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بـه اجـرا در آمـد کـه عمـده بـار اجرایـی آن بـر
دوش همـکاران پرتلاش معاونـت پژوهـش،
برنامـه ریـزی و فنـاوری اطالعـات بـود .در این

سخن اول
پنجمیـن و ششـمین شـماره ماهنامـه
«کتـاب خـوان» ویـژه آذر و دی را در حالـی
آمـاده انتشـار کردیـم که شـیوع ویـروس کرونا
و محدودیتهـای اعمـال شـده توسـط سـتاد
ملـی مبـارزه بـا کرونـا وارد یازدهمین مـاه خود
شـده اسـت .بـا اینکـه تعطیلـی کتابخانهها و
عـدم برگزاری تجمعـات همچنان در دسـتور کار
قـرار دارد امـا تلاش کتابـداران و مدیـران نهاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور بـرای فعـال نگه
داشـتن خدمـات فرهنگـی و ترویجـی ادامـه
داشـته و با اسـتفاده از ابزارهای نویـن ارتباطی
کتـاب را بـه خانههـای مـردم میبرنـد.
بـا وجود آزمـون و خطاهایی کـه کتابداران
بـرای حفظ ارتباط خـود با اعضا از ابتدای سـال
انجـام دادهاند و حاصل آن تجربیات درخشـان
برگـزاری نشسـتهای کتابمحـور در فضـای
مجـازی اسـت ،امـا یـک چالـش بـزرگ پیش
روی مدیـران و مسـئوالن نهـاد قـرار داشـت
و آن هـم برگـزاری ویـژه برنامـه گرامیداشـت
روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار بـود .از یـک
سـو شـیوهنامههای بهداشـتی دسـتور بـه
عـدم برگـزاری تجمعـات مـیداد و از دیگر سـو
نمیشـد بـر یـک مراسـم سـاالنه و مهم چشـم
بسـت؛ آن هـم مراسـمی کـه فعـاالن عرصـه
کتـاب و کتابخوانـی بعـد از یـک سـال تالش و
بـا ارزیابیهـای انجـام شـده بـه مـردم معرفی
میشـوند.
بـا اینکه مدلهـای مختلفی بـرای برگزاری
ایـن مراسـم مـورد بررسـی قـرار گرفـت ،امـا
در نهایـت شـیوهای مناسـب پیشـنهاد شـد و
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شـیوه ترکیبـی از اجرای زنـده و ارتباط تصویری
مسـئوالن نهاد با همه اسـتانها اسـتفاده شـد
تا هم شـیوه نامههای بهداشـتی رعایت شـود،
هـم یکـی از برنامههای بزرگ نهـاد برای تجلیل
از فعـاالن کتابخانههـای عمومـی بـه اجـرا در
آیـد و هـم در هزینههـای اجرایی مراسـم صرفه
جویی شـود.
 ۲۴آبـان یـک تجربـه گرانقیمـت بـرای ما
در نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور در زمینه
اجـرای برنامههـای مناسـبتی ملـی رقـم خورد
کـه در آن علاوه بـر ارتبـاط زنـده و تجلیـل از
فعـاالن کتابخانههـای عمومـی ۵ ،کتابخانـه به
صـورت زنـده افتتاح و دسـتور بهـره بـرداری از
 ۲۵کتابخانهعمومـی دیگـر نیـز صادر شـد .این
تجربـه ذی قیمت در اواخر آذرمـاه برای برگزاری
مراسـم اختتامیه دهمین جشـنواره کتابخوانی
رضوی به کار آمد که ان شـاء اهلل در شـماره بعد
بـه آن خواهیـم پرداخت.
همچنیـن در ایـن شـماره بـا برگزیـدگان
سـال  ۱۳۹۹نهـاد بـه صـورت اختصاصـی بـه
گفـت و گو نشسـتیم تـا ضمن معرفـی فعاالن
کتابخانههـای عمومـی تجربیـات یـک سـال
گذشـته کتابـداران را در ایـام کرونـا پیـش روی
شـما بگذاریـم .آنچـه بـرای مـا پـس از ایـن
انجـام این گفتوگوهـا مورد توجه قـرار گرفت
تأکیـدی بـر اجتماعـی شـدن کتابخانههـای
عمومـی و ضرورتهـای تبدیـل شـدن آنهـا به
مکانهایـی با کاربـری چندگانه اسـت .تعریفی
کـه در آذرمـاه چهرههای برجسـته بینالمللی و
اسـتادان مسـلم علم اطالعات و دانششناسـی
در اولیـن همایـش کارکردهـای اجتماعـی
کتابخانههـای عمومـی ارايـه کردنـد کـه در این
شـماره بـه تفصیـل بـه آن پرداختـه ایم.
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رویداد

