجـازی در یکـی از پیامرسـانها ،بـا
تشـکیل دو گروه مجزا برای کودکان و نوجوانان
و همچنیـن بزرگسـاالن ادامـه دادیـم.
مظفـری دربـاره برنامههـای ارائـه شـده در
ایـن گروههـا عنوان کـرد :محوریـت برنامههای
مـا در گـروه بزرگسـاالن معرفی کتاب اسـت که
گاهـی به صـورت انفرادی توسـط من یا سـایر
اعضـا انجـام میشـود و یـا در قالـب برگـزاری
نشسـتهای کتابخـوان؛ در گـروه کـودک و
نوجـوان کتابخانـه نیـز اقداماتـی چـون تولید
و بارگـذاری فایـل قصهگویـی ،شـعرخوانی و
همچنین معرفـی جشـنواره کتابخوانی رضوی،
پویش نقاشـی «کرونـا را شکسـت میدهیم»،
نقاشـیهای رضـوی و ارائـه اطالعیههـای نهاد
انجـام میشـود.
ایـن کتابـدار افـزود :همچنیـن ارتبـاط و
ورود بـه گروههـای کالسـی مـدارس و اجـرای

دوره دوم | شماره چهارم |آبان 1399

43

گفت و گو

قصه دلتنگی خانم کتابدار

کتابدار بخش کودک و نوجوان
کتابخانه مرکزی همدان گفت :هر روز
صبح و شب چشم و گوشم به گوشی
تلفن همراه است تا خبر بازگشایی
کتابخانههابرسد.

کتابـدار کـه باشـی ،بـی شـک عاشـق
هـم هسـتی .کتابـدار کـه باشـی از تعطیلـی
کتابخانههـا دلـت میگیـرد امـا اگـر کتابـدار
کـودک باشـی ،بغـض هـم در کنـار دلتنگـی
همراهـت میشـود .دلت بـرای صـدای همان
مینیبوسـی کـه صبحهـا بچههـا را از مدرسـه
مـیآورد تـا برایشـان از کتـاب بگویـی و قصـه
بخوانـی تنـگ میشـود .بـرای بعدازظهرهـای
کتابخانـه کـه دسـتهای کوچـک کـودکان،
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پـدر و مـادر را راهـی کتابخانه میکننـد ،بدجور

روز هم کاردسـتی میسـازیم .در حال حاضر هم

دلـت تنـگ میشـود .کتابـدار کـه باشـی آن

که سـعی میکنـم منابـع جشـنواره کتابخوانی

هـم کتابـدار بخـش کـودک یـک روز هـم تاب

رضـوی را بـرای آن ها معرفی کنم تا در مسـابقه

تعطیلـی کتابخانـه را نـداری.

شـرکت کنند.

مرضیـه خوشـبخت کتابدار بخـش کودک

ایـن کتابـدار خاطرنشـان کرد :حـاال به طور

و نوجـوان کتابخانـه مرکـزی اسـت کـه قصـه

مـداوم برایم نقاشـی میفرسـتند ،کتاب معرفی

غصـه خـود را از روزهـای دوری کتابخانه روایت

میکننـد و کاردسـتی میسـازند ،گاهـی هـم از

میکنـد .وی اظهـار داشـت :بـرای شـادی و

دلتنگیهایشـان بـه خاطـر دوری از کتابخانـه

نشـاط کتابخانه دلم بسـیار تنگ شـده اسـت.

میگوینـد.

بـرای اینکـه با بچههـا کارهـای گروهـی انجام

خوشـبخت تأکیـد کـرد :هـر روز صبـح و

دهیم و شـور و شـوق آنهـا را ببینـم که چطور

شـب گوشـم و چشـمم به گوشـی تلفن همراه

مقدمات برگـزاری یک مراسـم را فراهم میکنند

اسـت کـه خبر برسـد کتابخانههـا باز شـدند تا

ً
واقعـا دلتنگ هسـتم.

کتابـدار بخش کـودک و نوجـوان کتابخانه

دوبـاره در فضـای واقعـی گرد هم جمع شـویم،
قصـه بگوییـم و کتـاب بخوانیم.

مرکـزی همـدان ،افـزود :کتابـداری در بخـش
کـودک و نوجـوان بـا گوشـت و پوسـت و روح
بچههـا ارتبـاط مسـتقیم دارد و مـن همـواره
تلاش کـردم تـا اثـری مثبت بـر بچههـا به جا
بگـذارم کـه در آینـده نتایج مطلوبـی در زندگی
آنهـا داشـته باشـد و مـن را هـم یـاد کنند.
خوشـبخت تصریـح کـرد :راسـتش بـرای
لحظاتـی که بچههـا یک کتاب را مـی خوانند و
بـا ذوق بسـیار به کتابخانه میآیند تـا درباره آن
صحبـت کنیـم ،لحظه شـماری میکنـم .زندگی
بـا کـودکان باعـث میشـود کـه از دغدغههـای
دنیـای بزرگسـالی دور باشـی و جـز صداقـت و
پاکی در مقابل چشـمانت چیزی نبینی .البته در
حـال حاضر برخـی از آنها همچنـان در فضای
مجـازی بـا مـن همـراه هسـتند و از کتـاب ها
میگوینـد.
وی ادامـه داد :حـاال کـه بـه اجبـار در خانه
نشسـته ایم این گوشـی را به دست گرفتم و به
هـر طریقی کـه بچهها بتواننـد با آنهـا ارتباط
برقـرار کـردم .حـاال هـر روز از مـن میپرسـند
کـه چـه کار کنیـم .بنابرایـن یـک روز نقاشـی
میکشـیم ،روزی دیگر کتـاب میخوانیم و یک
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کاهش سطح اضطراب کودکان

با ارائه برنامههای کتابمحور در فضای مجازی

زینب شیخی ،کتابدار کتابخانه امام خمینی
(ره) یاسوج ،با اشاره به تعطیلی کتابخانهها
و اقدامات خود برای ادامه فعالیتهای
فرهنگی کتابخانه در فضای مجازی گفت:
در روزهایی که بچهها در قرنطینه خانگی به
سر میبرند ،همراهکردن آنها با برنامههای

کتابخانه امام خمینی(ره) یاسـوج در استان
کهگیلویـه و بویراحمد که سـال  8731تاسـیس
شـده ،امـروز بـا داشـتن  61هـزار جلـد کتـاب،
دارای حـدود  008عضو فعال در این شهرسـتان
اسـت .امـا ایـن کتابخانـه در دوران تعطیلـی
کتابخانههـا بـه همت کتابـداران خود همچنان
ارتبـاط خـود را بـا اعضایـش حفـظ کـرده و

کتابمحور در فضای مجازی ،میتواند سطح توانسـته برنامههای متنوعی بـه خصوص برای
کـودکان در روزهـای قرنطینه خانگـی ارائه کند.

اضطراب آنها را پایین بیاورد.
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زینـب شـیخی ،کتابـدار کتابخانـه امـام

از ایـن برنامههـا ادامـه داد :خوشـبختانه در

خمینـی(ره) یاسـوج در ایـن بـاره گفـت :در

تماسهایـی کـه بچههـا و والدیـن آنهـا بـا

روزهـای ابتدایـی تعطیلـی کتابخانـه ،تصور ما

مـا دارنـد و مرتـب پیگیـر بازگشـایی کتابخانه

بـر این بـود که احتمـاال کتابخانه بـه مدت یک

هسـتند ،متوجه شـدیم کـه برنامههـا تأثیرات

هفتـه تعطیـل خواهـد بـود و به همیـن دلیل

مثبتـی بـرای آنهـا داشـته اسـت .از این جهت

در آن مرحلـه تلاش میکردیـم بـا پیامهـای

کـه گسـترش بیماری کرونـا در کشـور با موجی

آرامـش بخـش حاوی آیـات قرآنـی و احادیث،

از نگرانـی و اسـترس در خانههـا و خانوادههـا

سـطح اسـترس مـردم و اعضـای کتابخانـه را

همـراه شـده بـود ،میتوانـم بگویـم همانگونه

پاییـن بیاوریـم .اما پس از اینکه متوجه شـدیم

کـه پزشـکان در ایـن روزها به عنـوان جهادگران

تعطیلات کتابخانههـا زمـان بیشـتری ادامـه

عرصه سلامت مشـغول بـه خدمت هسـتند،

دارد ،تلاش کردیـم فعالیتهایمان را در بسـتر

کتابداران نیز جهادگران عرصه فرهنگ هسـتند؛

فضـای مجـازی گسـترش دهیم.

چـرا کـه ایـن روزها بـا ارائـه فعالیتهـای خود

وی افـزود :مـا از گذشـته گروههایـی در

از طریـق فضـای مجـازی میتواننـد در کاهش

یکـی از پیامرسـانها داشـتیم کـه از این طریق

سـطح اسـترس و اضطـراب و باال بـردن روحیه

کار اطالعرسـانی برنامههـای کتابخانـه را انجام

کتابخوانـی و انـس بـا کتـاب موثر عمـل کنند.

میدادیـم ،اما پس از این ماجـرا ،فعالیتهایی
بـا محوریت «دعـوت خانوادهها بـه کتابخوانی
در روزهـای قرنطینـه» در ایـن گروههـای ارائـه
کردیـم .بر این اسـاس معرفـی کتابهای مفید
و مرتبـط با ایـن روزها و همچنین ارائه نسـخه
الکترونیکی برخـی کتابهای مورد درخواسـت
اعضـا در برنامههـای ایـن گروههـا قـرار دادیم.
ایـن کتابـدار بـا اشـاره بـه لـزوم توجـه به
کـودکان در روزهـای قرنطینـه خانگـی گفـت:
بـا توجـه بـه اینکـه تاثیـرات مخـرب اسـترس
تـرس از کرونـا بـرای بچههـا ،میتوانـد بـه
مراتـب خطرنا کتر از خود کرونا داشـته باشـد،
بـر ایـن اسـاس ضمـن ارائـه آموزشهایـی به
خانوادههـا ،برنامههـای ویـژهای بـرای بچههـا
در فضـای مجـازی ارائـه کردیـم کـه از آن جمله
میتـوان بـه پویشهایی چون «هـر خانه یک
کتابخانـه» ،پویـش نقاشـی «کرونا را شکسـت
میدهیـم» ،کاردسـتی و کارهـای خالقانـه در
خانه با مواد و وسـایل دم دسـتی ،قصهگویی و
شـعرخوانی بـا موضـوع کرونـا اشـاره کرد.
شـیخی بـا اشـاره بـه اسـتقبال بچههـا
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فعالیتهای فرهنگی در فضای مجازی جزئی

جداناشدنی از فعالیتهای کتابداران است

مسئول کتابخانه عمومی خلیج فارس
بوشه ر گفت :آنچه این روزها تجربه
میکنیم ،نوع دیگری از ارتباط است که به
نظرم ارزشمند میآید؛ این تجربه نشان
میدهد که اطالعات ،ابزار کار کتابدار است

کتابـداران کتابخانـه عمومی خلیـج فارس
بوشـهر در ایـن روزهـای خانه نشـینی فعالیت
هـای کتابخانـه را در فضـای مجـازی دنبال می
کننـد .سـمانه آذرپرا ،مسـئول ایـن کتابخانه در
گفتگـو بـا روابـط عمومی نهـاد کتابخانـه های
عمومی کشـور ،گفـت :کتابخانـه عمومی خلیج

و از آنجا که تولید اطالعات در هر شرایطی

فـارس ،بـه عنـوان بـزرگ تریـن و مجهزتریـن

ادامه پیدا میکند ،نمیتوان وقفهای برای

کتابخانه عمومی بوشهر ۶ ،شـهریورماه  8931در

کار کتابداری متصور شد.
48
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مجـاورت مراکـز فرهنگی همچون دانشـگاهها

فیزیکـی در کتابخانـه و دیـدار بـا کتابخوانان را

و مـدارس واقـع اسـت و دانـش آمـوزان و

پُ ـر نمـی کند امـا آنچـه ایـن روزهـا تجربه می

دانشـجویان بیشـترین مراجعان آن محسـوب

کنیـم ،نـوع دیگری از ارتباط اسـت کـه به نظرم

می شـوند.

ارزشـمند مـی آید .ایـن تجربه نشـان می دهد

وی ادامـه داد :پـس از افتتـاح کتابخانـه

کـه اطالعـات ،ابـزار کار کتابـدار اسـت و از آنجا

بـه منظـور اطلاع رسـانی و انعـکاس برنامـه

کـه تولیـد اطالعات در هـر شـرایطی ادامه پیدا

هـا و نیـز ارتبـاط بـا اعضـا ،صفحـه ای در

می کنـد ،نمیتوان وقفـهای بـرای کار کتابداری

فضـای مجـازی ایجـاد کردیـم .با شـیوع کرونا

متصور شـد.

و تعطیلـی کتابخانـه ،مـن و همکارانـم تصمیم
گرفتیـم بـه اهالی منطقـه و اعضـای کتابخانه،
نشـان دهیـم که مطالعـه و انجـام کار فرهنگی
محـدود به محیـط کتابخانه نیسـت و به ویژه
در ایـن روزهـای خانـه نشـینی ،به بهتر شـدن
حالمان کمـک می کند .ما پنج کتابدار هسـتیم
که پـس از تعطیلی کتابخانه هـر روز ،یکی از ما
کتابـی معرفی می کنـد .برای جذابیت بیشـتر،
کتـاب های کـودک را در قالـب ویدئوهای کوتاه
و کتـاب هـای حـوزه بزرگسـاالن را در قالـب
تصویـر و نوشـتار ،معرفـی میکنیـم .گاهی هم
بـا هـدف سـرگرمکردن کـودکان ،ویدیوهـای
آمـوزش کاردسـتی بـه اشـتراک میگذاریـم.
آذرپـرا افـزود :از آنجـا کـه کتابخانـه مـا
تـازه تأسـیس اسـت ،هنـوز بعضـی از اهالـی
منطقـه از وجـود کتابخانـه بی اطالع هسـتند.
فعالیـت هـای صفحـه مجـازی در ایـن مدت،
نظـر افـراد بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرد و
ویدیوهـای معرفـی کتـاب از طریـق خیلـی از
اعضا به اشـتراک گذاشـته شـد و به این ترتیب
کتابخانـه امـروز بیـش از پیش در میـان اهالی
دواس شـناخته شده اسـت .از این بین ،تاکنون
افـراد زیـادی برای امانـت کتاب از مـا راهنمایی
خواسـتهاند ،کـه بـا توجـه بـه شـرایط آنـان را
بـه اسـتفاده از اپلیکیشـن های فعـال در حوزه
کتـاب الکترونیـک هدایـت کردهایـم.
مسـئول کتابخانـه عمومـی خلیـج فـارس
بوشـهر ،گفت :هـر چند هیچ چیز جـای حضور
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تسهیل دسترسی کتابداران به اعضاء

از طریق فضای مجازی

مریم رضاقلیزاده حضور کتابداران در
فضای مجازی را باعث تسهیل ارتباط
با اعضاء و سایر عالقهمندان به کتاب و
کتابخوانی در روزهای تعطیلی کتابخانه
دانست.

مریـم رضاقلیـزاده کتابـدار کتابخانه مرکزی
بجنـورد (اسـتان خراسـانشـمالی) در گفتگو با
پایگاه اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههای عمومی
کشـور با اشـاره بـه حضـور کتابـداران در فضای
مجـازی بیـان داشـت :ایـن حضـور دسترسـی
بـه اعضـای کتابخانـه و سـایر عالقهمنـدان بـه
کتـاب و کتابخوانـی را در روزهـای تعطیلـی
کتابخانههـای عمومـی آسـان کـرد و باعـث
شـد بتوانیـم بـا برنامهریـزی و همـکاری سـایر
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کتابـداران کتابخانه بتوانیـم برنامههای متنوعی

مجـازی بـا همـکاری و همیاریهای دلسـوزانه

را بـرای آنهـا برگـزار کنیم.

خانمهـا ایزانلـو ،بداغآبـادی و ناصـری نظـارت

وی در ادامـه افزود :ایجـاد صفحهای به نام

و اجـراشـد.

کتابخانـه در فضـای مجـازی نخسـتین گام ما
بـرای سـازماندهی و همراهکـردن عالقهمنـدان
بـود .ابتـدا بـا معرفـی کتـاب کارمـان را آغـاز
کردیـم و در ادامـه با همراهی اعضاء توانسـتیم
پویشهـای متنـوع نهـاد را در قالـب فیلـم و
عکـس در گـروه منتشـر کنیم.
ایـن کتابدار با اشـاره بـه برنامههـای برگزار
شـده توسـط کتابخانه مرکزی بجنورد در فضای
ت کتابخـوان یکـی از
مجـازی گفـت :نشسـ 
برنامههـای ثابـت مـا در فضای مجـازی بود که
هر چهارشـنبه عصر با حضور شـماری از اعضای
کتابخانـه برگزار میشـود .همچنیـن ویدئوهای
آموزشـی بـا محوریـت سـاخت کاردسـتی نیـز
برای اسـتفاده کـودکان در منزل تهیه و منتشـر
کردیـم کـه با اسـتقبال خـوب آنها مواجه شـد.
رضاقلیـزاده همچنیـن اضافـه کـرد:
قصهگویـی (بـه صـورت صوتـی) از کتابهـای
بخـش کـودک دهمیـن دوره جشـنواره
کتابخوانـی رضـوی نیـز متمرکزتریـن برنامـه و
فعالیـت کتابخانـه در هفتههای اخیـر پیرامون
ایـن جشـنواره بـود.
وی بـا اشـاره به تجربـه فعالیت کتابـداران
در فضای مجازی ،خاطرنشـان کـرد :فعالیت در
فضـای مجـازی تجربـهای مطبـوع بـرای ما در
روزهـا و هفتههـای گذشـته بـود .بـا اینکـه به
نسـبت زمـان حضورمـان در کتابخانـه مجبـور
بودیـم وقت بیشـتری بگذاریم و در بسـیاری از

ً
اصطالحا
روزهـا از صبـح تـا شـب در این فضـا
آنالیـن باشـیم امـا بازخوردهـای امیدوارکننـده
و خوشـایندی نیـز دریافـت کردیـم که مـا را به
اسـتمرار کارمـان در ایـن قالـب امیـدوارکرد.
رضاقلیـزاده در پایـان یـادآور شـد:
برنامههـای کتابخانـه مرکزی بجنـورد در فضای
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تعامل ویژه با مدارس

برای ارائه فعالیتهای کتابمحور در فضای مجازی

فردوس نادعلیزاده ،کتابدار کتابخانه
حضرت ولیعصر(عج) ،با تشریح
اقدامات خود در ایام تعطیلی
کتابخانهها ،تعامل ویژه و هماهنگی با
مدیران و در ادامه با معلمان مدارس را

کتابخانـه حضـرت ولیعصر(عـج) روسـتای
مبـارک آباد اسـتان قم کـه در سـال  39فعالیت
خـود را زیـر نظـر نهـاد کتابخانههـای عمومـی
کشـور آغـاز کـرد ،از جملـه کتابخانههایـی بوده
کـه به واسـطه فعالیت کتابـدار خود ،توانسـته
عملکـرد موفقـی در جـذب مخاطـب و دعـوت

برای تشکیل گروههای دانشآموزی با

از بچههـای روسـتای مبارکآبـاد بـه کتابخانـه

فعالیتهای کتابمحور ،مفید و مؤثر

داشـته باشـد .امـا تعطیلـی پیـش آمـده برای

دانست.
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بچههای این روسـتا بـا کتابخانه و فعالیتهای
آن بشـود.

نادعلـیزاده ادامـه داد :بـه همیـن دلیل به
سـراغ مـدارس رفتـم و بـا تعامـل و هماهنگی

فـردوس نادعلـیزاده کتابدار ایـن کتابخانه

بـا مدیـران و در ادامـه با معلمان مـدارس ،وارد

در ایـن بـاره گفـت :مـن از سـال  3931یعنـی

گروههـای مجـازی کالس دانشآمـوزان هم در

زمانـی کـه کتابخانـه حضـرت ولیعصـر زیرنظر

مقطع ابتدایی و هم متوسـطه شـدم و در ادامه

نهـاد فعالیـت خـود را شـروع کـرد ،بـه ایـن

از بچهها خواسـتم تـا برای حضـور در گروههای

کتابخانـه آمـدم .روسـتای مبـارک آبـاد یـک

مسـتقل کتابخانـ ه اعلام آمادگـی کننـد کـه

روسـتای نیمـه صنعتـی اسـت و اکثر سـاکنان

خوشـبختانه با اسـتقبال خوبی همراه شـد و بر

آن را قشـر ضعیـف جامعـه تشـکیل میدهند؛

این اسـاس فعالیتهـای خودمـان در دو گروه

بـه همیـن دلیـل بر قـراری ارتبـاط بـا بچههای

مجـزای دختـران و پسـران تشـکیل دادیـم و

این روسـتا مقـداری زمانبـر بود .اما امـروز این

برنامههـای مختلفـی چون قصهگویـی ،پویش

کتابخانـه با داشـتن حدود  0025نسـخه کتاب،

نقاشـی «مـا کرونـا را شکسـت میدهیـم»،

میزبان حدود  016نفر از سـاکنان روستای مبارک

پویـش «هـر خانه یـک کتابخانه» و جشـنواره

آبـاد اسـت کـه البتـه  08درصـد از آنهـا را اعضا

کتابخوانـی رضـوی را در این گروههـا اجرا کردم

کـودک و نوجـوان تشـکیل میدهنـد.

و آثـار دریافتـی از بچـه را در صفحـه مجـازی

وی افـزود :مـا از سـال  6931طرحـی را بـه

کتابخانه به اشـتراک گذاشـتم.

نـام «عروسـک دانـا» را که روشـی علمـی برای
جـدب بچههـا بـه کتابخانـه بـود ،آغـاز کردیم
کـه مقالـه ایـن طـرح در سـال  89در فصلنامـه
نهـاد به چاپ رسـید که اجرایی کـردن آن باعث
اسـتقبال بچههـا از کتابخانـه و اسـتمرار حضور
آنهـا در کتابخانـه شـد .این اسـتقبال بـه حدی
چشـمگیر بود که مـورد توجه مراکـز مختلف از
جملـه صداوسـیمای قم قـرار گرفت.
ایـن کتابـدار دربـاره وضعیـت ارتبـاط بـا
اعضـا پـس از تعطیلـی کتابخانههـا توضیـح
داد :در طـرح «عروسـک دانـا» ارتبـاط مـن بـا
اعضـا تنهـا بـه صـورت حضـوری بـود؛ چـه در
کتابخانـ ه و چـه در مـدارس .چـرا کـه در ایـن
روسـتا بـه دلیل شـرایط خاص خود ،آشـنایی و
دسترسـی بچهها بـا فضای مجـازی و اینترنت
بسـیار محـدود بـود .بـه همین دلیل با شـیوع
بیمـاری کرونـا و تعطیلـی کتابخانههـا ارتبـاط
مـن بـا بچههـا بـه نوعـی قطع شـد و تنهـا با
برخـی والدیـن بچههـا در ارتباط بـودم که این
موضـوع بـرای مـن راضیکننـده نبـود.
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فعالیت کتابخانههای عمومی در فضای مجازی باید
تقویت شود

ندا پورخلیل با اشاره به تغییرات و
بحرانهایغیرقابلپیشبینینظیر
کرونا ،بر لزوم استفاده هدفمند از فضای
مجازی بهعنوان جایگزینی کارآمد در
پیشبردبرنامههایکتابخانههاتأکید
کرد.

نـدا پورخلیـل کتابـدار کتابخانـه مرکـزی
اسـتان خوزسـتان در گفتگـو بـا پایـگاه
اطالعرسـانی نهاد کتابخانههای عمومی کشـور
با اشـاره به رسـالت کتابـداران در ایـام تعطیلی
کتابخانهها به دلیل شـیوع ویـروس کرونا بیان

ً
اتفاقـا وظیفـه
داشـت :تعطیلـی کتابخانههـا
کتابداران را دشـوارتر از پیـش کرد .تالش کردیم
در روزهایـی کـه دسترسـی بسـیاری از اعضاء و
سـایرین بـه کتـاب و کتابخوانی محدود شـده

54

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

بـود ،از ظرفیتهـای فـراوان فضـای مجـازی

کتابخانـه مرکزی حفـظ کردیم.

در راه جلوگیـری از راکدمانـدن فعالیتهـای

کتابـدار کتابخانـه مرکـزی خوزسـتان بـا

کتابخانه بهرههای بسـیاری ببریم .از سوی دیگر

اشـاره به عملکرد هوشـمندانه کتابداران کشـور

اهمیـت برگـزاری دهمین جشـنواره کتابخوانی

در روزهـای تعطیلـی کتابخانههـای عمومـی

رضـوی و لـزوم معرفی این جشـنواره به اقشـار

تصریـح کـرد :فضـای مجـازی و تالشهـای

مختلـف مـردم نیز باعث شـده بود تا بـر دامنه

کتابـداران بـه همـه نشـان داد کـه کتابخانـه و

فعالیتهایمـان در ایـن روزهـا بیافزاییـم.

راه کتـاب و کتابخوانـی تعطیلبـردار نیسـت

وی در ادامـه افـزود :معرفـی کتـاب ،نشـر

و شـیوع ویـروس کرونـا نیـز باعـث نشـد تـا

خالصـهای از کتابهـا ،ارسـال فایلهـای

محدودیتهایـی دشـوار در این خصوص پدید

پـیدیاف کتـاب و انتشـار کتابهـای صوتـی

آیـد .دنیا در حال تغییر و حوادثی نظیر شـیوع

بخشـی از کارهایی اسـت کـه در مدت تعطیلی

بیماری کووید  91نیز غیرقابل پیشبینی اسـت.

کتابخانههـا از طریـق پیامرسـانها در فضـای

اسـتفاده هدفمند از فضای مجـازی میتواند در

مجـازی اجرا شـدند تـا اعضای فعـال کتابخانه

مـوارد مشـابه جایگزینـی کارآمد برای پیشـبرد

و سـایر عالقهمنـدان از آن اسـتفاده کننـد.

برنامههـای کتابخانههـا باشـد.

همچنین آموزش سـاخت کاردسـتی و پیگیری

وی در پایـان خاطرنشـان کـرد :بـا اینکـه

برنامههـای نهاد از جمله پویش نقاشـی «کرونا

دلمـان برای کتابخانه بسـیار تنگ شـده اسـت

را شکسـت میدهیـم» از دیگـر برنامههـای

امـا همچنـان صبـوری میکنیـم تـا شـرایط

کتابخانـه در ماههـای اخیـر بـوده اسـت.

مسـاعد بـرای بازگشـت دوبـاره بـه آنهـا فراهم

ایـن کتابدار با اشـاره به یکـی از برنامههای

شو د .

ویـژه کتابخانـه مرکـزی خوزسـتان در روزهـای
تعطیلـی کتابخانـه ،عنـوان کـرد :یکـی از
اقدامـات ویـژه مـا برگـزاری کالسهـای آنالین
بـا محوریت روانشناسـی بود .ویـژه برنامههای
«توانمندسـازی ذهـن و تقویـت حافظـه» بـا
حضور دکتر القاسـیزاده (روانشـناس تربیتی) و
«کاشـت ،داشـت ،برداشـت» با حضور مهندس
فرهـادزاده و محوریـت ارتقـای مهارتهـای
ارتباطـی ،فنبیـان و سـخنوری از جملـه
برنامههـای زنـدهای بودنـد کـه از طریق صفحه
کتابخانـه در فضـای مجـازی برگـزار شـدند.
پورخلیـل همچنیـن اضافـه کـرد :علیرغم
تعطیلی کتابخانهها بخشـی از کارهای گذشـته
را کمـاکان از راه دور انجـام دادیـم و با بسـیاری
از دانشـحویان و محققـان در تهیـه مقـاالت و
کارهـای علمـی و پژوهشـی همـراه بودیـم و
ارتبـاطمـان را با این گـروه از اعضاء و مخاطبان
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حاال قدر حضور در کتابخانه را بیشتر میدانیم

فاطمه اسودزاد ،کتابدار نابینای بخش
نابینایانکتابخانهشهیدبهشتی
در شهرستان امیدیه ،با تشریح
آسیبهای روحی ناشی از بیماری کرونا
بر نابینایان و معلوالن ،به بیان اقدامات

بخـش نابینایان کتابخانه شـهید بهشـتی،
در شهرسـتان امیدیه از توابع اسـتان خوزستان،
در سـال  0931در ایـن کتابخانـه راهاندازی شـد.
ایـن بخـش تـا پیـش از تعطیلـی کتابخانهها،
بـا داشـتن حـدود  531عنـوان کتـاب بریـل در
 052نسـخه 51 ،هـزار کتـاب گویـا و همچنیـن

خود در دوران تعطیلی کتابخانهها و

فعالیتهـای کتابـدار خـود توانسـته بـود

حفظ ارتباط خود با اعضای نابینای

میزبانـی شایسـته بـرای  023عضـو نابینـا و

کتابخانه شهید بهشتی پرداخت.
56
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در کشـور و تعطیلـی پیشآمـده باعـث شـد تا

چـون معرفـی کتـاب و بـه اشـترا کگذاری

اعضـای بخش نابینایـان این کتابخانه آنهـا را از

بخشهایـی از کتـاب بـوده کـه اعضـای نابینا

کنارهمبـودن در یـک فضـای فرهنگـی محـروم

بهوسـیله صفحهخوانهـا از ایـن پیامهـا و

کر د .

مطالـب در پیامرسـانها اسـتفاده میکردنـد.

فاطمـه اسـودزاد کتابـدار نابینـای بخـش

اگرچـه فضای مجـازی و شـبکههای اجتماعی

نابینایـان کتابخانه شـهید بهشـتی با اشـاره به

تـا انـدازهای توانسـته این خلاء را پر کنـد ،اما

تعطیلـی کتابخانههـا و فعالیتهـای خـود در

هیچ چیز جـای آن ارتباط نزدیـک را نمیگیرد.

ایـن دوران گفـت :بـر اسـاس آمارهای رسـمی

اسـودزاد بـا اشـاره بـه حضـور برخـی از

اوضاع فعلی اسـتان خوزسـتان بـه لحاظ ابتال

اعضـای نابینـا از شهرسـتانهای آقاجـاری و

بـه بیمـاری کرونـا نگرانکننـده اسـت و همین

رامشـیر در بخـش نابینایـان ایـن کتابخانـه،

موضوع باعث شـد تا علیرغم بازگشـایی اولیه

ادامـه داد :از آنجـا کـه برخی از دوسـتان نابینا

کتابخانههـا در سراسـر کشـور ،کتابخانههـای

کمسـواد هسـتند ،بخشهایـی از کتابهـای

اسـتان خوزسـتان همچنـان بسـته ماندهانـد.

بریـل را میخوانـم و ضبـط میکنـم و آنهـا را

امـا در کنار شـیوع ایـن بیماری ،بحث آسـیب

در قالـب کتـاب صوتی بـه اشـتراک میگذارم.

روانـی کـه کرونـا بـه جامعـه وارد کـرده ،از

در کنـار ایـن فعالیتهـا اعضـا از طریـق تلفن

موضوعـات بسـیار جدی قابل توجـه در جامعه

بـا مـن در ارتبـاط هسـتند و از ایـن طریـق،

ا ست .

مشـاورههایی در زمینههـای مختلـف مرتبـط

ایـن کتابـدار نابینـا کـه در حـال حاضـر

بـا معلولیـت بـه آنهـا داده میشـود .چراکـه

دانشجوی رشـته روانشناسـی در مقطع دکترا

ایـن خدمـات مشـاورهای در دوران فعالیـت

اسـت ،در ایـن بـاره گفـت :باید توجه داشـته

کتابخانههـا بهصـورت حضوری نیـز در جریان

باشـیم که آسـیبهای روحی و روانی ناشـی از

بودنـد و نـه تنهـا از اعضـای معلول بلکه سـایر

شـیوع بیمـاری کرونـا در میان بچههـای نابینا

اعضـای کتابخانـه نیـز از این خدمات مشـاوره

و معلول بیشـتر اسـت .چراکه خـود معلولیت

اسـتفاده میکردنـد.

باعـث میشـود ایـن افـراد بیشـتر مسـتعد

ایـن کتابـدار با ابراز دلتنگی بـرای کتابخانه

افسـردگی و ناکامی باشـند ،بهخصـوص اینکه

و ارتبـاط نزدیـک بـا اعضـا گفـت :تکـرار آفت

در شـرایط امـروز کـه همـان رفتوآمدهـای

زندگـی مـا انسـانها اسـت ،چراکـه زمانی که

محـدودی کـه ایـن عزیـزان بـه یـک فضـای

یـک امـر بـرای مـا تکـرار میشـود فرامـوش

خوشـایند فرهنگـی در کتابخانهها داشـتند نیز

میکنیـم کـه ایـن یـک نعمـت بزرگـی بـوده

از آنهـا گرفته شـده اسـت.

کـه روزی بـرای داشـتن آن خیلـی اصـرار

وی در ادامـه بـه فعالیتهـای خـود و

میکردیـم .بنابرایـن وقتـی ایـن نعمـت دچار

برنامههـای ارائهشـده بـرای اعضـای نابینـای

تکـرار و روزمرگـی شـود ،بـرای مـا به یـک امر

ایـن کتابخانـه در فضـای مجـازی پرداخـت

عـادی تبدیـل میشـود .شـیوع بیمـاری کرونا

و گفـت :بـه همیـن دلیـل تلاش کردیـم در

و محدودیتهـای حاصـل از آن درسهـای

ایـن دوران ،از طریـق پیامرسـانها فعالیـت

بسـیاری بـه ما آموخـت؛ ازجمله دانسـتن قدر

و خدمـات خودمـان را بـرای ایـن عزیـزان

امـکان حضـور در کتابخانـه.

ارائـه کنیـم کـه بیشـتر در قالـب برنامههایـی
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فرهنگی

اعالم برگزیدگان دو پویش ملی «کتابخوانان عاشورایی» و «خادم ارباب کیست؟»
منابع طرح کتابخوان آبان  ۱۳۹۹معرفی شد
پنجمین دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان آغاز شد
دبیرکل نهاد درگذشت محمدرضا اکبری خالق خالق طرحهای «کتابخوان مجازی» را تسلیت گفت

پیام

با صدور پیامی؛

دبیرکل نهاد درگذشت محمدرضا اکبری را تسلیت گفت
علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای
عمومی کشور با صدور پیامی درگذشت
محمدرضا اکبری ،طراح ،گرافیست و کارتونیست
کشورمان که خالق طرحهای مختلفی برای نهاد
کتابخانههای عمومی کشور (ازجمله طرحهای
کتاب خوان مجازی و طرحهای جشنواره
کتابخوانی رضوی) بود را تسلیت گفت و برای
آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت کرد.
متن پیام علیرضا مختارپور ،دبیرکل نهاد به
این شرح است:

ساحت ترویج کتاب و کتابخوانی نیز بی
نصیب از هنرنماییهای آن مرحوم نبود و
ایشان خالق طرحهای «کتابخوان مجازی» شد؛

انا هلل و انا الیه راجعون

طرحهایی که همواره در عرصه فرهنگ کتاب و

درگذشت هنرمند متعهد مرحوم محمدرضا

کتابخوانی ماندگار خواهد بود.

اکبری که هنر و فعالیتهای او در خدمت مردم

از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم

و دغدغههای جامعه بود ،را به خانواده محترم

علو درجات و رحمت واسعه و برای خانواده و

آن مرحوم تسلیت میگویم.

بازماندگان صبر مسئلت دارم.
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توسط معاونت توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد صورت گرفت؛

اعالم برگزیدگان دو پویش ملی «کتابخوانان عاشورایی»
و «خادم ارباب کیست؟»

معاونـت توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

و مؤسسـه پویـش مهربرنـا بـا محوریت کتاب

کتابخوانـی نهاد همزمان بـا هفدهم ربیعاالول،

خـادم اربـاب کیسـت؛ درسهایـی از کالس

روز والدت بـا سـعادت پیامبـر خاتـم حضـرت

حضـرت جـون نوشـته علیاصغـر علـوی ،از

محمـد (ص) و امـام صـادق (ع) برگزیـدگان

هفتـم تـا بیسـت و هشـتم صفـر ویـژه گروه

دو پویـش «کتابخوانـان عاشـورایی» و «خادم

سـنی نوجـوان بـا هـدف فعالیـت عملـی بـر

اربـاب کیسـت؟» را کـه در ایـام محـرم و صفر

محـور کتـاب برگـزار شـد .شـرکت کننـدگان

بهصـورت ملـی برگزار شـده بـود را معرفی کرد.

برتریـن تجـارب خـود را از کارهـای خوبـی که

پویش «خادم ارباب کیست؟»

بعـد از مطالعه کتاب انجـام دادهاند ،در صفحه

پویـش ملـی خـادم اربـاب کیسـت بـا

پویـش اعلام کردنـد.

مشـارکت نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور
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در ایـن پویـش  ۴۰۶۴۳نفـر شـرکت کرده
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و  ۸۶۶۱اثـر بـه مرحلـه قرعهکشـی راه یافتنـد.

 ۲۸صفـر ادامـه یافـت و در قالبهایـی چـون

از میـان آثـار رسـیده  ۱۵۱۰اثـر در مرحلـه

معرفـی کتـاب بـا موضوعـات عاشـورا ،محرم،

اولیـه از سـوی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

صفـر ،اربعیـن امـام حسـین علیهالسلام،

کشـور ارسـال و در نهایـت بـر اسـاس داوری

پاراگـراف کتـاب (معرفـی کتـاب عاشـورایی در

صورتگرفتـه اسـامی  ۲۲۰برگزیـده این پویش

یـک متـن) ،نقاشـی (ویژه کـودکان بر اسـاس

معرفـی شـدند.

وقایع عاشـورا) ،اسـتوری و پسـت در صفحات

اسـتانهای تهـران ،لرسـتان ،اصفهـان،

اینسـتاگرام بـا معرفـی کتب عاشـورایی ،تولید

مازنـدران و چهارمحالوبختیـاری بیشـترین

پوسـتر معرفـی کتـاب عاشـورایی و موشـن

میـزان مشـارکتکننده را داشـتند.

گرافـی بـا هدف تبیین قیام عاشـورا و آشـنایی

شـاخصهایی کـه در انتخـاب کیفـی آثار

مخاطبین با سـیره امـام حسـین (ع) از طریق

نقـش داشـته اسـت ،خالقیـت و نـوآوری،

فعالیتهـای ترویجـی بـرای دو گـروه سـنی

تناسـب با سـن ،ارتباط با موضـوع پویش و ...

کـودک و نوجـوان و بزرگسـال برگـزار شـد.

بوده اسـت و بـه برگزیدگان جایـزه نقدی ،یک

اسـتان خراسـان رضوی با  ۷۱۳اثر ،اسـتان

جلد از منبع مسـابقه و بسـته تبرکـی امام رضا

مازنـدران بـا ارسـال  ۷۱اثـر ،اسـتان خراسـان

(ع) بـه همراه لـوح یادبود اهداء خواهد شـد.

جنوبـی با  ۴۶اثر ،کرمانشـاه  ۲۲اثر ،خوزسـتان

پویش «کتابخوانان عاشورایی»

 ۱۶اثر و اصفهان با  ۱۵در این پویش بیشـترین

پویـش ملـی کتابخوانـان عاشـورایی بـا

مشـارکت را داشـتند که به برگزیدگان بسـته به

محوریـت اداره کل کتابخانههـای عمومـی

نوع مسـابقه ،جوایـز نقدی از سـوی دبیرخانه

خراسـان رضـوی از روز عاشـورا آغـاز شـد و تـا

جشـنواره اهداء میشـود.
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با مشارکت دستگاههای فعال در حوزه کتاب و کتابخوانی؛

پنجمین دوره

جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان آغاز شد

بــا توجــه بــه فراگیری بیمــاری کرونا

امین ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،

پنجمین دوره جــام باشگاههای کتابخوانی

موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در شهرها و

کــودک و نوجــوان امســال بــا شــعار

روستاهای کشور برگزار میشود.

«حمایت از سالمت عمومــی و روحیــه

در چهار دوره برگزاری این طرح در یکهزار

نشــاط همــراه بــا تــداوم کتابخوانی»

و  ۸۲۰شهر و روستای کشور نزدیک  ۲۲هزار

آغــاز شده و رویکــرد آن اســتفاده حداکثــری

باشگاه کتابخوانی  ۳۳۵و  ۹۸۷هزار عضو

از امکانــات فضاهــای مجازی اســت.

فعال هستند که معاونت امور فرهنگی به همه

جام باشگاههای کتابخوانی با مشارکت
نهادهای غیردولتی و دستگاههای اجرایی و

اعضای جام باشگاههای کتابخوانی کودک و
نوجوان یارانه  ۵۰درصدی کتاب اهدا میکند.

عمومی استانها و شهرستانها از جمله نهاد

با توجه به فراگیری بیماری کرونا پنجمین

کتابخانههای عمومی ،سازمان اسناد و کتابخانه

دوره جام باشگاههای کتابخوانی کودک و

ملی ایران ،انجمن نویسندگان کودک و نوجوان،

نوجوان امسال با شعار «حمایت از سالمت

صندوق بینالمللی کودکان سازمان ملل متحد

عمومی و روحیه نشاط همراه با تداوم

یونیسف ،سازمان بهزیستی ،سازمان شهرداریها

کتابخوانی» آغاز میشود و رویکرد آن استفاده

و دهیاریهای کشور ،شرکت ارتباطات سیار

حداکثری از امکانات فضاهای مجازی است.
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کارگاههای آموزشی این دوره به سه

 .۵کارگاههای حضوری در صورتی برگزار

شکل مجازی ،حضوری و بسته فرهنگی برگزار

خواهند شد که به تشخیص مسئوالن ،شرایط

میشود .در این کارگاهها موضوعاتی مانند

سالمت عمومی فراهمشده باشد.

شیوههای تسهیل گری ،شیوههای ترویج
کتابخوانی ،مستندسازی و روشهای اجرایی

 .۶کار تسهیلگران داوطلبانه است.
.۷

تسهیلگران پس از گذراندن کارگاه

آن در فضاهای مجازی ،شیوههای راهاندازی

آموزشی میتوانند طبق شیوهنامه ،باشگاه

باشگاهها و ...ارائه میشود .محور فعالیتهای

کتابخوانی ثبت کنند.

مجازی جام باشگاههای کتابخوانی کودکان

.۸

باشگاههای کتابخوانی ثبتشده

و نوجوانان ،پایگاه اینترنی شبکه ترویج

میتوانند در رقابتهای جام باشگاههای

کتابخوانی به آدرس bookpromotion.ir

کتابخوانی شرکت کنند.
.۹

خواهد بود.
طرح کلی برگزاری جام باشگاههای
کتابخوانی کودک و نوجوان
جام

باشگاههای

کتابخوانی

باشگاههای کتابخوانی شهری و

روستایی برای شرکت در جام باشگاههای
کتابخوانی ابتدا باید در مرحل ه جام باشگاههای

کودک

کتابخوانی در شهرستان شرکت کنند.

و نوجوان رقابتی است میان باشگاههای

 .۱۰برگزیدگان جام باشگاههای شهرستان

کتابخوانی در شهرها و روستاهای سراسر ایران

به شرح زیر به دبیرخان ه مرکزی در تهران معرفی

که در سال  ۱۳۹۹با شرایط زیر برگزار خواهد شد:

میشوند:

 .۱فعالیت باشگاههای کتابخوانی دائمی

الف) سه تا پنج باشگاه برگزیده

بوده و هر زمان از سال با شرایطی که در این

ب) سه تا پنج نام ه برگزیده

شیوهنامه آمده است ،عالقهمندان واجد شرایط

ج) سه تا پنج فیلم برگزیده

میتوانند با مراجعه به سایت ،باشگاه خود را

د) سه تا پنج کتاب برگزیده به انتخاب

ثبت کنند.
.۲

اعضای باشگاههای شهرستان
باشگاههایی که در سالهای قبل

ه) یک کتابفروش فعال در شهرستان

ثبتشدهاند ،در سال  ۱۳۹۹هم رسمیت دارند

 .۱۱جام باشگاههای کتابخوانی کودک و

و میتوانند در جام باشگاهها شرکت کنند و از

نوجوان کشور با حضور برگزیدگان شهرستانی در

تخفیف کتاب برخوردار شوند.

رشتههای پنجگانه برگزار خواهد شد .عالوه بر

 .۳تسهیلگرانی میتوانند باشگاه تشکیل

این داوران بر اساس مستندات پروند ه باشگاهها

دهند که در کارگاههای آموزشی شرکت کرده

از میان تسهیلگران کل باشگاههای راهیافته به

باشند .تسهیلگرانی که در سالهای گذشته

مرحل ه کشوری ،تسهیلگران برگزیده را نیز معرفی

دورههای آموزشی را گذرانده باشند ،میتوانند

خواهند کرد.

در سال  ۱۳۹۹باشگاه جدید هم تشکیل بدهند.

همچنین استانها میتوانند در صورت

 .۴دور ه جدید کارگاههای آموزشی برای

تمایل مرحلهی استانی داشته باشند و برگزیدگان

تسهیلگران مطابق شیوهنامهها برگزار خواهد

استانی را معرفی و از آنان تقدیر کنند.

شد و اخبار و اطالعات مربوط به برگزاری این

ثبتنام پنجمین دوره این برنامه از طریق

کارگاهها از طریق وبسایت شبکه ترویج

سایت شبکه ترویج کتابخوانی ایران به نشانی

کتابخوانی اطالعرسانی خواهد شد.

 www.bookpromotion.irقابل انجام است.

دوره دوم | شماره چهارم |آبان 1399

65

معرفی كتاب

با ارائه  ۴اثر؛

منابع طرح کتابخوان آبان  ۱۳۹۹معرفی شد

چهــار کتــاب «آقــای مهــدی! ســام» نوشــته حمیــده رضایــی؛
«پیشــوای صــادق» نوشــته ســید علــی خامنــهای؛ «باز یهــای

ورزشــی ،نقــش آن در رشــد جســمانی و روانــی کــودکان» نوشــته
مهپــری قاســمنژاد و «چگونــه کتــاب بخوانیــم» نوشــته مارتیمــر

جــی .آدلــر ،چارلــز لینکلــن ون دورن و ترجمــه محمــد صرافتهرانــی،
آثــار ارائــه شــده در بســته پیشــنهادی نهــاد کتابخانههــای عمومــی

کشــور در قالــب طــرح کتابخــوان آبــان مــاه  ۱۳۹۹اســت.
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«آقای مهدی! سالم»

صحبـت کننـد؛ همانطـور کـه بـا پـدر و مـادر

پدیدآور :حمیده رضایی

یـا خواهـر و برادرشـان بـه راحتـی صحبـت

ناشر :موسسه بنیاد فرهنگی مهدی

میکننـد .آنهـا یـاد میگیرنـد که چطـور برای

موعود (عج)
تعداد صفحات۱۲ :

گفتگـو بـا امـام زمـان میتواننـد برای ایشـان
نامه بنویسـند.

از آنجایـی کـه در فرهنـگ مـا ،آمـوزش

آشـنا کردن کـودک بـا امام حاضر و نشـان

مفاهیـم اخالقـی و دینی امری مهـم و مقدس

دادن نحـوه ارتبـاط بـا ایشـان ،ایـده و هـدف

محسـوب میشـود ،باید بهتریـن روش را برای

اصلـی نویسـنده اسـت .بیـان برخـی نـکات

تحقـق آن انتخاب کـرد .انتقال مفاهیمی از این

اخالقـی در قالـب نامـه ،آن هـم از زبـان خـود

دسـت ،از طریق کتابهای متناسـب با شـرایط

کـودک ،نوعـی آمـوزش بـه روش غیرمسـتقیم

سـنی کـودکان و تشـویق آنهـا به مطالعـه ،از

اسـت کـه روش مؤثرتری محسـوب میشـود؛

راههـای تأثیرگـذار در این مورد اسـت.

نویسـنده نیز بـه خوبی توانسـته در تحقق این

در کتـاب «آقای مهدی! سلام» کـودکان با

هـدف موفق باشـد.

نوشـتاری کودکانـه ،در قالـب پنـج نامه خطاب

حضـور کـودک در مراسـم دعـای ندبـه و

بـه امـام زمان(عج) بـا ایشـان درد و دل کرده و

دقـت بـه صحبتهـای بزرگترهـا و یا پرسـش

خواستههایشـان را مطـرح میکننـد .نامههای

و پاسـخ بـا مـادر و پـدر و نحـوه پاسـخگویی

سـاده و کودکانـه ایـن مجموعـه بـه کـودکان

صحیـح والدیـن بـه کـودک از مـوارد ظریـف و

میآمـوزد کـه چگونـه بـا امـام زمـان خـود

کاربـردی در ایـن مجموعـه اسـت.
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«پیشوای صادق»
پدیدآور :سیدعلی خامنهای

امـام صـادق (علیهالسلام) شـمرده میشـود.
ّ
معظـم انقالب ،سـیرهی
در دیـدگاه رهبـر

ناشر :انقالب اسالمی

السلام بـه انسـانی
امامـان معصـوم علیهم ّ

تعداد صفحات۱۳۴ :

 ۲۵۰سـاله تشـبیه میشـود کـه بـر اسـاس

«از نخسـتین روز برانگیختگـی امـام تـا

شـرایط زمانـی ،بهترین شـیوه را برای رسـیدن

لحظـهی بـدرود زندگـی پرتلاش و پرثمـرش

بـه اهـداف واالی اسلام ،انتخـاب کردهانـد

 ۳۳سـال طـول کشـید .در ایـن مدت ،فـراز و

کـه در ایـن میـان ،امـام صـادق (علیهالسلام)

نشـیبها و تحـوالت سیاسـی و اجتماعـی،

سـهم مهـم و تأثیرگـذاری را در تاریـخ سیاسـی

شـرایط زندگـی امـام و شـیعیان را بارها تغییر

السلام) داشـتهاند .آنچـه
اهلبیـت (علیهم ّ

داد .شـاهین تـرازوی پیـکار ،بـه سـود یـا بـه

در ایـن دیـدگاه نسـبت بـه سـیرهی سیاسـی

زیـان جبههی تشـیع ،نوسـانها دیـد  ...و امام

آن حضـرت ،مشـاهده میشـود تلاش

صـادق (علیهالسلام) در همـهی ایـن احـوال،

ایشـان بـرای تأسـیس حکومت مطلـوب ائمّ ه

همان رهـرو و راهبر مصمم و آگاه و نسـتوهی

السلام) اسـت .در این کتـاب مخاطب
(علیهم ّ

بـود کـه در میـان صدها آیـت یـأس و آهنگ

بـا تعاریف عمیق و معانی دقیـق عباراتی مانند

امیـد ،تنهـا و تنهـا بـه رفتـن و راه دراز را هـر

امـام ،والیـت ،شـیعه و وظایـف شـیعه آشـنا

چـه بیشـتر طیکـردن و مرحلههـای ناگزیـر را

میشـود.
ّ
همچنیـن مؤلـف معظـم در ایـن اثـر بـه

مجموعـه

موضوعـات شـرایط زمانـه و اقدامـات امـام در

سـخنرانیهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی

تقابـل بـا خلفای زمان ،شـعرا و علمـای درباری

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای دربـاره تحلیـل

و نیـز تعامل با شـیعیان و البته مباحثی مانند

زندگانـی امـام ششـم علیهالسلام بیـن

فلسـفهی امامت ،فلسـفهی نبوت ،توضیحاتی

سـالهای  ۵۰-۴۵شمسـی اسـت که به صورت

دربـاره اقدامـات امـام سـجاد (علیهالسلام) و

کتاب در بین سـالهای  ۵۸تا  ۶۰منتشـر شـده

نقـش سـازندهی ایشـان و شـاخصهی دوران

اسـت .محتـوای کتاب هرچند مختصـر ،درباره

امـا م باقـر (علیهالسلام) و ...پرداخته اسـت.

پشـت سـرنهادن ،میاندیشـید و بـس».
«پیشـوای

صـادق»

سـیره فرهنگـی ـ سیاسـی امام بـوده و یکی از
بهتریـن تحلیلهـای سیاسـی دربـاره عملکـرد
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بازی های ورزشی

در زندگـی کـودکان ،اهمیـت شـروع ورزش

پدیدآور :مهپری قاسمنژاد

از دوران کودکـی ،مهارتهـای بنیـادی،

ناشر :ورزش

روشهـای تدریـس و معرفـی انـواع باز یهـا

تعداد صفحات۳۸۴ :

میپـردازد .پـس از معرفـی اثـرات ورزش در

تأثیـر و نقـش مهـم بازیهـا در رشـد

زندگـی کـودکان و عواقـب عـدم توجـه بـه

جسـمانی و روانـی کودک ،از موضوعات بسـیار

تمرینـات مناسـب
آن در آینـده ،ورزشهـا و
ِ

مهمـی اسـت کـه امـروزه توجـه بسـیاری از

بـرای گروههـای سـنی مختلـف بـه همـراه

پژوهشـگران علم روانشناسـی ،علـوم رفتاری و

روش انجـام و تصویـر معرفـیمیشـود .این

تربیـت بدنـی را بـه خـود جلـب کرده اسـت.

باز یهـا و تمرینـات شـامل باز یهـای جذاب،

کـودکان در خلال بازیهـای ورزشـی و

هیجـان انگیـز و متنوعـی مثل قایم موشـک،

های اصلی
تمرینـات بدنی ،بـا یادگیـری مهارت ِ

گرگـم بـه هـوا ،جنـگ خـروس ،راه رفتـن بـا

کـه در آینده بـه آن نیـاز دارند ،قـدرت مواجهه

کتـاب ،الک دولـک ،بگیر و بکـش ،گرگم و گله

با مسـائل و مشـکالت گوناگـون را میآموزند.

میبـرم و  ...اسـت.

آمادگـی جسـمانی ،برخـورداری از سلامت

ایـن کتاب نمایانگر واقعیتهایـی از اثرات

جسـمی و روانی ،توانایی حل مسـئله و تعامل

کمنظیـر بازیهـای ورزشـی در رشـد جسـمی

بـا گـروه همسـاالن از مهمترین ایـن مهارتها

و روانـی کـودکان اسـت .نکاتـی که اگـر به آن

محسـوب می شـود.

توجـه شـود میتـوان آینـدۀ بهتـری را از نظـر

ایـن کتـاب در  ۵فصـل ،بـه نقـش ورزش

سلامت ،بـرای کـودکان و نوجوانـان رقم زد.
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«چگونه کتاب بخوانیم»

مشـکالت خواندن ،شـناخت آن بهعنـوان یک

پدیدآور :مارتیمر جی .آدلر ،چارلز لینکلن

درد و سـپس یافتـن راهـی بـرای مـداوای این

ون دورن؛ مترجم :محمد صرافتهرانی
ناشر :مؤسسه چاپ و نشر آستان قدس
رضوی

بیمـاری فرهنگـی معرفـی می شـود.
آمـوزش تکنیکهـای مفیـد ردهبنـدی
موضوعی کتابهـا ،خوانش هوشـمندانه متن

تعداد صفحات۴۲۴ :

و ارتبـاط سـازنده خواننده با نویسـنده از نکاتی

«چگونـه کتـاب بخوانیـم» بـرای کسـانی

اسـت کـه ایـن کتـاب را کاربـردی و خواندنـی

نوشـته شـده کـه عالقـه دارنـد اهـل مطالعـه

میکنـد.

باشـند و در جسـتجوی راهحلـی بـرای رفـع

نویسـندگان ایـن کتـاب ،کتابخوانـی را

مشـکالتی هسـتند کـه در مسـیر کتابخـوان

بـه چهـار سـطح خوانشـی ابتدایـی ،اجمالـی،

شـدن آنهـا سـنگاندازی میکنـد .آنهـا کـه
ِ

تحلیلی و منطقی تقسـیم میکننـد و میان این

هدف اصلیشـان کسـب دانش بیشـتر است.

سـطوح نیز میان ادراک ،تفکـر و یادگیری تمایز

ایـن کتـاب بـا نـگاه انتقـادی بـه مسـئله

قائل میشـوند.
ّ
مطالعـه بـا روشهـای متنـوع و جذابـی

معرفـی میکند کـه به سـبب ناآگاهی مـردم و

کـه در ایـن کتـاب در خصـوص مطالعـه انـواع

عـادی شـدن ایـن مشـکل ،از برطرف کـردن آن

متون علمی و عمومی پیشـنهاد شـده میتواند

غفلت شـده اسـت.

بـه میـزان قابل ّ
توجهـی درک مـا را از مطالـب

خوانـدن آن را بهعنـوان یـک معضـل عمومـی

در ایـن کتـاب مهمتریـن راه حـل رفـع
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خواندهشـده افزایـش دهـد.
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پژوهش و نوآوری

صدویکمین شماره فصلنامه «تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی» منتشر شد
ب بازی سبب مراجعه بیشتر به کتابخانهها شده است
وجود اسبا 
ارتباط و همکاری دفتر پژوهش نهاد با  ۲۷دانشگاه کشور
نخستین «جشنواره مرورنویسی» برگزیدگان خود را شناخت
وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی ،از ارزانی تا ارزندگی» برگزار شد

خبر

با ارائه شش مقاله؛

صدویکمین شماره فصلنامه

«تحقیقات اطالعرسانی و کتابخانههای عمومی»

منتشر شد

صدویکمیـن شـماره پیاپـی (دومیـن

عناوین «اطالع چیسـت؟ با تأکید بر یافتههای

شـماره از بیسـت و ششـمین دوره) فصلنامـه

زینـس» از غالمرضـا فدایـی؛ «ارائـه چهارچوبی

علمـی ـ پژوهشـی «تحقیقات اطالعرسـانی و

بـرای پشـتیبانی کتابخانههای عمومـی ایران از

کتابخانههـای عمومـی» ،شـامل شـش مقالـه

یادگیـری مادامالعمر و اعتباریابی آن» از کیومرث

بـا نظـارت و حمایـت معاونـت برنامهریـزی،

تقیپور ،هاشـم عطاپور و حسـین دهقـانزاده؛

پژوهـش و فنـاوری اطالعـات نهـاد بـه صورت

«تأثیـر کتابدرمانی به شـیوۀ گروهـی بر میزان

الکترونیکـی منتشـر شـد.

تـابآوری و امیـد به زندگـی در بهبود وضعیت

در ایـن شـماره پـس از سـخن سـردبیر

سلامت کـودکان مبتال ب ه سـرطان» از شـکوفه

بـا عنـوان «صـد و یکمیـن شـمارۀ مجلـه و

روغنـی ،عاطفـه زارعـی ،علیاکبـر فامیلروحانی

دغدغههـای سـردبیری» ،شـش جسـتار بـا

و نصرالـه عرفانـی؛ «واکاوی تصویر ذهنی مردم
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از کتابخانـه عمومـی ایـران (بـا اتـکا بـر نظریۀ

«کتابخانههـای عمومـی» و «پژوهـش»

زمینـهای)» از محمـد حسـنزاده ،حمیدرضـا

دسـتهبندی کـرده اسـت.

محمـودی ،عمران قربانی ،مریـم مقدمیوایقان،

در مقالـه «اطلاع چیسـت؟ بـا تأکیـد بـر

ابراهیـم زارعـی ،فاطمـه هاللیـان ،نورالـه

یافتههـای زینـس» نویسـنده بهتفاوتهـا و

عباداللهـی و ژیلا ریاحـی؛ «نقـش اضطـراب

تناقضهای مطرحشـده درباره اطلاع و دانش

رایانـهای در پذیرش سـامانه اطالعاتی مدیریت

پاسـخ گفتـه و بـا ارائه مدلـی جدیـد مبتنی بر

ی مبتنـی بر نظریه یکپارچه
کتابخانههای عموم 

هسـتی و موجودیـت بیـان کنـد کـه اطلاع،

پذیـرش و اسـتفاده از فناوری» از غالمحسـین

اشـراف و التفات آدمـی بر نسـبت (رابطه)های

جهانگیـر ،محمدرضـا کیانی و مهسـا طالبزاده

میـان اجزای یـک پدیده ،یـا یک فراینـد با هم

و «بررسـی اثربخشـی آموزش پویایی اجتماعی

و آن پدیـده ،یا فرایند بـا پدیدهها و فرایندهای

در ارتقـای مهارتهـای ارتباطـی کتابـداران

دیگـر در جهـان اسـت .چنین دیدگاهی نشـان

کتابخانههای عمومی شهرسـتان خمینیشـهر»

تهای
میدهـد که پدیـده وجـود دارد و نسـب 

از مرضیـه ملکیهـا و زهـرا شـاهقلی ارائـه و

بیـن اجـزای آن و نیـز آن پدیـده بـا دیگـر

منتشـر شـده است.

پدیدههـا امـوری وجـودی هسـتند .اِشـراف

سـردبیر فصلنامـه در سـخن سـردبیر

و اطلاع مـا بـر ایـن نسـبتها بـا خـود آنها

بـا عنـوان «صدویکمیـن شـمارۀ مجلـه و

فرق داشـته ،و بهنوعی حالت نامحسـوس دارد؛

دغدغههـای سـردبیری» به اختصـار دو نکته در

یعنـی آگاهی ما بـا اصل وجـودی و فیزیکی آن

خصـوص رونـد کار علمـی فصلنامه بیـان کرده

هـا متفاوت اسـت.

نویسـندگان
اسـت .نکتـۀ اول دربـارۀ مقاالت و
ِ
 ۱۰سـال اخیـر مجله اسـت .در این مـدت ۱۵۶۰

کتابخانههـای عمومـی ایـران از یادگیـری

مقالـه بـه فصلنامـه رسـیده کـه از ایـن تعـداد

مادامالعمـر و اعتباریابـی آن» مقالـهای اسـت

 ۳۶۰مقالـه پذیرفتـه و چـاپ شـده اسـت .پنج

کـه بـا بهرهگیـری از یافتههـای حاصـل از

موضـوع پرتکـرار در ایـن  ۳۶۰مقالـه عبارتند از

تجـارب جهانـی و بـا در نظر گرفتن چشـمانداز

متغیرهـای مدیریتـی ( ۸۸مقالـه) ،مطالعـات

کتابخانـه عمومـی ایـران ،چهارچوبی متشـکل

فنـاوری اطالعـات ( ۴۰مقالـه) ،کتابسـنجی،

از چشـمانداز ،مأموریـت ،ارزشهـا ،و راهبردهـا

علمسـنجی ،وبسـنجی ،اطالعسـنجی (۲۷

بـرای پشـتیبانی کتابخانههای عمومـی ایران از

مقالـه) ،مطالعـات فرهنگـی حـوزه نشـر کتاب

یادگیـری مادامالعمـر ارائه میدهـد .در نهایت،

( ۲۶مقالـه) و مطالعـه و خوانـدن ( ۲۰مقالـه).

نتایـج ارزیابـی متخصصـان نشـان میدهـد

در ادامـه سـردبیر بـا ترغیـب نویسـندگان برای

کـه چهارچـوب پیشـنهادی جامـع و کامـل

اهتمـام بـه مباحـث روز و موضـوع خدمت در

بـوده و بـرای تحقـق یادگیـری مادامالعمـر در

کتابخانههـای عمومـی ،توصیـه میکند جامعۀ

کتابخانههـای عمومـی ایـران مناسـب اسـت.

محلی و کاربران بیشـتر مورد بررسـی قرار گیرد.

ایـن چهارچـوب میتوانـد بـه کتابخانههـای

نکتـۀ دوم ،سـرمقالهها و نگرانیهـای سـردبیر

عمومـی ایـران کمـک کنـد تـا بـه سـهم خـود

اسـت .سـردبیر ،سـرمقالههای  ۱۰سـال اخیـر را

نقش مؤثرتری در سـاختن جامعۀ یادگیرندگان

در پنـج موضـوع کلـی «هویت رشـته و ارتقای

مادامالعمـر ایفـا کننـد.

سـطح آن»« ،شـفافیت»« ،مدیریت و اقتصاد»،

«ارائـه چهارچوبـی بـرای پشـتیبانی

در مقالـه «تأثیـر کتابدرمانـی بـه شـیوۀ
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گروهـی بـر میـزان تـابآوری و امید بـه زندگی

عمومـی اسـتان کرمان تفـاوت معنـیدار ندارد،

در بهبـود وضعیـت سلامت کـودکان مبتال به

اما برحسـب سـن کاربران تفاوت معنـادار دارد.

سـرطان» بـا اسـتفاده از روش آزمایشـی تأثیـر

ایـن پژوهـش بـا تأکیـد بـر اهمیـت نقـش

مثبـت کتابدرمانـی بـر تـابآوری و امیـد بـه

اضطـراب رایانـهای در پذیـرش و اسـتفاده،

زندگـی نشـان داده میشـود .در ایـن مقالـه

بهمنظـور ارتقـای ایـن سـامانه میتوانـد مفید

بحـث میشـود کـه کتابدرمانـی بـا توجـه به

واقع شـود.

اثـرات مثبـت آن میتوانـد بهعنـوان یکـی از

آخریـن مقالـه ایـن شـماره بـا عنـوان

خدمـات کتابخانههـای عمومـی بـرای اقشـار

«بررسـی اثربخشـی آمـوزش پویایـی اجتماعی

دارای مشـکالت خـاص در جامعـه و همچنین

در ارتقـای مهارتهـای ارتباطـی کتابـداران

بهعنـوان یـک خدمـت بالینـی و جـذاب در

کتابخانههای عمومی شهرسـتان خمینیشهر»،

آموزشوپـرورش برای کودکان دارای مشـکالت

نشـان میدهد کـه آمـوزش پویایـی اجتماعی

خـاص ارائه شـود.

در ارتقـای مهارتهـای ارتباطـی کتابـداران

در ادامـه مقالـه «واکاوی تصویـر ذهنـی

مؤثـر بـوده اسـت .این مقالـه با هـدف ارتقای

مـردم از کتابخانـه عمومـی ایـران (بـا اتـکا بـر

مهارتهـای ارتباطـی کتابـداران بـر اسـاس

نظریـه زمینهای)» پدیده مرکـزی منبع نامتوازن

رویکردی فرامدرن انجام شـده اسـت و اهمیت

دانـش را بـه عنـوان طبقـات محـوری تصویـر

مهارتهـای ارتباطـی در ایـن حرفـه را نشـان

ذهنـی مـردم از کتابخانههـای عمومـی ایـران

میدهـد و بهلحـاظ روش و موضـوع دارای

بیـان میکنـد .ایـن مقالـه نشـان میدهـد که

ارزش اسـت.

نـگاه مـردم نسـبت بـه کتابخانههای گذشـته

گفتنی اسـت ،فصلنامه علمـی «تحقیقات

منفـی بوده اسـت و بسـیاری از مـردم با توجه

اطالعرسـانی و کتابخانههـای عمومـی» بـه

بـه همیـن نگاهـی کـه از گذشـته نسـبت بـه

مدیـر مسـئولی علیرضـا مختارپور و سـردبیری

کتابخانههـا دارنـد ،از مراجعه بـه کتابخانههای

غالمرضـا فدائـی توسـط نهـاد کتابخانههـای

امـروزی خودداری میکننـد .از طرفی دیگر ،افراد

عمومی کشـور منتشـر میشـود .ایـن فصلنامه

مصاحبهشـونده بـرای مراجعـه بـه کتابخانهها

در حوزههـای علـم اطالعـات و دانششناسـی،

شـرطها و پیشـنهادهایی ارائـه دادنـد کـه اگر

بهویـژه کتابخانههـای عمومـی و مطالعـات

بـه آنها توجه شـود ،میـزان مراجعـۀ آن ها به

خوانـدن مقالـه پژوهشـی میپذیـرد.

کتابخانـه افزایـش خواهـد یافت.
ب رایانهای در پذیرش
مقاله «نقش اضطـرا 
سـامانه اطالعاتـی مدیریـت کتابخانههـای
ی مبتنـی بـر نظریـه یکپارچـه پذیـرش
عمومـ 
و اسـتفاده از فنـاوری» نشـان میدهـد بیـن
متغیرهـای مـدل یکپارچـۀ پذیرش و اسـتفاده
رفتـاری اسـتفاده از نرمافزار
از فنـاوری ،و قصـد
ِ
کتابخانهای سـامان رابطـۀ معنادار وجـود دارد.

سـطح پذیـرش نرمافـزار کتابخانـهای سـامان
برحسـب جنسـیت کاربـران کتابخانههـای

74

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

گزارش

در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دفتر پژوهش و آموزش نهاد برگزار مطرح شد

ارتباط و همکاری دفتر پژوهش نهاد

با  ۲۷دانشگاه کشور

مراسـم تکریـم و معارفـه مدیـرکل اداره
پژوهـش و آمـوزش نهـاد بـا حضـور امیـن

جدیـد ایـن اداره کل در کتابخانـه مرکـزی
پارکشـهر تهـران برگـزار شـد.

متولیـان ،معـاون برنامـه ریـزی ،پژوهـش و

در این نشسـت امین متولیان ضمن تقدیر

فنـاوری اطالعات نهاد؛ مهـدی رمضانی ،معاون

از فعالیـت های پربـار و ارزنده محمد جوهرچی

توسـعه کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی؛

در دفتـر پژوهش و آموزش نهاد ،طی سـخنانی

سـیدباقر میرعبداللهـی ،مدیـرکل تأمیـن منابع؛

گفـت :نتیجـه آشـنایی پانزده شـانزده سـاله با

لیلـی هاشـمی ،مدیـرکل فنـاوری اطالعـات؛

جنـاب دکتـر جوهرچی ،شـناختن مردی اسـت

اصغـر گـودرزی ،مدیـرکل توسـعه کتابخانههـا

عمیقـا فرهنگـی ،بهجـد دغدغهمنـد ،اصیـل،

و مشـارکتها؛ هـادی آشـتیانی ،مدیـرکل امور

متدیـن و در همـهحـال متواضـع کـه نـه اهل

فرهنگـی؛ سـیامک محبـوب ،مدیـرکل دفتـر

تظاهـر و تفاخـر اسـت نـه طمـع در منصـب و

برنامهریـزی؛ هـادی ناصـری طاهـری ،مدیرکل

موقعیتاش دارد.

کتابخانههای عمومی اسـتان تهران و همچنین

وی افـزود :روزهای نخسـتین آغاز همکاری

محمد جوهرچی ،مدیرکل سـابق دفتر پژوهش

در نهـاد ،تصمیـم گرفتیـم کـه امـر پژوهـش را

و آمـوزش نهاد و سـجاد محمدیان ،سرپرسـت

محـدود بـه چند چهره علمـی و چند دانشـگاه
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مرکزنشـین نکنیـم و مـن دیـدم کـه ایشـان با

پایـدار مانـده تقویـت شـود .هرچنـد امـروز از

حـرص و همـت ،بدون هیـچ تمتـع و تصرفی

حضور مسـتمر ایـن برادر خوبـم در نهاد محروم

بـه نفـع خـود ،بـرای ملـی شـدن پژوهـش در

میشـویم امـا از سـویی شـخصا خشـنودم و

نهـاد تلاش کـرد و در خیلـی از مـوارد کاسـه

امیـدوار کـه بـودن ایشـان در مجموعـه بنیـاد

داغتـر از آش شـد تا دانشـگاهها و مراکز علمی

دایـره المعـارف اسلامی و دانشـنامه جهـان

و مطالعاتی دیگر شـهرهای کشـور هـم فعاالنه

اسلام ،بسـاط تنعم علمی آن مجموعـه به ویژه

داخـل درایـن اتفـاق شـوند .واقعا عزیز بـود بر

گـروه تاریـخ علـم را بیشـتر فراهـم میکند.

او کمکاریهـا و البتـه حریـص بـود بـر ارتقـای

از جنـاب محمدیـان نیـز کـه از رویشهای

ماحصـل طـرح هـا و بیـش از همـه رحیـم و

امیـدوار کننـده نهـاد اسـت قدردانـی مـی کنم

رئـوف بود تـا جایی کـه در بسـیاری مواقع من

کـه هـم مردانـه و در عین کاسـتیها ،بـه آقای

تـاب ایـن همه رافـت را نداشـتم.

جوهرچـی مـدد رسـاند و هـم مسـئولیت این

معـاون برنامـه ریـزی ،پژوهـش و فناوری

سرپرسـتی را پذیرفـت .امیـد دارم کـه آینـده

اطالعـات نهـاد گفـت :چارچوبـی کـه ایشـان

کتابخانههـای عمومـی این سـرزمین ،بـا وجود

طراحـی و تدبیر کـرد ،کمزحمت بدسـت نیامد.

کسـانی کـه بهره دانشـی مرتبط و تجربه سـالم

کـم کنایه نشـنید و کم بی مهـری و بی انصافی

و قـوی مدیریتـی دارنـد ،آیندهای موجه باشـد.

ندیـد امـا بـر همـه اینهـا صبـر کـرد تـا پـروژه

نقـش همدلـی و تالش برای پیشـبرد بهتر

پژوهـش در نهاد پیـش برود آنهـم در دورهای
کـه مدیریـت اخالقگـرا ،دشـوار اسـت.

کارهـا در نهاد
مهـدی رمضانـی نیـز با اشـاره بـه خدمات

وی تصریـح کـرد :امیـد کـه دسـتاوردهای

محمـد جوهرچـی در طـول حضـور خـود در

مستحسـن ،متنـوع و موثـر ایشـان در ابعـاد

نهـاد ،عنـوان کـرد :اگر طی مـدت همـکاری در

مختلـف دفتر پژوهـش ،بیش از همـه رضایت

نهـاد توفیقـی حاصـل شـده و دسـتاوردی بـه

خداونـد را بدسـت آورد و نـگاه منصفانـه و

جامعـه ارائه شـده ،پس از فضـل و رحمت الهی

متعادل ایشـان بـه عامالن پژوهـش و آموزش

قطعـا نتیجه فضـای همدلی و مودتـی بوده که

در ایـن حوزه ،چه متخصصان عرصـه کتابداری

در مجموعـه مدیران نهـاد وجود داشـته و دارد

چـه پژوهشـگران و دانشـوران دیگر حـوزه ها،

کـه در این میـان جنـاب آقای جوهرچی سـهم
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باالیـی در بـه وجـود آمـدن ایـن فضا داشـت؛

ویژگیهـای عالم و دانشـمند ،تواضـع و فروتنی

از اینکـه ایشـان از جمـع مـا خـارج میشـوند

اسـت .در طـول مدتـی کـه در خدمـت آقـای

ناراحت هسـتیم.

دکتـر جوهرچـی بودیـم ،هرچـه بیشـتر ایـن

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

آشـنایی شـکل گرفـت ،بیشـتر این موضـوع را

کتابخوانی نهـاد ،افزود :در مـورد خصوصیات و

در ایشـان یافتم .یکـی از ویژگیهای ایشـان در

سـجایای اخالقی ایشـان صحبتهای بسیاری

ک همین تواضع و فروتنی
مشـی و مرام و سـلو 

شـد کـه همـه آن هـا بـه دور از اغـراق و مبین

بـود که همه همـکاران نیز بـه آن اذعـان دارند.

شـخصیت واالی وی اسـت .چیـزی کـه مـا

بـه طوری کـه به رغم سـوابق گسـترده و عمیق

شـاهد بودیـم و حاصـل آن را میدیدیم ،تالش

و جایگاه علمـی ،در همکالمی با دیگران ،فاصله

و همت ایشـان برای پیشـبرد بهتر امور و انجام

علمـی خـود را بروز نمـیداد.

کارهـا بـه بهترین شـکل ممکـن با وجـود تمام
محدودیتهـا بـوده اسـت.

وی افـزود :توانایـی ویژه و آموزنده ایشـان
در نـگارش پرمغـز ،پیگیریهـای مجدانـه،

وی بـا آرزوی موفقیـت بـرای ادامه فعالیت

اختصـاص وقـت مضاعف بـرای پیشـبرد بهتر

جوهرچـی در عرصـه جدیـد ،گفت :بـرای آقای

امـور و دقـت نظـر در تهیـه گـزارش برنامهها و

محمدیـان هـم آرزوی توفیـق دارم .امیدواریـم

بسـیاری مـوارد دیگـر از موضوعاتی بـود که در

جوانگرایـی بـه معنـای اینکـه دانـش ،تجربه و

طـول فعالیـت حرفـهای ،کمتـر به چشـم دیدم

هـم انگیـزه بـرای اجـرای کار فراهـم باشـد ،به

کـه البتـه نتایـج این دقت نظـر هـم در کارنامه

کمـک ایـن مجموعـه بیایـد و آقـای محمدیان

ایشـان در حوزه دفتر پژوهش مشـهود اسـت.

در مسـئولیت جدید و در امور پیـش روی خود

آرزوی موفقیـت و سلامت بـرای ایشـان و

موفق باشـد.

خانواده محترمشـان دارم و تالش کـردم از این

تواضع عالمانه و دقت نظر در پیشبرد
طرحها

دورهای کـه در خدمـت آقـای دکتـر جوهرچـی
بـودم ،از رفتار و منش این ایشـان درس بگیرم.

محمدهـادی ناصـری طاهری نیـز در ادامه

مدیرکل کتابخانههای اسـتان تهـران درباره

ایـن نشسـت دربـاره ویژگیهای شـخصیتی و

انتصاب سـجاد محمدیان به عنوان سرپرسـت

حرفـهای محمـد جوهرچـی گفـت :در ادبیـات

اداره کل پژوهـش و آمـوزش نهاد ،گفـت :برادر

مـا و در روایـات اشـاره شـده بـه اینکـه یکی از

عزیزمـان جنـاب آقـای محمدیـان کـه امـروز
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مسـئولیت را بر عهده گرفتنـد ،اهتمام و دغدغه

آموختیـم .آرزوی موفقیـت بـرای شـما دارم و از

ویـژه بـرای کارهایـی کـه در مجموعـه نهـاد و

ایـن پس بـا جناب آقـای محمدیان که بیشـتر

شـاید خـارج از وظایف اداری و مسـئولیتهای

در حـوزه کارهـای پژوهشـی در خدمتشـان

تعریـف شدهشـان بـوده دارنـد که بسـیار قابل

بودیـم ،همـکاری نزدیکتری خواهیم داشـت.

تقدیـر اسـت ،ماننـد دغدغـ ه و نـوع پیگیـری

دفتـر

سـیامک

محبـوب،

مدیـرکل

ایشـان نسـبت بـه مدرسـه جهـادی خواندن و

برنامهریـزی نیـز گفـت :آقـای دکتـر جوهرچی

حضـور در منطقه خمینی شـهر بشـاگرد در کنار

در طـول همـکاری بـا راهنماییهـای خـود مـا

سـایر همـکاران نهـاد .برای ایشـان هـم آرزوی

را در مسـیر صحیـح حرکـت قـرار داد و کمـک

موفقیـت دارم و امیـدوارم در مسـیری کـه قرار

کـرد کارهـا بـه درسـتی پیـش بـرود .از میـان

گرفتنـد بـه خوبـی مأموریتهـای محولـه را

تمـام خصائل ایشـان باید به مهربانـی و قدرت

انجـام دهند.

ت اشـاره کنـم .برای آقـای محمدیان هم
مدیری 

تقدیر از  ۶سال همکاری در نهاد
کتابخانههایعمومیکشور

آرزوی موفقیـت دارم و هـر کاری از دسـت مـن
بربیایـد ،بیدریـغ در خدمـت ایشـان هسـتم.

سـید باقر میرعبداللهی نیز در این نشسـت

در ادامـه هـادی آشـتیانی ،مدیـرکل امـور

گفـت :وجـود شـخصیتهایی ماننـد آقـای

فرهنگی نهاد طی سـخنانی گفت :به نمایندگی

جوهرچی ،و چنین افرادی اسـت کـه کار در این

از تمام مدیران کل اسـتانی از خدمات و زحمات

عرصـه را بـرای مـا آسـانتر میکند .نخسـتین

آقـای دکتـر جوهرچـی در نهـاد کمال تشـکر را

مواجهـه با آقـای دکتر جوهرچی نشـان میداد

دارم .شـاید در ایـن جمـع کـم تریـن برخـورد و

که ایشـان از جنس دیگری هسـتند و برایشان

دیدار را با ایشـان داشـتم اما تشـخص ایشـان

آرزوی موفقیـت میکنـم.

در همـان دیدارهـای کوتاه نیز بسـیار مشـهود

علـی اصغـر گـودرزی ،مدیـرکل توسـعه

بود .انشـاهلل که هرجا هسـتید موفق باشـید و

کتابخانههـا و مشـارکتها نهاد ،نیز در سـخنان

منشـأ خیر و برکت باشـید .برای آقای محمدیان

کوتاهـی گفـت :مـا هـم از رفتـن آقـای دکتـر

هم آرزوی موفقیـت دارم.

جوهرچـی حسـرت میخوریـم و در حـوزه

لیلـی هاشـمی ،مدیـرکل فنـاوری اطالعات

حرفـهای و هـم در حـوزه اخالقـی از ایشـان

نهـاد ،بـا اشـاره بـه دوران همـکاری بـا محمـد
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جوهرچـی در نهـاد ،یـادآور شـد :در مدتـی کـه

کامـل در دفتـر پژوهش و آموزش و یـا اداره کل

بـا آقای دکتـر جوهرچی همکاری مسـتمری در

پژوهـش و نـوآوری گمارده و متعهـد بودم .من

مباحث مختلـف کاری در معاونـت برنامهریزی

از پـس  ۱۵سـال عیـش نوجوانانـه و جوانانه با

داشـتیم ،مسائل بسیاری از ایشـان یاد گرفتم و

کتـاب و پـس از آن  ۱۵سـال دیگر معـاش بنده

ایشـان دید من را نسـبت به بسیاری از مباحث

که شـیمی و کیمیا و حقوق و سیاسـت خوانده

تغییـر داد .خاطـرات خوبـی از ایشـان داریـم و

بـودم ،بـه خانـه کتاب پذیرفته شـدم و کسـب

امیدوارم هرجا که هسـتند ،موفق باشـند .آقای

و کار کتـاب و کتابخانـه و نشـر روزیام شـده

محمدیـان هـم کـه از همـکاران جـوان و فعال

بـود .زمانـی که ایـن پیشـنهاد ،رزق من شـد و

نهاد هسـتند ،توانسـتند در بحـث آکادمیک و

بـه نهـاد دعوت شـدم ،رو به شـکرانه بـاز نکردم

هـم در بحـث اجرایی خودشـان را اثبـات کنند.

و کمـی هـم تـرش رویی کـردم؛ اسـتغفراهلل .اما

بـرای ایشـان هـم آرزوی موفقیـت میکنم.

آقـای دکتـر متولیان مـرا راهنمایی کـرد که این

دفتر پژوهش ،خادمی برای حل مساله هم
بخش های نهاد

مجالـی اسـت در عرصـه ملـی و آن را غنیمـت
بشمار.

بخـش دیگـری از این مراسـم به سـخنان

جوهرچـی ادامـه داد :در تمـام این  ۶سـال

محمد جوهرچی ،مدیرکل سـابق اداره پژوهش

بسـیار ایـن موضـوع را حس کـردم و امـروز که

و آمـوزش نهـاد اختصـاص داشـت .وی درباره

از ایـن جوالنـگاه فاصلـه میگیـرم ،به حسـرت

حضـور خـود در نهـاد کتابخانهـای عمومـی

مـیروم و از همیـن جهـت قـدر ایـن نعمت از

کشـور ،طـی سـخنانی گفـت :خـدارا شـاکرم

خداونـد عزیـز را پـاس مـیدارم و پـس از آن از

بهواسـطه ثناهـای جمیلـی کـه البتـه مـن

آقـای مختارپور وبزرگوارانی که بـه کرامت من را

شایسـتهاش نبودم ،و همینطور حضور شـما در

بـه ایـن خانه مهمـان کردند و همـه عزیزانی که

ایـن جلسـه و افتخار همراهـی با شـما عزیزان

در ایـن مسـیر همراهی کردند ،تشـکر میکنم و

در طـول ایـن زمـان ،همه بـرای مـن از رحمت

ایـن حدیث نعمـت را شـکر میگویم.

خـاص الهـی بـود کـه خداونـد را بـرای ایـن
رحمـت و نعمـت شـاکرم.
وی افـزود :در چرخـش ایـام ،مـن  ۶سـال

جوهرچـی تصریح کـرد :تالش بـر این بود
کـه اداره کل پژوهـش خـادم تمـام بخشهای
نهـاد برای حـل مسـائل کتابخانههـای عمومی
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و عمـوم ملـت ایـران کـه بالقـوه مخاطـب
کتابخانههـای عمومـی هسـتند ،باشـد .همـه
کتابخانههـای موجـود در سراسـر کشـور اعم از
روسـتایی ،شـهری و سـیار ،همـه دریچههایـی
هسـتند که شـیرینی خدمـت و برنامههای این
مجموعـه را بـه کام تـک تـک شـهروندان ایـن
کشـور بـا توجـه به تنـوع عالیـق و سلایق آن
هـا برسـانند .بنـده هم وظیفه داشـتم کـه این
خدمـت سـازی را برای تمام بخشها کارسـازی
کنـم .اگـر زمینـهای فراهـم شـده طبیعتـا یـک
بخـش از آن وظیفـهای بـوده کـه مـن نسـبت
بـه خوبـان ایـن اداره و همـکاران بایـد انجـام
میدادم.
وی دربـاره انتصـاب سـجاد محمدیـان به
عنـوان سرپرسـت اداره کل پژوهـش و آموزش
نهـاد نیـز گفـت :یکـی دیگـر از انگیزههـای
مـن بـرای حضـور در این مراسـم ،جنـاب آقای
محمدیـان بـود .در مورد ایشـان خیلی نکتهای
نمیگویـم جز اینکه شـکلگیری بخشـی از نظم
و نسـق گروه پژوهـش حتما مرهون اندیشـه،
طـرح و پیگیـری ایشـان بوده اسـت.
جوهرپـی تأکیـد کـرد :در تمام این مسـیر
منـت دار لطفـی بـودم کـه خداونـد بـر ایـن
بنـدهاش کـرد و این اتفاق خوشـایند رخ نمود و
فرصتـی بـرای توفیـق خدمـت بود.
ارتباط و همکاری پژوهشی با  ۲۷دانشگاه
کشور
سـجاد محمدیـان ،سرپرسـت اداره کل
پژوهـش و آمـوزش نهـاد نیـز طـی سـخنانی
گفـت :امـروز دقیقـا  ۴سـال و  ۷روز اسـت کـه
بـه معاونـت برنامهریـزی اضافه شـدم و افتخار
همـکاری در ایـن معاونـت را داشـتم کـه از این
مـدت  ۳۰مـاه در دفتر پژوهش کنـار آقای دکتر
جوهرچـی بـودم و شـاگردی کـردم و از ایشـان
یـاد گرفتـم .در واقـع در طی این مـدت در دفتر
آمـوزش و پژوهـش کار بزرگـی صـورت گرفت.
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بـا اینکـه آقـای دکتر جوهرچـی از گفتـن آمار و
ارقـام ابـا دارنـد ،بایـد بگویم کـه دفتـر آموزش
و پژوهـش نهـاد امـروز با  ۲۷دانشـگاه کشـور
ارتبـاط و همـکاری دارد کـه این اتفـاق در میان
تمـام سـازمانهای دولتـی بیهمتـا اسـت.
وی افـزود :آمـوزش نهـاد قطعـا مدیـون
تدبیـر آقای دکتر متولیـان و مدیریـت و اجرای
آقـای دکتـر جوهرچـی و همچنیـن تالشهای
سـرکار خانـم پارسـا و همکارانشـان در ایـن
اداره اسـت .در ایـن دوره آموزش در نهاد شـکل
حرفـهای گرفـت و بـرای کـه کار بسـیار بزرگـی
بـود کـه نتیجـه آن یک میلیون و  ۳۰۰سـاعت
آمـوزش بود.
محمدیان با اشـاره بـه در پیش بودن فصل
برداشـت پژوهش در نهاد ،گفـت :امیدواریم در
 ۶مـاه دوم سـال جـاری شـاهد اتمـام  ۱۰پروژه
پژوهشـی در نهاد باشـیم و فرصـت آن را داریم
کـه تحولـی در نهـاد و توسـعهای در خدمـات
و وظایفمـان ایجـاد کنیـم .تـا روزی کـه ایـن
مسـئولیت بر عهـده بنده اسـت و اعتماد جناب
آقـای متولیـان بـه بنـده پابرجـا باشـد ،تمـام
تالشـم را خواهـم کـرد تـا رویکـرد و تحولی که
آقـای جوهرچـی در نهـاد مطـرح کـرد را ادامـه
دهـم و در ایـن مسـیر بیش از پیـش همراهی
واحدهـای دیگـر را میطلبـم.
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گزارش

طی ارائه یک طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت؛

ب بازی
وجود اسبا 

سبب مراجعه بیشتر به کتابخانهها شده است

طـرح پژوهشـی «بررسـی ،ارزیابـی و

بـر ایـن اسـاس دکتـر حسـن محمـودی

ارائـه الگـو بـرای اسـتفاده از اسـباببازی در

توپکانلـو ،عضو هیأت علمی دانشـگاه سـمنان

کتابخانههـای عمومـی کشـور» بنا به سـفارش

بـه عنـوان مجـری طـرح «بررسـی ،ارزیابـی و

معاونـت توسـعۀ کتابخانههـا و ترویـج

ارائـه الگـو بـرای اسـتفاده از اسـباببازی در

کتابخوانـی (ادارهکل تأمیـن منابـع) و نظارت

کتابخانههـای عمومـی کشـور» ،طی یـک روند

معاونـت برنامهریـزی ،پژوهـش و فنـاوری

 ۱۱ماهـه بـه بررسـی وضعیت موجود اسـتفاده

اطالعـات نهاد ،با هدف دسـتیابی بـه الگویی

از اسـباببازی در کتابخانههـای عمومـی

بـرای اسـتفاده از اسـباببازی در کتابخانههـای

کشـور ،دانـش و توانمنـدی کتابـداران در زمینه

عمومی کشـور ،در روند فعالیتهای پژوهشـی

اسـباببازی ،اصـول و معیارهـای مربـوط بـه

نهـاد قـرار گرفت.

اسـباببازی ،اصـول و معیارهـای مربـوط بـه
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بخـش اسـباببازی و همچنین عوامـل مربوط

شـده کتابخانههـا لـزوم تغییـر و تحـول جدی

بـه نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور پرداخت.

در خدمـات کتابخانه های عمومی خود داشـته

یافتههـای ایـن پژوهـش کـه حاصـل

باشند.

مطالعـات کتابخانهای و پیمایشـی و همچنین

حسـن محمـودی توپکانلو به سـابقه ارائه

تحلیـل اطالعـات دریافت شـده از کتابـداران و

بـازی و اسـباببازی در کتابخانههـا بـه عنـوان

همچنین کارشناسـان حوزه بازی و اسـباببازی،

یـک خدمـت پرداخـت و گفـت :تاریـخ حضور

اسـتادان رشـته علم اطالعات و دانششناسـی،

آنهـا بـه قـرن نوزدهـم بـاز میگـردد .از زمـان

و کارشناسـان و مدیـران نهـاد کتابخانههـای

انقلاب صنعتـی بـه این سـو ،افـراد زیـادی به

عمومی کشـور بـوده ،بـه ارائـه پیشـنهادهایی

کتابخانههـا مراجعـه کردهانـد تـا از خدمـات

کاربـردی در ایـن حـوزه منجـر شـد کـه در

بـازی آنهـا اسـتفاده کننـد .وجـود قدیمیترین

نشسـتی با حضـور معاونان و مدیـران کل نهاد

باشـگاههای شـطرنج دلیـل محکمی اسـت بر

کتابخانههـای عمومـی کشـور ،توسـط مجری

ایـن ادعـا بـوده اسـت .بنابرایـن ،همانطـور که

ایـن طـرح پژوهشـی ارائه شـد.

مدیریـت اطالعـات در کتابخانـه امـر جدیـدی

مرور سابقه ارائه اسباببازی در
کتابخانهها

نیسـت و از زمـان نگاشـتن در کتابخانههـا آغاز
شـده اسـت و تنها محملهای اطالعاتـی دچار

حسـن محمودی توپکانلو در این نشسـت

تغییـر و تحول گشـتهاند ،بـازی و اسـباببازی

با اشـاره بـه الزامـات و ضرورتهای اسـتفاده از

نیـز مفهـوم جدیـدی در کتابخانههـا نیسـتند

اسـباب بـازی در کتابخانههـای عمومـی گفت:

و آنچـه کـه جدیـد مینمایانـد تغییـر پوسـته

امـروزه کتابخانه دیگر مکانی بـرای ارائه کتاب و

بازیهاسـت کـه روزانـه دسـتخوش تغییـر و

دیگـر مواد چاپی نیسـت ،بلکه طیف وسـیعی

تحـول میشـود.

از خدمـات درکتابخانههـا ارائـه میشـود.

وی بـا اشـاره بـه برخـی پژوهشهـای

تحوالت اجتماعی ،سیاسـی ،فرهنگی و فناورانه

صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه ادامـه داد :در

و تغییـر در نیازهـا ،عالیـق ،سلایق و رفتـار

سـالهای اخیـر توجـه زیـادی بـه اسـتفاده از

کاربـران و مهمتر از همه دگرگونـی در مفاهیمی

بـازی و اسـباببازی در کتابخانههـای عمومـی

چون سـرگرمی ،آمـوزش و اطالعرسـانی باعث

شـده اسـت و بسـیاری صاحبنظـران اسـتفاده
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از فضـای بـازی و اسـباببازی را یکـی از

نهایت شناسـایی اصول و معیارهای اسـتفاده از

ضرورتهـای کتابخانههـای امـروزی میدانند.

اسـباببازی در کتابخانههای عمومـی از دیدگاه

چراکـه ایـن امـر مزایایـی چـون توسـعههای

صاحبنظـران دنبال شـد.

مهارتهای شـناختی ،ارتباطی ،اجتماعی ،فکری

وی همچنیـن دربـاره جامعـۀ پژوهـش و

کـودکان و مراجعان کتابخانه ،ارتقای توانایی ها

روش گـردآوری اطالعـات توضیـح داد :بـرای

و دانـش اعضـاء ،فراهـم کـردن زمینـه ای برای

گـردآوری دادههـای پژوهـش از دو راهبـرد

سـرگرمی اعضای جامعه ،فراهم کـردن امکانات

مطالعـه کتابخانـهای و پیمایـش بهـره گرفتـه

بـازی برای همه اقشـار جامعه افزایـش کاربران

شـد .جامعه پژوهش در بخش کمـی کتابداران

کتابخانـ ه و افزایـش جذابیتهـای محیـط

کتابخانههـای عمومـی کشـور بودنـد .و در

کتابخانـ ه دارد.

بخـش کیفی نیز شـامل سـه گروه کارشناسـان

ایـن عضو هیـأت علمی دانشـگاه سـمنان

حـوزه بـازی و اسـباببازی ،اسـتادان رشـته

یادآور شـد :طبق یافتههای پژوهش نیکلسـون

علـم اطالعـات و دانششناسـی ،و کارشناسـان

در سـالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۳بیشـتر از سـه چهارم

و مدیـران نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور

کتابـداران مـورد مطالعـه گـزارش کردنـد کـه

بودنـد کـه بـرای گـردآوری دادههـای کمـی

افـرادی که در برنامههای بازی کتابخانه شـرکت

پژوهش از پرسشـنامه محققسـاخته استفاده

کردهانـد ،پـس از آن از کتابخانـه نیـز اسـتفاده

شـد که تعداد  ۸۹۹نفر از کتابداران به آن پاسـخ

کردهانـد و ایـن نشـان میدهـد که اسـتفاده از

دادند.

برنامـه بازی و داشـتن بخش اسـباببازی یک

ایـن عضو هیـأت علمی دانشـگاه سـمنان

تبلیـغ مؤثـر و بـزرگ برای هـر کتابخانه اسـت

در بخـش یافتههـای ایـن طـرح پژوهشـی،

و عامـل افزایش تعـداد مخاطبـان کتابخانه در

بـه تشـریح وضعیـت موجـود اسـتفاده از

درازمـدت خواهـد بود.

اسـباببازی در کتابخانههـای عمومـی کشـور،

تشریح اهداف مورد توجه در طرح
پژوهشی

دانـش و توانمنـدی کتابـداران در زمینـه
اسـباببازی ،اصـول و معیارهـای مربـوط بـه

حسـن محمودی توپکانلو هـدف نهایی در

اسـباببازی ،اصـول و معیارهـای مربـوط بـه

این طرح پژوهشـی ارائه الگویی برای اسـتفاده

بخـش اسـباببازی و همچنین عوامـل مربوط

از اسـباببازی در کتابخانههـای عمومی کشـور

به نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور پرداخت

اسـت کـه در این مسـیر اهدافی دیگـری چون

کـه ایـن یافتهها بـه ارائـه پیشـنهادها کاربردی

بررسـی میزان اسـتفاده کاربـران از اسـباببازی

در سـه حـوزه مجـزا به منظـور اسـتفاده بهتر و

در کتابخانههـای عمومی کشـور؛ بررسـی میزان

اثربخشتـر از اسـباببازی در کتابخانههـای

دانـش و توانمنـدی کتابـداران در ارتبـاط بـا

عمومـی منجر شـد.

اسـتفاده از اسـباببازی در کتابخانههای عمومی
کشـور؛ بررسـی میـزان اثربخشـی اسـتفاده از

پیشنهادهای کاربردی برای استفاده از
اسباب بازی در کتابخانهها

اسـباببازی در کتابخانههـای عمومـی کشـور

حسـن محمـودی توپکانلـو بـه ارائـه

از دیـدگاه کاربـران و کتابـداران؛ شناسـایی

پیشـنهادات حاصـل از ایـن طرح پژوهشـی در

دانـش و تجربیـات دیگر کشـورها در اسـتفاده

حـوزه «بهبود دانـش و توانمندی کتابـداران در

از اسـباببازی در کتابخانههـای عمومـی و در

زمینـه اسـباببازی» پرداخت و گفـت :برگزاری
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دورههـای آموزشـی ضمـن خدمـت ،ایجـاد

زبانی کشـور و در نهایت ارائه دسـتورالعملهای

سـامانه به اشـتراک گذاری تجربیات کتابداران،

شـفاف و دقیـق بـرای خدمـات بخش اسـباب

تعامـل و ایجـاد زمینـه ارتبـاط کتابـداران

بـازی کتابخانهها و یا تفویض برخـی اختیارات

کتابخانههـای عمومـی بـا دیگـر سـازمانهای

بـه کتابـداران نیـز پیشـنهادهای ارائه شـده در

مرتبـط ،اسـتفاده از کتابداران عالقهمنـد به این

این بخش هسـتند.

بخـش از طریـق آزمونهـا و بررسـیهای الزم و

«بهبـود وضعیـت بخـش اسـباببازی

همچنین اسـتفاده از نیروهای داطلب و کارآموز

کتابخانههـا» سـومین حـوزه از پیشـنهادهای

بـرای جبران کمبـود نیـروی انسـانی در مناطق

ح پژوهشـی بـود که حسـن محمودی
ایـن طر 

محـروم و کـم برخـوردار پیشـنهاد میشـود.

توپکانلـو در ایـن بـاره گفـت :ایجـاد و درنظـر

وی همچنیـن دربـاره پیشـنهادهای ایـن

گفتـن فضـای الزم بـرای ارائـه خدمات اسـباب

طـرح پژوهشـی در حوزه «بهبـود فرایند تهیه و

بـازی در کتابخانههـا ،اسـتفاده از نیـروی دائـم

مجموعهسـازی اسـباببازیها» گفـت :اولویت

و آمـوزش دیـده در بخـش اسـباببازی،

دهـی بـه خریـد اسـباب بازیهایـی کـه ضمن

انعقـاد تفاهـم نامه و تشـکیل کارگروه با سـایر

داشـتن بار معنایی و فرهنگی مناسـب (سـازگار

دسـتگاههای فعـال در ایـن زمینه ماننـد کانون

بـا فرهنـگ ایرانـی اسلامی) تقویـت کننـده

پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان بـه منظور

مهارتهـای شـناختی ،اجتماعی ،ارتباطـی و حل

بهرهمنـدی از تجربیـات آنها و همچنیـن انجام

مسـأله باشـند ،منطبق بودن اسـباب بازیها با

تبلیغـات هدفمنـد در راسـتای بهرهگیـری از

ویژگیهـای مکانی و محیطـی کتابخانه (مانند

پتانسـیل خیرین در کشـور برای حمایت مادی

سـکوت ،آرامـش کتابخانهها) ،ارائه خطمشـی

و معنـوی از ایـن طـرح ،پیشـنهادهایی اسـت

مجموعهسـازی بـرای تهیـه اسـباببازی ،در

کـه بـرای بهبـود وضعیت بخـش اسـباببازی

اولویـت قرار گرفتن مناطق روسـتایی ،محروم و

کتابخانههـا ارائـه میشـود.

کرمبرخـروردار برای خرید و ارسـال اسـباببازی،
تشـکیل کارگروههـای اسـتانی یا منطقـهای به
منظور نیازسـنجی دقیق اسـباب بازیهای مورد
نیـاز با توجه به تنـوع قومی ،نـژادی ،مذهبی و
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در حدیث دیگران

با اتمام فرایند داوری؛

نخستین «جشنواره مرورنویسی»

برگزیدگان خود را شناخت

نخسـتین «جشـنواره مرورنویسـی» بـا

سـه تـن از کارشناسـان نهـاد کتابخانـه هـای

هـدف تقویـت و بسـط ایـن مهـارت در میان

عمومـی کشـور بررسـی و در نهایـت  ۳۴۴اثر،

کتابـداران کتابخانـه هـای عمومـی کشـور،

متناسـب بـا معیارهـای تعیین شـده انتخاب

بهـار و تابسـتان  ۹۸و  ۹۹برگـزار شـد .فراینـد

و برای داوری نهایی ارسـال شـد .داوری نهایی

داوری ایـن مسـابقه در دو مرحلـه اولیـه و

توسـط حسـن صنوبری ،شـاعر ،روزنامهنگار و

نهایـی انجام شـد و طـی آن ده نفر بـه عنوان

پژوهشـگر؛ رقیـه کیـه ،روزنامهنـگار و فعـال

برگزیـده و ده نفـر بـه عنـوان شایسـته تقدیر

فرهنگـی و الهـام عظیمی ،روزنامهنـگار و فعال

معرفی شـدند.

فرهنگـی انجام شـد.

در داوری اولیـه ،آثـار دریافتـی از تمـام

بر اسـاس نتایج داوری ،اسامی برگزیدگان

شـرکتکنندگان به تعداد هزار کاربرگه ،توسـط

ایـن مسـابقه عبارت اسـت از :یوسـف عابدی،

دوره دوم | شماره چهارم |آبان 1399

85

کارشـناس آمـار موضوعی(سـتاد مرکـزی) ،نفر

منابـع از طریـق سـامانۀ آمـوزش کارکنـان در

اول؛ رضـوان اجاقـی ،کتابدار(کرمانشـاه) ،نفـر

دسـترس همـکاران قـرار گرفـت .در ادامـه،

دوم؛ سـمیه رحمـان پـور ،رئیـس اداره امـور

فهرسـت پیشـنهادی از کتابهـای داسـتانی

کتابخانههـا و کتابخوانی(آذربایجـان غربـی)،

و غیرداسـتانی تألیفـی و ترجمـهای از طریـق

نفـر سـوم؛ احسـان کرمی،کتابدار(کرمانشـاه)،

«کتابخانـۀ الکترونیکی» سـامانه آموزش برای

نفـر سـوم؛ مریـم سـپیانی ،کتابدار(اصفهـان)،

انتخـاب و مطالعـه در اختیـار شـرکتکنندگان

نفـر چهـارم؛ رحمـان کوهسـتانی ،مسـئول

قـرار گرفـت و آن هـا بـا برگزیـدن تنهـا یـک

کتابخانـه (گلسـتان) ،نفـر پنجـم؛ اعظم بیک

کتـاب از میـان عنوانهـای پیشـنهادی ،پـس

لـو ،کارشـناس مسـئول برنامـه ریـزی ،آمـار

از مطالعـه ،بـا بهرهمنـدی از مهارتهـای خود

و پژوهش(اصفهـان)؛ مریـم اسـداللهی نـژاد

و یـا آموزههـای کسبشـده در بخـش یـک،

انـاری ،مسـئول کتابخانه(اصفهـان)؛ کبـری

بـه نـگارش یـک مـرور ،یـک گزارمـان و یا هر

حاجیونـد غالمـی ،کتابدار(خوزسـتان)؛ منصور

دو اقـدام کردنـد .الزم بـه ذکـر اسـت ،گزیـده

فرهـادی ،رئیـس اداره شهرسـتان(کرمان).

آثـار نخسـتین «جشـنواره مرورنویسـی» نیـز

همچنیـن محمـد سـعیدی فـر ،کتابـدار

بهشـیوه مناسـب در اطالعـات منبعشـناختی

روسـتایی از اسـتان مرکـزی؛ فرحنـاز جواهری،

«سـامان» ،بهعنـوان سـنگ بنای زیرسـامانه و

مسـئول کتابخانـه از اسـتان ایلام؛ فاطمـه

شـبکۀ «مشـاورۀ خوانندگان» در کتابخانههای

سـادات هاشـمی علـی آبـادی ،کتابـدار از

عمومـی ایـران درج مـیشـود.

اسـتان اصفهـان؛ مرضیـه رسـتمی فروشـانی،
رئیـس اداره امـور کتابخانـه هـا و همـکاری
هـا از اسـتان بوشـهر؛ زهـرا سـادات حسـینی
کوشـکی ،کارشـناس تأمیـن منابـع از اسـتان
اصفهـان؛ آرزو اسـماعیلی ،مسـئول کتابخانه و
سـاناز رهنمـا ،کتابدار بخـش دیدار-شـنیداری
از اسـتان خراسـان رضـوی؛ فرزانـه عموئـی،
کتابـدار بخـش کـودک از اسـتان قزویـن؛
پرویـن عبـداهلل زاده عیسـی کنـد ،مسـئول
کتابخانه از اسـتان آذربایجان غربی و سـودابه
عزیـزی،کتابدار از اسـتان تهران ،در نخسـتین
جشـنواره مرورنویسـی بـه عنـوان شایسـته
تقدیـر شـناخته شـدند.
گفتنـی اسـت ،منابـع اصلـی و راهنمـای
عملـی و معیار داوری جشـنواره مرورنویسـی،
بـر پایـه منابـع آموزشـی «خدمـات مشـاورۀ
خواننـدگان در کتابخانـۀ عمومـی» و کتـاب
«چگونه مـرور کتاب بنویسـیم؟ :مرورنویسـی
بـرای مشـاوره خواننـدگان» بـود .ایـن
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گزارش مشروح

بـه همـت معاونت برنامه ریـزی ،پژوهش و فنـاوری اطالعات نهاد و با حضور دکتـر «جوزف متیو»
سردبیر «فصلنامه کتابخانه عمومی»؛

وبینار «ارزش کتابخانه های عمومی ،از ارزانی تا ارزندگی»

برگزار شد
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بـه همت معاونـت برنامه ریـزی ،پژوهش

همچنیـن در بخـش دوم وبینـار «ارزش

و فنـاوری اطالعات نهاد وبینـار «ارزش کتابخانه

کتابخانـه هـای عمومـی ،از ارزانی تـا ارزندگی»

هـای عمومـی ،از ارزانـی تـا ارزندگـی» با حضور

دکتـر مجتبـی امیـری ،مدیـر گـروه مدیریـت

دکتـر «جـوزف متیـو» سـردبیر «فصلنامـه

دولتـی دانشـکده مدیریت دانشـگاه تهـران در

کتابخانـه عمومی»برگزار شـد.

بخشـی تحت عنوان «پارادایـم کاربرمحوری در

ایـن وبینـار روز چهارشـنبه  ۳۰مهرمـاه در

سـازمان» به مباحثی همچون فلسـفه سـازمان

دو نوبـت صبـح( ۱۰الـی  )۱۲و عصـر( ۱۴الی )۱۶

کاربرمحـور و چالـش هـای نظـری و عملـی

برگزار شـده و به موضوعـات «کتابخانه عمومی

سـازمان کاربرمحـور پرداخـت.

ارزش مبنـا»« ،ارزش افـزوده کتابخانه عمومی»،

در ادامـه ایـن بخـش دکتـر مریـم نظـری،

«پارادایم کاربرمحوری در سـازمان» و «کتابخانه

دکتـرای سـواد اطالعاتـی از دانشـگاه شـفیلد

عمومـی کاربرمحـور» پرداخت.

انگلسـتان در سـخنرانی با موضـوع «کتابخانه

در بخـش نخسـت وبینـار دکتـر سـیامک

عمومـی کاربرمحـور» به تشـریح مسـیر تحقق

محبـوب ،مدیـرکل دفتـر برنامـه ریـزی نهـاد

کتابخانـه عمومـی کاربـر محـور پرداخـت و

کتابخانـه هـای عمومـی کشـور بـا موضـوع

تجاربـی از کاربرمحـوری در کتابخانـه هـای

«کتابخانـه عمومـی ارزش مبنـا» به سـخنرانی

عمومـی جهـان را بیـان كـرد.

پرداخـت .در ایـن سـخنرانی ارزش و گسـتره

وبینـار «ارزش کتابخانـه هـای عمومـی ،از

مفهومـی آن بـرای کتابخانـه و نیـز مفهـوم

ارزانـی تـا ارزندگـی» از طریـق پایـگاه اطلاع

کتابخانـه عمومـی کاربـر محـور بررسـی شـد.

رسـانی نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور به

در ادامـه ایـن بخـش دکتـر جـوزف متیو،

نشـانی ( ،)iranpl.irصفحـه آپـارات اداره کل

سـردبیر «فصلنامه کتابخانه عمومـی» (Public

کتابخانه های عمومی اسـتان تهران به نشـانی

 )Library Quarterlyدر سـخنرانی بـا عنـوان

( )tehranplو صفحـه اینسـتاگرام اداره کل

«ارزش افـزوده کتابخانـه عمومـی» به تشـریح

کتابخانه های عمومی اسـتان تهران به نشـانی

برآمدهـای کتابخانـه عمومـی بـرای کاربـران

(@ )tehranplirدر دسـترس عالقمنـدان قـرار

پرداخت.

داشت.
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جوزف آر متیوز:

آنچه باید توسط کتابخانهها مورد توجه باشد
«ساختن اجتماع» است

وبینـار «ارزش کتابخانههـای عمومـی :از

شـفیلد انگلسـتان) برگزار شـد.

ارزانـی تـا ارزندگـی» کـه بـه همـت معاونـت

در نخسـتین بخـش از ایـن نشسـت

برنامهریـزی ،پژوهـش و فنـاوری اطالعات نهاد

مجـازی جـوزف آر متیـوز طـی سـخنرانی خود

تدارک دیده شـده ،چهارشـنبه  ۳۰مهرمـاه 1399

بـا موضـوع «ارزش افـزودۀ کتابخانـه عمومی»

با سـخنرانی جـوزف آر متیوز (سـردبیر فصلنامۀ

گفـت :امـروز مـی خواهیـم راه هایی را بررسـی

سـیامک

کنیـم کـه از طریـق آن ،سـازمان هـای فرهنگی،

محبـوب (مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد)،

از جملـه کتابخانههـا ،آرشـیوها ،مـوزه هـا و

مجتبـی امیـری (مدیـر گـروه مدیریـت دولتی

گالریهـا ،میتوانند به زندگـی مراجعهکنندگان

دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران) و مریـم

ارزشـی اضافـه کننـد .صحبتهـای امـروز من

نظـری (دکتـرای سـواد اطالعاتـی از دانشـگاه

مبتنـی بر کتابـم بـا عنـوان «ارزشافزایـی برای

Quarterly

Library

،)Public
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کتابخانههـا ،آرشـیوها و موزههـا» اسـت که در

ً
اصطالحـا «بیانیۀ ارزش» گفته میشـود.
ارزش

سـال  ۲۰۱۶میلادی توسـط انتشـارات الیبرریز

بیانیـۀ ارزش ،آن ارزش واقعـی را شناسـایی

آنلیمیتد منتشـر شـده اسـت.

میکنـد کـه بـه مراجعهکننـدۀ شـما اضافـه

وی افـزود :هـر بـار کـه کسـی بـا خـودش

میشـود و تأثیـر شـما ،تضمیـن اضافـه کردن

فکـر میکند بـه سـازمانی مراجعه کنـد (چه به

ارزشـی اسـت که شـما به مراجعهکنندگان خود

صـورت حضـور فیزیکی ،چه به صـورت مجازی

وعـده میدهیـد.

و خواه سـازمان شما کتابخانه باشـد ،خواه موزه

متیـوز ادامـه داد :بیانیـۀ ارزش توضیـح

یـا آرشـیو) ،در واقـع تبـادل ارزشـی کـه اتفـاق

میدهـد کـه چطـور خدمـات شـما مشـکل

میافتـد را محاسـبه میکند .به ایـن صورت که

مراجعهکننـده را حـل میکنـد و منافـع قابـل

«آیـا من نسـبت به زمانـی که صـرف میکنم و

شناسـایی مشـخصی را به کاربر و مراجعهکننده

هزینههـای رفـت و آمد و  ...ارزش بیشـتری به

عرضـه میکنـد و توضیـح میدهـد کـه چـرا

دسـت خواهم آورد؟» و متأسفانه ارزش ،چیزی

مراجعهکننده از کتابخانه شـما اسـتفاده خواهد

اسـت که ما مفهـوم آن را در حـوزه کتابداری به

کرد .برای برخی دشـوار اسـت متوجه شـوند که

خوبـی نیاموختهایم؛ این چیزی اسـت که شـما

در واقـع کتابخانـه ایـن ارزش را خلـق نمیکند،

در طـول زندگی و در طـول فعالیت حرفهایتان

بلکـه این کاربر اسـت که با اسـتفاده از خدمات

یـاد میگیرید.

کتابخانـه ایـن ارزش را ایجـاد میکنـد.

مسئله «افزودن ارزش» به
دریافتکنندگان خدمات کتابخانه

جـوزف آر متیـوز در ادامـه بـه معرفـی
کتابهایـی در ایـن زمینـه پرداخـت و گفـت:

ایـن پژوهشـگر خطـاب بـه کتابـداران

دو کتـاب معرفی میکنـم که بـرای درک مفهوم

گفـت :سـؤالی که بایـد از خودتان بپرسـید این

ارزش افـزوده و «بیانیـۀ ارزش» بسـیار مفیدند؛

اسـت من چطـور میتوانـم ارزش بیشـتری به

یکـی کتـاب «خلق مدل کسـب و کار» و دیگری

زندگی یکایک مراجعه کنندگانـم بیفزایم؟ ارزش

کتـاب «طراحی بیانیـۀ ارزش» .هرچند من وارد

مراجعهکننده حضوری کتابخانـه یا بازدیدکننده

جزئیـات ایـن دو کتـاب نمیشـوم ،امـا این دو

مجـازی کتابخانـه باید هـدف نهایـی کتابخانه
شـما باشـد .به گزاره یـا ایـدۀ ایجاد یـا افزودن
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ً
حتما باید توسـط کسـانی کـه به موضوع
کتاب
ارزش افزوده عالقهمند هسـتند ،مطالعه شـود.
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همـان طـور کـه اشـاره کـردم ارزش افـزوده بـا

راسـتای درک و فهـم دسـتهبندی بهتـر یـا ایـن

همـکاری خلق میشـود و وقتی خلق میشـود

کـه وقتـی کار بـه کتابخانـه فیزیکی یـا مجازی

کـه برنامههـا ،خدمـات و مجموعههـا بـا

میکشـد چـه کارهایـی انجام میدهـد .یکی از

شـخصی تالقی میکند که نیازهای مشـخصی

راهبردهـای ممکـن ،این اسـت که مـا خدمات،

در آن زمـان مشـخص دارد .در برخی موارد این

فضـا و مجموعـه کتابخانـه را طـوری طراحـی

قضیـه بـه پیشـرفتی منجر میشـود کـه حول

کنیـم کـه چالشهـای کاربـران بـرای اسـتفاده

محور کاری شـکل گرفته اسـت که مـورد انتظار

از کتابخانـه را کاهـش دهیـم .چالشهایـی که

کاربر اسـت.

کاربـر وقتی میخواهد از کتابخانه اسـتفاده کند

وی افـزود :کاربـران وقتـی تصمیـم بـه
اسـتفاده از کتابخانـه میگیرنـد (فرقـی نـدارد
مراجعـه حضـوری باشـد یـا بازدیـد مجـازی)،

بـا آنهـا مواجـه میشـود.
راههای پنجگانۀ «ارزشافزایی» در
کتابخانه

سـعی دارنـد به چـه چیـزی برسـند؟ کتابخانه

متیـوز دربـاره راههـای ارزشافزایـی در

فضـای فیزیکی خـود را به صورتی سـازماندهی

کتابخانهها گفـت :بعد از بررسـی منابع موجود

کـرده کـه دسترسـی بـه خدمـات ،فضـا و

مـن به پنـج راه رسـیدم کـه در آنهـا کتابخانه

مجموعـهاش را مهیـا سـازد .طـوری آنهـا را

یـا هر سـازمان فرهنگـی میتوانـد ارزشافزایی

سـازماندهی کـرده کـه انتظـار مـیرود بـرای

کنـد .این راههـای ارزشافزایی در شـکلی مانند

مـردم قابل اسـتفاده باشـد .بـرای مردمیکه در

المـاس ،به نمایش گذاشـته میشـود .این پنج

ایـن فضای فیزیکـی حضور دارنـد و از کتابخانه

راه عبـارت انـد از «محتوا»« ،زمینـه»« ،ارتباط»،

اسـتفاده میکنند دسـترس پذیر باشـد .همین

«همـکاری» و در نهایـت ایـن چهـار تـا منجـر

طـور وبسـایت کتابخانـه بایـد بـه صورتـی

میشـوند بـه «اجتماع سـازی».

طراحـی شـود کـه اسـتفادهکنندگان بتوانند به

وی بـا اشـاره بـه تجربیاتـی از پیادهسـازی

منابـع و خدماتـی دسـت یابنـد که به واسـطۀ

ایـن راههـا در کتابخانههای ملی و دانشـگاهی

آنهـا قـادر میشـوند نیازهـای مشـخصی

در سراسـر دنیا گفت :کریس اندرسـون سـردبیر

کـه دارنـد را بـرآورده سـازند .کاربـر بـا مجموعه

مجلـه وایـرد کتابـی نوشـته کـه در آن شـکل

مشـخصی از تجربیـات ،انتظـارات و نیازهـا به

منحنـی دم دراز نمـودار و ایـن روش توزیـع را

کتابخانـه شـما سـر میزنـد و کتابخانـه هـم

شـرح داده اسـت .در این بحث خاص ما سطح

دیدگاههایـی دارد کـه آنهـا را ارائـه میدهـد.

بـزرگ منحنـی انتشـارات بـزرگ هسـتند و در

ایـن پژوهشـگر ادامـه داد :از نظـر تاریخی

سـطح کوچـک منحنی انتشـارات کوچـک قرار

کتابخانههـا همـواره سـعی کـرده انـد کاربـران

دارند .ناشـرین دانشگاهی ،کتابهای الکترونیکی

خـود را با تقسـیمبندیهای جمعیتشـناختی

خودناشـر ،وبالگهـا و وب سـایتها یـک

شناسـایی کننـد .مثلاً تقسـیمبندی بر اسـاس

جایـی در انتهـای دم دراز منحنـی وب سـایت

تحصیلات در کتابخانههـای عمومـی یـا

کتابخانههـا قـرار دارد کـه دسترسـی بـه منابع

تقسـیمبندی بـر اسـاس سـطح آموزشـی در

دیجیتالـی شـده کتابخانـه را مهیا میسـازند.

کتابخانههـای دانشـگاهی ،مثل زیر لیسـانس،
ً
اخیـرا
دانشـجو ،فارغالتحصیـل و غیـره.

جـوزف آر متیـوز در ادامـه خطـاب بـه
کتابـداران گفـت :سـؤالی کـه مطـرح میشـود

تالشهـای فزاینـدهای مشـاهده میشـود در

این اسـت کـه کتابخانه ،موزه ،آرشـیو یـا گالری
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شـما چطور؟ آیا محتوای دیجیتالی شـما هم از

وبسـایتها میکننـد و مایلانـد محتواهـای

طریق اینترنت قابل دسترسـی اسـت؟ کتابخانه

جدیـد را کـه بـه آن عالقهمند هسـتند از طریق

دیجیتـال عمومـی امریـکا بـه عنـوان پلتفـرم

ایمیـل یا اعالم نوتیف دریافت و اسـتفاده کنند.

و یـک جایـگاه خـاص طراحـی شـد کـه در آن

مشـخص اسـت کـه جوانـان در ایـن فضاهـا

تمـام محتواهای دیجیتال از تمام سـازمانها از

از کاربـران مسـنتر بـه نسـبت فعالترنـد.

جملـه کتابخانههـا ،موزههـا ،آرشـیو و گالریها

علیالخصـوص در اینگونـه از وبسـایتها

قابـل دسـترس و قابل جسـتجو شـود .بـه این

و شـبکههای مجـازی و منابـع توزیـع محتوای

صـورت کـه اصل محتـوا در سـایت اصلی خود

اینترنتی.

هـر جا کـه باشـد ،باقی میمانـد ،امـا پیوند به

متیـوز ادامـه داد :روش دومـی کـه

آن محتـوا در سـایت کتابخانـه عمومـی آمریکا

میتوانیـم ارزش افـزوده ایجـاد کنیـم .تمهیـد

قـرار میگیـرد و میتواند از طریق مـکان ،تاریخ،

بافت یا بسـتر محتوایی اسـت .همـان طور که

مجموعههـا و نمایشـگاهها جسـتجو شـود.

دنیـل اشـاره کرده محتوا چیزی اسـت کـه ما از

وی افـزود :بـه ایـن صورت شـما میتوانید

نظـر احساسـی بـه آن جلب میشـویم و توجه

جسـتجو کنیـد و دسترسـی به منابـع عظیمی

میکنیـم و یـاد میگیریـم ،امـا محتـوا بـدون

را بـه دسـت بیاوریـد کـه در اقصـی نقـاط

زمینـه و بسـتر بیمصـرف و بیفایـده اسـت.

ایـاالت متحـده قـرار دارنـد .در اروپـا ،پـروژه

راههـای زیادی برای تولید بسـتر وجـود دارد که

یوروپانـا هسـت و آنهـا هـم منابع مشـابهی

شـما ممکـن اسـت بـا برخـی از آنهـا از پیش

را در دسـترس قـرار داده انـد کـه از طریـق آن

آشـنا باشـید .میتوانیم بسـتر محتوا را با توجه

میتوانیـد بسـیاری از منابع فرهنگـی را در یک

به مـکان آن تولیـد کنیم .نظم بخشـی الفبایی

مرکز واحد جسـتجو کنیـد .منابع بسـیار زیادی

کاری اسـت که کتابخانهها و سـازمانهای دیگر

در ایـن مجموعـه توسـط خـود کاربـران ارائـه

خیلی وقت اسـت انجـام میدهنـد .میتوانیم

شـدهاند.

یک خط سـیر زمانـی با اسـتفاده از نقاط ایجاد

این پژوهشـگر دربـاره بازخورد پیادهسـازی

کنیم .

ایـن روشها توضیح داد :بیـش از صد میلیون

افـزودن «ارتباطات قـوی» به اطالعـات راه

بالگـر در وردپـرس حضـور دارنـد .محتواهـای

دیگر تحقق بخشـیدن ارزش به اطالعات اسـت

بسـیار زیادی در فیسـبوک هست در پینترست،

سـردبیر فصلنامـۀ «Public Library

فلیکـر و «اسـمش ورد» کـه یـک بسـتر تولیـد

ً
قطعـا کتابخانههـا
 »Quarterlyیـادآور شـد:

بـرای کتابهـای خویش ناشـر اسـت منتشـر

تعـداد زیـادی لینـک بـه سـایر منابـع ایجـاد

شـده؛ پـس از دید یـک کاربـر ،از هر چهـار نفر،

میکننـد .کتابخانههـا بسـترهای اطالعاتـی

یک نفرشـان تولیـد کننده محتوایی محسـوب

سلسـله مراتبـی فراوانـی تولیـد میکننـد،

میشـود کـه به نحـوی از انحا بـه تولید محتوا

مثـل ردهبنـدی دهدهـی دیویی .سـازماندهی

میپـردازد .یکـی از هـر سـه نفـر ،پیـام نویس

موضوعـی را هم با قوت انجـام میدهند ،مانند

یـا منتقـد اسـت که بـه طریقـی یک محتـوا را

اختصـاص موضـوع بـه محتواهـا و اطالعات.

تولیـد ،تاییـد یـا نقد میکنـد و پیـام و نظرش

بگذاریـد تعریـف مـورد عالقـهام از کاتالـوگ را

را ثبـت میکنـد .نیمـی از کاربـران اهـل عضـو

بگویـم« :جایـی کـه در آن منابـع اطالعاتـی به

شـدن هسـتند ،یعنـی اقـدام بـه عضویـت در

خاطـر ترتیـب الفبایی گم میشـوند» .یـک راه
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خـوب تولید بسـتر و سـیاق اطالعاتـی از طریق

یـک رابط کاربـری برای گالـری هنری نـوالن در

«اطالعـات مکانـی» اسـت.

کانبـری طراحـی کـرده و سـعی دارد همه منابع

وی در تشریح سـایر روشهای ارزشافزایی

موجـود در مجموعـه را در آن به نمایش بگذارد.

در کتابخانـه گفـت :یکـی دیگـر از روشهـای

کاربـران میتواننـد روی منابـع موجـود تـگ

تولیـد بسـتر اطالعاتی بـه صـورت «تصادفی»

بگذارنـد ،یـا در میان تگهای موجود جسـتجو

اسـت .دیوید الینبرگر در کتابش به ما پیشـنهاد

کننـد .مثالً مجسـمهها را جسـتجو کنند و همۀ

میکنـد کـه اسـتفاده از تکنولـوژی روش خوبی

آثـار مرتبـط با یـک مجموعه را مشـاهده کنند.

بـرای اسـتخراج اطالعـات از انبـوه دادههایـی

وی همیـن طـور از ایـن رابـط سـخاوتمند برای

اسـت کـه در اینترنـت وجـود دارنـد میتوانیم

ارائـه تصاویر دیجیتال مجموعه منلی اسـتفاده

از فالکسـونومی یـا تـگ اسـتفاده کنیم .شـیوۀ

کرده اسـت.

ردهبنـدی اطالعـات به روش مردمـی یا عامیانه

متیـوز بـا اشـاره بـه تصویـری کـه در ایـن

بـه جـای روشهـای ردهبنـدی حرفـهای و

وبینـار بـه نمایش گذاشـت توضیـح داد :منلی

ً
عموما
تخصصـیای که کتابخانههـای امـروزی

یکـی از نواحـی ملبـورن در استرالیاسـت .موزه

اسـتفاده میکننـد.

هنـری کلیولنـد دیـوار را طراحی کرده اسـت که

متیـوز در ایـن بـاره توضیـح داد :یـک

در آن تمامـی آثـار هنـری موجود در مـوزه قابل

مثـال وب معنایـی میتوانـد بیـت فـری

مشـاهده اسـت .تصویـری از تـک تـک منابع

باشـد بـرای کتابخانههـا کتابخانههایـی کـه

موجـود در مـوزه در ایـن دیـوار وجـود دارد.

از دانـش بیـت فـری بـرای ردهبنـدی دانـش

چـه اثـر آن داخـل مـوزه در حـال حاضـر قابـل

خـود اسـتفاده میکننـد و البتـه یـک روش

بازدیـد باشـد چـه اصـل اثـر در صنـدوق مـوزه

مرسـوم نظـارت ،روش رایـج در وبالگهایـی

در وضعیـت حفاظـت باشـد .شـما میتوانیـد

اسـت کـه مـردم مینویسـند .نظـارت بـه این

آی پـد خـود را بـه این مجموعه متصـل کنید و

معنـا یعنـی اعتبارسـنجی و واقعیتسـنجی و

اطالعـات مرتبـط با هر یک از این آثـار را از دیوار

شخصیسـازی؛ و یـک مثـال از وب مفهومـی،

دانلـود کنید .پینترسـت نیز یـک رابط گرافیکی

نقشـه دانـش گـوگل اسـت.

زیبـای پنج سـتونی را طراحی کـرده و هر یک از

ایـن پژوهشـگر ادامـه داد :مایـکل وایتلا

ایـن آیتمهـا به منبـع اصلی آن که توسـط کاربر
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ارائه شـده ،لینک شـده اسـت.

راههـای زیادی وجـود دارد که کتابخانه بتواند با

وی «ارتباطـات قـوی» را روش سـوم بـرای

مـردم و جامعـه اطراف خـود ارتباط برقـرار کند.

افـزودن ارزش بـه اطالعات عنوان کـرد و گفت:

مجلـه کتابداری بـرای فرهنگ سـازی ،جایزهای

افـزودن «ارتباطـات قوی» به اطالعـات راه دیگر

طراحـی کـرده و کتابخانههـای برتـر در زمینـه

تحقـق بخشـیدن ارزش بـه اطالعـات اسـت.

تعامـل را تشـویق میکند .موسسـۀ هـاروارد با

در اینجـا مـوردی از کتابخانـه عمومی شـیکاگو

انجمـن کتابـداران آمریـکا همـکاریای دارد که

داریـم کـه تیـم آنهـا مرکـز یومیدیـا رو طراحی

در آن راههـای ایجـاد گفتگـو با جامعه بررسـی

کردنـد .آنها یک تبلیـغ طراحی کردنـد با عنوان

میشـود .همچنیـن انـواع و شـیوههای عملی

«جمـع شـدن ،بـازی کـردن ،شـکوفا کـردن».

و نقـش کتابخانـه در آن کاندنسـی پیشـنهاد

هـدف دیجیتالـی کـردن منابع اطالعاتی شـما

میکنـد کـه بـا جریـان همراه شـوید.

این اسـت که مـردم را بـه این اطالعـات ارتباط

جـوزف آر متیوز ادامـه داد :کتابخانه باید از

دهیـد .پس تمـام این بحـث مربوط اسـت به

همان روشها و ابزارهایی برای گفتگو اسـتفاده

اشـتراک گـذاری ،همراهـی کـردن و شـناختن.

کنـد کـه بیـن کاربـران کتابخانـه رایـج اسـت.

بـرای مثـال کتابخانـه عمومـی نیویـورک هـر

کتابخانههـای دانشـگاهی در عمل بـا آمارهای

چنـد هفته یک بـار گفتگویـی را بـا هنرمندان،

کاهشـی در اسـتفاده از منابع فیزیکی کتابخانه

معماران ،سیاسـتمداران و آدمهای جالب ضبط

مواجـه شـده انـد .ایـن کتابخانههـا شـروع

میکنـد .ایـن مصاحبههـا بـرای کسـانی که به

کردهانـد بـه کاهـش حجـم مجموعـه فیزیکی

وب سـایت آنهـا سـر بزننـد ،بـه صـورت ۲۴

خـود .آنهـا مجموعـه فیزیکیشـان را از فضـا

سـاعته قابل دسـترس اسـت.

خـارج میکننـد تا فرصت این را داشـته باشـند

آنچه باید توسط کتابخانهها مورد توجه
باشد «ساختن اجتماع» است

کـه فضـا را بازطراحی کنند و روشـی بـرای خلق
ارتباطـات و اجتمـاع سـازی فراهـم کنند.

ایـن پژوهشـگر دربـاره برخـی اقدامـات

وی همـکاری در تهیـه واژه نامه انگلیسـی

صـورت گرفتـه توسـط کتابخانههـا بـه منظور

آکسـفورد را یکـی از بهتریـن و شـاید اولیـن

ایجـاد ارتبـاط میـان مـردم و جامعـه گفـت:

مثالهـا در ایـن مـورد عنـوان کـرد و گفـت:
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ایـن اقـدام از مـردم خواسـتند در برگـهای ،واژه

بسـیار بـزرگ محسـوب میشـود متخصصان

پیشـنهادی خـود را بـه همـراه معنـی ،کاربرد و

تاریخ از آن اسـتفاده میکنند ،آشـپزها و افرادی

شـاهد ارسـال کننـد بـا کتابـی کـه یـک ارجاع

کـه بـه غـذا عالقهمندنـد بـه آن سـر میزنند و

ویـژه بـه آن واژه داشـته باشـد هـر برگـه بایـد

ایـن اثـر یـک منبـع جالب اسـت کـه کتابخانه

حـاوی جملـه ای باشـد کـه واژه را بـه کار بـرده

عمومـی نیویـورک دسـترسپذیر کرده اسـت.

و یادداشـتهای اضافـی ای هـم بـه آن افزوده
میشـد .همچنیـن راههـای بسـیاری بـرای

اجتماعسـازی آخریـن و باالتریـن عنصـر
هـرم الماسـی ارزشافزایـی مـا اسـت

اجتمـاع سـازی از طریق همـکاری وجـود دارد.

وی در مثالـی دیگـر گفـت :اسـترالیا بیش

میـا ریـچ پیشـنهاد میکنـد کـه جمعسـپاری

از هـزاران روزنامـه را دیجیتالـی کـرده؛ بیـش

در عمـل میتوانـد رویکـرد مناسـبی بـرای آن

از یکصـد هـزار روزنامـه مختلـف دیجیتالـی

باشـد و مـن به شـخصه در چند مـورد از چنین

شـدهاند .محتـوای دیجیتالـی شـده بـه خاطر

پروژههـای علـوم انسـانی شـرکت داشـتم ،کـه

فونت و سـبک آن سـهلالوصول نبود به همین

افراد مشـاهدات خود را در دورههای مشـخص

دلیـل ابـزاری درسـت کردند کـه مـردم بتوانند

زمانـی ارائـه میدادنـد.

ایـن روزنامههـا را بخواننـد و خط بـه خط مثل

ایـن پژوهشـگر افـزود :از نظـر شـخص

خـود روزنامـه آن را به صورت متنی بازنویسـی

مـن ایـن پروژههـا چالـش برانگیـز و جالـب

کننـد .هـر چـه محتـوای بیشـتری بـه صورت

انـد و متوجـه شـدم بسـیاری دیگـر نیـز با من

دیجیتـال انتشـار مییافـت ،نمایـه قویتـری

همنظـر هسـتند .خب وقتی شـما بـه اجتماع

از محتـوای موجـود ارائـه میشـد و در حـال

سـازی میپردازیـد ،داریـد ابزارهـای همـکاری

حاضـر ایـن پـروژه بیـش از نـه هـزار روزنامه را

و ارتبـاط مـردم را میسـازید .کتابخانـه تنهـا

از نظـر دیجیتالـی آمـاده و دسـترسپذیر کرده

مسـئول کارهایـی اسـت کـه در سـطح ماجـرا

اسـت و امروزه مـا بیش از هفـده میلیون خط

اتفـاق میافتـد .ایجـاد گروههـا و هماهنـگ

روزنامه را با اسـتفاده از نیروهـای داوطلب احیا

کـردن آنهـا با هـم؛ ولـی در عمق ماجـرا ،آنچه

کرده2ایم.

ً
ً
واقعا بایـد مورد
واقعـا انجـام میدهید ،آنچـه

متیـوز افـزود :دانشـگاه اوکالهمـا تمامـی

توجه باشـد آن «سـاختن اجتماع» است .اینکه

دستنوشـتهها ،نامههـا و سـایر مـدارک موجود

اجـازه بدهید افراد با یکدیگـر و با محتوا تعامل

در مجموعهشـان کـه مربـوط بـه جنـگ داخلی

و تشـریک مسـاعی داشـته باشـند تا ایدهها و

آمریکاسـت را در اینترنـت گذاشـته هـر چنـد

افکارشـان را به اشـتراک بگذارند .از همه مهمتر،

گاهی دشـوار اسـت اما مـردم میتواننـد آنها

ایـن بـه کتابخانههـا اجـازه میدهد در سـطح

را بخواننـد .نامههـا ،دسـتنویسها یـک ابـزار

کالن نمود بیشـتری داشـته باشـد.

بازنویسـی هـم در سـایت وجـود دارد تـا مردم

متیـوز بـا ذکـر مثالـی گفـت :کتابخانـه

بتواننـد در آن ورود اطالعـات کننـد .هـر چـه

عمومی نیویـورک منوهای غذاهایی اهدا شـده

منابـع بیشـتری توسـط مردم بازنویسـی شـد،

بـه کتابخانه مربوط به قـرن  ۱۸و  ۱۹را دیجیتال

نمایـه عظیمتـر و عمیقتـری در اینترنـت بـه

کـرد .این مجموعه خاص بیـش از یک میلیون

وجـود آمد.

بازدیـد شـد در ادامـه آن بیـش از  ۱۷۵۰۰منوی

این پژوهشـگر درباره تجربـه یک کتابخانه

غذایـی اسـتخراج شـد .ایـن پـروژه یـک منبع

عمومـی از ایـن موضـوع هـم گفـت :کتابخانه
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پلتفرم کتابخانه واقعا برای خدمت به یک جامعه خاص

طراحی میشود و دسترسی به محتواهای گستردهای را ممکن

میسازد .صرف نظر از قالب آنها دسترسی به سایر منابع ارزشمند را
مهیا میکند .ابزارهایی را مهیا میکند که به اشکال گوناگون مردم را

به همکاری و تعامل ترغیب میکند .منابعی را مهیا میکند که دیگران

را تشویق کند به سوی تولید دانش و شکوفایی در حرکت باشند و

نسلی از دانش شبکهای را ترویج میکند به جای آن که فقط فهرستی

از منابع را در اختیار بگذارد و از خلق محصوالت و خدمات جدید
پشتیبانیمیکند

عمومـی کانزاس سـیتی هم فعالیت مشـابهی

وقتـی راجـع بـه پلتفـرم صحبـت میکنیـم،

انجـام داد ایـن کتابخانـه محتـوای موجـود در

خیلیهـا یـاد شـرکت اپـل ،اندروید ،فیسـبوک

مجموعـه خـود را دسـترسپذیر کـرد .اکنـون

یـا آمـازون میافتنـد وقتـی بـه ایـن پلتفرمها

شـما میتوانیـد آنهـا را از نظـر مکانـی ،زمانی

نـگاه میکنیـد .به یاد داشـته باشـید اکثر آنها

به لحـاظ ارتباط بیـن منابع و مدارک جسـتجو

فعالیـت خـود را خیلـی کوچـک شـروع کردند

کنیـد .بـه همـان سـادگی کـه میتوانیـد خود

و در طـول زمـان آرام آرام رشـد کـرده و توسـعه

مجموعـه کتابخانـه را مـرور و تـورق کنیـد.

یافتنـد .آمـازون بـا فروش کتـاب شـروع کرد و

ً
واقعا وبسـایت جالـب توجـه و خیرهکنندهای

بعـد در طـول زمـان سـایر مـواردی که امـروزه

طراحـی شـده اسـت .پیشـنهاد میکنـم وقتی

در وب سـایت آمـازون میتوانید بخریـد به آن

بـرای تجربـه آن بگذارید کتابخانـه عمومی آیوا

افـزوده شـد .کم کم رشـد کردند تا امـروز به این

سـیتی هـم مخزنـی از منابـع تولیـد کـرده که

جایـگاه عظیمی کـه دارند رسـیدند ،درحالی که

بـه اطالعـات هواشناسـی و گردبادهـا و سـایر

هـدف اصلـی آنهـا ،ترغیب مـردم به مشـارکت

اطالعات هواشناسـی محلی مربوط میشـود و

ا ست .

اطالعـات مربوط بـه زمانی طوالنـی را در اختیار
میگـذارد .کتابخانـه کنگـره میخواسـت افراد
زیـادی را درگیـر کنـد تـا همگـی در بازنویسـی،

ما با قدرت اجتماع به چیزهایی میرسیم
که دست تنها نمیتوانستیم انجام بدهیم

ً
قطعا شـفافیت باعث
متیـوز تصریح کـرد:

تـگ کـردن یـا نقـد کـردن آثـار دیگران سـهیم

رشـد مـداوم میشـود و این خیلی مهم اسـت

باشید.

کـه شـما اطالعاتـی کـه داریـد دسـترسپذیر

وی در ادامـه دربـاره آخریـن روش از

کنیـد .بهاشـترا کگذاری منابع سـبب میشـود

راههـای «ارزشافزایـی» در کتابخانـه گفـت:

این منابع برای شـما اثربخشـی بیشتری داشته

اجتماعسـازی آخریـن و باالتریـن عنصـر هـرم

باشـند .دیوید واینبرگـر معتقد اسـت کتابخانه

الماسـی ارزشافزایـی ما اسـت و راجـع به قوام

بایـد مثـل خیابانهـا و پیادهروهـا زیرسـاختی

جوامـع محلی از طریق پلتفرم مناسـب اسـت.

فراگیـر و دایمـی باشـد بـه زعـم دیویـد لنکس
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که رئیس مدرسـه کتابـداری کارولینای شـمالی

میکنیـم میتوانیـم بـه محتـوای موجودمـان

اسـت مأموریـت کتابـداران بهبـود جامعـه از

بـا ارائه یک بافـت مناسـب ارزشافزایی کنیم و

طریق تسـهیل تولید دانش در جامعه آنهاست.

فرهنگ اشـترا کگذاری دانش را تشـویق کنیم.

پـس میدانیـد؟ دارم بـه ایـن فکـر میکنم که

میتوانیـم کیفیـت دانـش موجودمـان را بـا

چنـد نفـر از شـما موافقیـد کـه کتابخانه شـما

اسـتفاده از ابزارهای همکاری و بازنویسی بهبود

بـرای تولیـد دانـش توسـط کاربرانتان سـاخته
شـده است؟
این پژوهشـگر ادامـه داد :پلتفرم کتابخانه
واقعـا بـرای خدمـت بـه یـک جامعـه خـاص

ً
واقعا
ببخشـیم .میتوانیـم دیدی پیدا کنیـم که
مـردم چـه چیـزی میخواهند و جـای تعجب

نـدارد که عالقهمنـدان بـه اسـتفاده از ابزارهای
ً
شـخصا بیشتر تمایل
مشـارکت در پلتفرم شـما

طراحـی میشـود و دسترسـی بـه محتواهـای

به همکاری در راسـتای موفقیت کتابخانه شـما

گسـتردهای را ممکـن میسـازد .صـرف نظـر از

دارند.

قالب آنها دسترسـی به سـایر منابع ارزشمند را

این پژوهشـگر در جمعبندی سـخنان خود

مهیـا میکنـد .ابزارهایـی را مهیا میکنـد که به

گفـت :المـاس ارزشافزایـی پنـج روش بـرای

اشـکال گوناگـون مـردم را به همـکاری و تعامل

ایجـاد ارزش افـزوده در اختیارمـان میگـذارد؛

ترغیـب میکنـد .منابعـی را مهیـا میکنـد کـه

دیجیتالـی کردن محتوا ،ایجاد بسـتر اطالعاتی،

دیگـران را تشـویق کند به سـوی تولیـد دانش

مهیا کردن ابزارهایی برای مشـارکت و همکاری،

و شـکوفایی در حرکت باشـند و نسلی از دانش

کـه این چهـار مـورد در نهایت منجر میشـوند

شـبکهای را ترویـج میکنـد بـه جـای آن کـه

به اجتماعسـازی.

فقط فهرسـتی از منابـع را در اختیار بگـذارد و از
خلـق محصـوالت و خدمات جدید پشـتیبانی
میکنـد.
وی افـزود :کارل گرنت رئیس کتابخانههای
دانشـگاهی اوکالهمـا پیشـنهاد میکنـد کـه
کتابخانههـای دانشـگاهی بایـد پلتفـرم تولید
دانـش باشـند .پـس تمام ایـن پلتفـرم مربوط
میشـود بـه کشـف و تولیـد لینکهایـی کـه
شـبکههای اجتماعـی را سـاده کنـد؛ تولیـد و
اسـتفاده از هـوش مصنوعـی بـرای خدمـات
سـازنده و فعـال داشـتن ابزارهایی بـرای تولید
دانـش و حمایـت زمینـهای.
متیـوز بـا بیـان ایـن پرسـش کـه «چـرا
مـا بـه اجتماعـات محلـی و بومـی توجـه

ً
قطعـا مـا بـا قـدرت
میکنیـم؟» ادامـه داد:
اجتمـاع به چیزهایی میرسـیم که دسـت تنها
نمیتوانسـتیم انجـام بدهیـم .مـا بـه دانـش
و تخصـص محلـی گسـتردهای دسـت پیـدا
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مدیرکل دفتر برنامهریزی نهاد مطرح کرد؛

ارزش منتخبی که ما برای کتابخانههای عمومی

درنظر گرفتیم ،ارزش کاربرمحوری است

وبینـار «ارزش کتابخانههـای عمومـی :از

شـفیلد انگلسـتان) برگزار شـد.

ارزانـی تـا ارزندگـی» کـه بـه همـت معاونـت

سـیامک محبـوب در ابتدای این نشسـت

برنامهریـزی ،پژوهـش و فنـاوری اطالعات نهاد

مجـازی بـا گرامیداشـت روز آمـار و برنامهریزی،

تدارک دیده شـده ،چهارشـنبه  ۳۰مهرمـاه 1399

گفـت :ایـن روز را بـه همـه همکارانـم در اداره

با سـخنرانی جـوزف آر متیوز (سـردبیر فصلنامۀ

برنامهریـزی نهـاد و همـه همکارانـی کـه بـرای

سـیامک

برنامهریـزی بـه منظـور ارائـه خدمـات بهتـر در

محبـوب (مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد)،

کتابخانههـای عمومـی تالش میکننـد ،تبریک

مجتبـی امیـری (مدیـر گـروه مدیریـت دولتی

میگویـم .ایـن نشسـت بـه مناسـبت روز آمار

دانشـکده مدیریـت دانشـگاه تهـران) و مریـم

و برنامهریـزی تـدارک دیـده شـده کـه در آن

نظـری (دکتـرای سـواد اطالعاتـی از دانشـگاه

سـعی داریـم یک مفهـوم مرتبط بـا برنامهریزی

Quarterly

98

Library

،)Public

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

و کتابخانههـای عمومـی را درمیـان بگذاریـم تا

شـده تا فضای عمـل بازی به هـر کتابخانه داده

بتوانیـم عملکرد خودمـان را در این زمینه بهبود

شـود .یعنـی در کنـار مقاصـد آرمانـی عمومـی

ببخشیم .

کـه بـرای کتابخانههـای عمومی نوشـته شـده،

لزوم یکسانسازی درک از مفاهیم و
مؤلفههای راهبردی

هـر کـدام بـا توجـه بـه ویژگیهـای جمعیـت
خدمتگیـر خـود میتواننـد بـا انعطافپذیری

وی دربـاۀ برگـزاری ایـن نشسـت توضیـح

ایـن مقاصد و کاسـتن و یا افـزودن عناصری در

داد :سـوابق برنامههـای راهبـردی متعـددی در

ایـن برنامـه راهبردی ایـن موضـوع را تضمین

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور وجـود دارد

کنـد که مطابـق نیاز بومـی خود عمـل میکند.

کـه ویرایش نهایی آن مالک اسـت .نخسـتین

وی تصریـح کـرد :ایـن برنامـه بـرای ایـن

بخـش از ایـن برنامـه راهبردی نهـاد به مقاصد

شـکل گرفتـه کـه مـا عناصـر مقاصـد آرمانـی

آرمانـی اختصـاص دارد کـه شـامل مأموریـت،

شـامل مأموریـت ،چشـمانداز و ارزش را بهتـر

چشـمانداز و ارزش اسـت و بـه واحدهـای

بشناسـیم و همدلـی بیشـتری دربـاره هـر یک

مختلـف ابلاغ شـده اسـت .یکـی از کارهایـی

از ایـن عناصـر ایجـاد کنیـم .ارزش منتخبـی که

کـه در مرحله اجـرای این راهبردهـا باید در نظر

ما بـرای کتابخانههـای عمومی درنظـر گرفتیم،

گرفته شـود این اسـت که سـازمان بایـد درباره

ارزش کاربرمحـوری اسـت .بـه ایـن دلیـل کـه

مفاهیـم و مؤلفههـای موجود در ایـن راهبردها

ایـن موضـوع محصـول مطالعـات و تجربیات

همدلـی ایجـاد کند.

مختلفـی اسـت کـه در دنیـا وجـود دارد و از

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد دربـاره
ویژگیهـای ایـن مقاصـد آرمانـی گفـت :اول از
همـه اینکه پیـش از تدویـن و ابلاغ این متن

سـویی ایـن یـک انتخـاب جسـورانه اسـت.
لزوم تعیین ارزش اقتصادی برای
کتابخانههای عمومی

بخشهـای مختلفی از آن در نهاد آزموده شـده

سـیامک محبـوب دربارۀ اهمیـت موضوع

اسـت .از سـال  ۱۳۹۳کـه دوره جدیـد مدیریت

ارزش کتابخانههـای عمومـی و کاربرمحـوری

در نهـاد آغـاز شـد تلاش کردیـم ایدههـای

گفـت :معنـای عـام «ارزش» آن چیزهایـی

مختلـف را در نهـاد در سـطح برنامهریـزی بـه

اسـت کـه در ذهـن عـام بـه عنـوان ارزش

آزمـون بگذاریـم ،ماننـد بحـث برآمدمحـوری.

شـناخته میشـوند ،امـا وقتـی در سـازمان از

ویژگـی دیگـر آن تفکیـک برنامههـای سـتاد

ارزش صحبـت میکنیـم ،از ارزش عـام صحبت

نهـاد از کتابخانههـای عمومـی اسـت .یعنـی

نمیکنیـم .یـک معنای دیگـر ارزش کـه به طور

یـک مأموریـت ،چشـمانداز و ارزش برای سـتاد

ویـژه در کتابخانههـای عمومی هـم مدنظر قرار

و یـک مأموریت ،چشـمانداز و ارزش مجزا برای

گرفتـه ،ارزش اقتصـادی اسـت .هـر اقدامی که

کتابخانههـای عمومـی نوشـتیم.

مـا در سـازمانها و شـرکتها انجـام میدهیم

محبـوب ادامـه داد :بـر این اسـاس ویژگی

باید ارزشـی برای آن متصور شـویم و بر اسـاس

اصلـی سـتاد در نهـاد ایـن اسـت کـه سـطح

آن ارزش تـوان ،منابـع و انرژی خودمان را صرف

خـودش را از اجـرای صـرف برنامـه بـه سـطح

میکنیـم.

تنظیمگـری و نظـارت بـاال بکشـد .در سـطح

محبـوب افـزود :پژوهشهـای بسـیاری

کتابخانههـای عمومـی هـم بـا تکیـه بـر سـه

در حـوزه ارزش اقتصـادی کتابخانههـا وجـود

کارویـژۀ آگاهانـش ،آمـوزش و آفرینـش تالش

دارد کـه از مناظـر مختلـف بـه ایـن موضـوع
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یک چالش عمومی که ما در حوزه کتابخانههای عمومی داریم

»

این بوده که ذهن سیاستگذار و مردم نسبت به هزینهای که در قبال
کتابخانههای عمومی میکند ،راضی باشد و سنتیترین شیوه راضی

کردن سیاستگذاران و مردم راجع به ارزشهای فرهنگی ،فکری و

اجتماعی بوده؛ یعنی مواردی که قابل احصا و اغلب قابل درک نبودند

و یا درک آنها به قدری سنگین بوده که مخاطب را به سطح باور

نمیرساند .اما این گفتمان منسوخ شده و گفتمان اقتصادی جای آن
را گرفته است.

پرداخته شـده اسـت ،یکـی از رویکردهـای این

شـده کـه بازگشـت سـرمایه مراکـز مختلـف از

پژوهشهـا ایـن بـوده کـه آیـا اصالً بـه لحاظ

جملـه کتابخانههـا را محاسـبه میکنـد .شـیوه

اقتصـادی بـرای جامعـه صـرف دارد یا خیـر .از

دیگـر هـم ایـن اسـت کـه خـود خدمـت را

منظر دیگـر کتابخانه ارزش اقتصـادی خدمات،

ارزشگـذاری میکننـد .مثالً اینکـه امانت کتاب

برنامههـا و فعالیتهـای خـودش را بـرآورد

به لحـاظ ریالی چقدر بـرای جامعـه ارزش دارد.

میکنـد .بـه عنـوان مثـال بـرآورد شـده اسـت

وقتـی فعالیت کتابخانههای عمومـی را از منظر

کـه در آمریـکا بـه ازای هر یـک دالری کـه برای

ارزش اقتصـادی بـا ایـن مؤلفههای مشـخص

کتابخانههـای عمومـی هزینـه میشـود ،ایـن

تحلیـل و روبـهروی سیاسـتگذار و مـردم قـرار

مراکـز  ۱.۸دالر بـرای جامعـه بازگشـت سـرمایه

دهیـم ،توجیـه اقتصـادی و بازگشـت سـرمایه

دارند.

بـرای سـرمایهگذاری در حـوز ه کتابخانههـای

وی بـا انتقـاد از وجـود نداشـتن تصـور

عمومـی میشـود.

صحیـح از کارکـرد کتابخانههـای عمومـی در

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد «برآمـد»

جامعـه ،گفـت :یـک چالـش عمومی کـه ما در

را سـومین معنـای ارزش نـام بـرد و گفـت :در

حـوزه کتابخانههای عمومی داریـم این بوده که

معنـای برآمد آمده اسـت «ارزشـی اسـت که تو

ذهن سیاسـتگذار و مردم نسـبت به هزینهای

بـه زندگـی کاربـران اضافـه میکنی» یـا به قول

کـه در قبـال کتابخانههـای عمومـی میکنـد،

جوزف آر متیوز «ارزشـی اسـت که با اسـتفاده از

راضی باشـد و سـنتیترین شـیوه راضـی کردن

فعالیتهـا و خدمات کتابخانـه ،کاربر به زندگی

سیاسـتگذاران و مـردم راجـع بـه ارزشهـای

خـودش اضافـه میکنـد» .مـا در نهـاد دربـاره

فرهنگی ،فکـری و اجتماعی بوده؛ یعنی مواردی

برآمـد صحبـت کردهایـم و حتی دوره آموزشـی

کـه قابل احصـا و اغلـب قابـل درک نبودند و یا

هـم بـرای آن برگـزار کردهایم.

درک آنهـا بـه قدری سـنگین بوده کـه مخاطب

وی ادامـه داد :در سـازمان و در نـگاه برنامه

را بـه سـطح بـاور نمیرسـاند .اما ایـن گفتمان

راهبـردی ارزش معنایـی کمـی متفاوتتـر دارد

منسـوخ شـده و گفتمـان اقتصادی جـای آن را

و در واقـع سـاماندهنده اکثـر فعالیتهـای

گرفته اسـت.

یـک سـازمان اسـت و در واقـع گارد ریلهایـی

محبـوب ادامه داد :امـروزه روشهایی پیدا
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هسـتند کـه حرکـت مـا بـه سـوی هـدف را

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

هدایـت میکننـد .ارزش بـه مـا کمـک میکند

فصـل یـک و دو از ایـن کتـاب با عنـوان «تفکر

کـه تصمیمگیـری کنیـم و رابطه بیـن کارکنان را

سـنتی کتابخانـه» و «محدودیتهـای پارادایم

بهبود دهیم .امـا در نهایت آن چیزی که در نهاد

سـنتی» بـا مطـرح کـردن مجموعـه سـؤاالتی

کتابخانههـای عمومی به عنوان ارزش شـناخته

تلاش میکنـد ذهـن شـما را درگیـر امـکان

شـده در سـطح سـتاد «به هنـگام بـودن» و در

تغییـرات بـا نـگاه کاربرمحـوری کنـد .ایـن دو

کتابخانههـای عمومـی «کاربرمحـوری» اسـت.

اصـل نشـان میدهـد نقـاط ضعـف شـما در

پیش به سوی رویکرد کاربرمحور در
کتابخانهها

پارادایـم سـنتی چه هسـت .بعـد از آن از فصل
سـوم بـه بعد بـه راهکارهـای حرکت به سـمت

سـیامک محبـوب در بخـش دیگـری از

رویکـرد کاربرمحـور سـخن میگوید .بـه طوری

سـخنانش گفـت :در ایـن بخـش قصـد دارم

که در فصل سـوم به نامگـذاری کارهای مختلف

کتاب «کتابخانه مشـتریمحور» نوشـته جوزف

کتابخانـه و تأثیـر آن در فرآیندهـای بعـدی و

آر متیـوز در سـال  ۲۰۰۲را مـرور کنـم که موضوع

شـیوههای مدیریـت کتابخانـه میپـردازد.

آن موضـوع کاربرمحـوری اسـت و ایدههـای

«ویژگـی مکانی» عنـوان فصل چهـارم این

مطرح شـده در آن متناسـب با موضوعات ایران

کتـاب بود کـه محبوب دربارۀ آن گفـت :در واقع

اسـت .این کتاب دو پارادایم سنتی و کاربرمحور

مسـئلۀ نحـوۀ توزیع کتابخانههـا و نحوۀ توزیع

را در کتابـداری و کتابخانههـای عمومـی مطرح

در خدمات کتابخانههای عمومی را مورد سـؤال

میکنـد و بـا تکیه بـر پارادایـم کاربرمحـوری به

قـرار میدهد .البتـه تفاوتهایی در نحـوه اداره

ل ایـن دو میپردازد.
 ۲۵تفـاوت ،اختالف و تقاب 

کردن کتابخانهها در کشـور ما کشـورهای غربی

وی افـزود :بـه عنـوان مثـال میگویـد

ماننـد آمریـکا وجـود دارد که از ایـن جهت این

کـه در طراحـی سـاختمان در پارادایم سـنتی و

فصـل ابهاماتـی برای مـا ایجاد میکنـد که باید

کتابخانهمحـور ،تمـام تلاش ایـن اسـت کـه

نسـبت بـه آن آگاهـی داشـت .در ایـن بخش

فضـای کتابخانـه بـه گونـهای طراحی شـود که

از کتـاب و همچنیـن کتابهـای دیگـری که در

بیشـترین حجم کتاب در آن جـای بگیرد؛ یعنی

ایـن زمینه خوانـدهام این موضوع مطرح شـده

تأکیـد بـر تعـداد کتاب .امـا طراحی سـاختمان

کـه تصـور غالب این اسـت کـه کتابخان ه هرچه

در پارادایـم کاربرمحـور بـه حداکثـر رسـاندن

خدمـات بیشـتری ارائـه دهـد ،بهتر اسـت .در

دسترسـی اسـت .در پارادایـم سـنتی کتابخانه

صورتـی که این نگاه منسـوخ شـده و بـه غیر از

یـک انبار کتاب اسـت .اما کتابخانـه در پارادایم

شـعبههای مرکزی ،این رویکرد مطرح اسـت که

کاربرمحـور یـک بازار اسـت که اعضـا چیزهایی

خدمـات کـم اما با کیفیـت ارائه شـود .یعنی بر

میدهنـد و چیزهایـی میگیرنـد و داد و سـتد

اسـاس جامعـۀ خدمتگیر چنـد خدمت خوب

صـورت میگیـرد .مهمتریـن منبـع در کتابخانه

طراحـی شـود و بر مبنـای یکـی دو خدمتی که

سـنتی منابـع چاپـی هسـتند ،امـا در پارادایـم

کیفیـت آن بـاال اسـت رضایـت کاربـر را فراهم

کاربرمحـور مجموعـه چندرسـانهای اسـت و

کنیم .

حتـی عروسـک و اسـباب بـازی میتوانند منبع

سـیامک محبوب دربارۀ سـایر فصـول این

یـک کتابخانـه محسـوب شـوند و بسـیاری از

کتـاب گفـت :فصل پنجم هـم دربـارۀ مجموعۀ

مثالهـای دیگـر.

کتابخانـه و منابع کتابخانه صحبـت میکند .در

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهاد ادامـه داد:

پارادایـم سـنتی منبـع ارزش باالیـی دارد؛ یعنی
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شـما برنامهریزی را از خرید منابـع آغاز میکنید.

هـدف .نویسـنده در فصـل هفتم از ایـن کتاب

امـا در پارادایـم کاربرمحـور خدمـات و برنامهها

توضیـح میدهـد کـه ایـن تفکـر بـه کتابخانه

هسـتند کـه تعیینکننـدۀ منبـع هسـتند .در

آسـیب میزنـد و مـا بایـد فنـاوری را تنهـا یک

پارادایـم سـنتی توجـه بـه فراهـم کـردن کتاب

ابـزار بدانیم.

خـوب اسـت ،امـا در پارادایم کاربرمحـور توجه

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد گفـت:

بـه کتاب کاربـردی برای افراد خدمتگیر اسـت.

فصـل هشـتم دربـارۀ کارکنـان کتابخانه اسـت

مدیـرکل دفتـر برنامهریـزی نهـاد افـزود:

و ویژگیهـای کارکنـان کتابخانـه را تشـریح

در فصـل ششـم موضـوع اصـول خدمـات

میکنـد .در ایـن بخـش توضیـح میدهـد که

کاربرمحـور کتابخانههـا مطرح میشـود .مانند

مـا چـه آموزشهایـی را باید بـه کارکنـان خود

ایجـاد رؤیتپذیـری در ارائه خدمـات کتابخانه؛

بدهیـم کـه آنهـا را از کارمندانی کـه تنها موظف

اصولـی که کاربرمحـوری را تضمین کنـد .مانند

بـه حضـور در محـل کار در سـاعات مشـخصی

رسـتورانهایی کـه غـذا را سـر میـز و در حضور

هسـتند بـه موجودی هوشـمند و خلاق کنیم.

مشـتری تهیـه و ارائـه میکننـد .نکتـۀ دیگـر

همچنیـن مقاومـت در برابـر تغییـر و مدیریت

اینکـه میگویـد کاربـر را در طراحـی خدمـت

تغییـر را پیـش میکشـد .همچنیـن در فصـل

درگیر کنیـد .درنظر گرفتن مدیریت احسـاس و

نهـم راهحلهایـی ارائـه میدهـد کـه چگونـه

ادراک ،و در نهایـت به مطـرح کردن تجربههای

کاربرمحـوری را به کتابخانههـا بیاوریم و بتوانیم

بـه دسـت آمـده از ایـن موضـوع میپـردازد.

کتابخانـۀ خودمـان را بـه کتابخانـۀ کاربرمحـور

فناوری به مثابه یک ابزار؛ نه هدف
وی ادامـه داد :فصـل هفتـم بـه فنـاوری

تبدیـل کنیم.
محبـوب در بخـش دیگـری از سـخنانش

ً
تقریبـا آینـدۀ کتابخانههای عمومی
اشـاره دارد.

بـه اهمیـت خوانـش ایـن کتـاب پرداخـت و

را بـه فنـاوری گـره زدهانـد کـه از نظـر مـن این

گفـت :اول اینکـه نویسـنده ایـن کتاب کسـی

موضـوع یک خطـای راهبـردی در نحـوه تفکر

اسـت که  ۳۰اثر در این زمینه نوشـته و سـردبیر

نسـبت بـه کتابخانههـا اسـت .گویـا فنـاوری

نشـریه « »Public Library Quarterlyاسـت

اطالعـات مهمتریـن پیشـران یـا تنهـا عامل در

کـه مهمتریـن نشـریۀ حـوزۀ کتابخانههـای

آینـده کتابخانههای عمومی اسـت .کتابخانهها

ً
صرفا دانشـگاهی
عمومـی بـوده و یک انسـان

از روزی کـه بـاور کردنـد کـه تنهـا «آگاهانـش»

نیسـت ،بلکـه در میـدان عمل حضور داشـته و

کارویـژه آنها اسـت ،گرفتار این موضوع شـدند.

مشـاوره میدهـد .بنابـر این میتـوان گفت که

درحالـی کـه فنـاوری اطالعـات میتوانـد تنهـا

نویسـنده کتـاب دارای اهلیت اسـت .از سـوی

یـک عامـل در کنار سـایر عوامـل مؤثـر در آیندۀ

دیگـر میتـوان گفت که مسـئلۀ کتاب ،مسـئلۀ

کتابخانههـا باشـد.

کشـور مـا نیز هسـت؛ یعنی مسـئلۀ کاربرمحور

محبـوب تأکیـد کـرد :ایـدۀ اصلـی کتـاب

کردن.

منطبـق بـر ایـن موضـوع اسـت کـه میگویـد
کتابخانههـا تمـام تلاش خـود را میکننـد کـه
محوریـت کار خـود را بـر اسـاس فنـاوری قـرار
دهنـد ،بـدون اینکـه بـه ایـن موضـوع توجـه
کننـد کـه فنـاوری یـک ابـزار اسـت ،نـه یـک
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