مراسم ملی گرامیداشت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار برگزار شد
فعاالن حوزه کتابخانههای عمومی معرفی شدند
افتتاح  ۵کتابخانه عمومی در کشور به صورت مجازی و دستور بهرهبرداری از  ۲۵کتابخانه دیگر

ن نهاد» بر ُخردپژوهشهاست
تمرکز اصلی «شبک ه پژوهشگرانو متخصصا 

فرصت ویژه اصحاب رسانه برای تولیدات مناسبتی در راستای اهداف جشنواره کتابخوان و رسانه

خبر
در همایش علمی رسانه و مکتب سلیمانی؛

یادداشت رهبر انقالب بر کتاب زندگینامه خودنوشت

شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد

بسمهتعالی
هر چیزی که یاد شهید عزیز ما را برجسته کند ،چشمنواز و دلنواز است.
یاد او را اگرچه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدین گونه پاداش دنیائی
اخالص و عمل صالح او را بدو هدیه کرد ولی ما هم هرکدام وظیفهئی داریم.

ً
ظاهرا میتواند گامی در این راه باشد.
کتاب حاضر را هنوز نخواندهام اما
رزقنااهلل ما رزقه من فضله
سیّ دعلی خامنهای 7دی 1399
6
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یادداشت
متـن سـخنرانی علیرضـا مختارپور در مراسـم رونمایـی کتاب «از چیـزی نمی ترسـیدم» زندگینامه
خودنوشت قاسـم سلیمانی؛

از تبار آب و آفتاب و آینه

علیرضــا مختارپــور دبیــرکل نهــاد در افتتاحیــه «همایــش علمی رســانه

و مکتــب ســلیمانی» و رونمایــی از کتــاب زندگینامــه خودنوشــت
«حــاج قاســم ســلیمانی» مزیــن بــه یادداشــت مقــام معظــم رهبــری

بــه ســخنرانی پرداخــت .وی در ابتــدا بــا اشــاره بــه اینکــه کتــاب از
 ۵۶صفحــه  ۱۳تــا  ۱۴ســطری تشــکیل شــده اســت گفــت :هــر ســطر

 ۱۳کلمــه زندگینامـهی خودنوشــت شــهید قاســم ســلیمانی از کودکــی

تــا  ۲۲ســالگیاش در ســال اوجگیــری انقــاب اســامی در ســال ۱۳۵۷

اســت .مختارپــور در ادامــه بــا برشــمردن ویژگیهــای منحصــر بــه

فــرد کتــاب ،بــه خوانــش و تحلیــل فرازهایــی از آن پرداخــت .متــن
ایــن ســخنرانی را در ادامــه میخوانیــد.
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[]۱

بهنام آنکه جان را روشنی داد

[]۲

زندگینامهی شـهید سـلیمانی حاوی اطالعات

اولیـن نکتـهی قابـل توجه زمان نـگارش این

دقیقـی از تبـار و خانـدان و طایفـهای اسـت

زندگینامـه اسـت .آنطـور که ناشـر کتـاب در

کـه او در آن متولـد شـده و رشـد کـرده

مقدمـه بیـان کـرده تاریخ ایـن نوشـته ،چند

اسـت .در ایـن متـن علاوه معرفـی افـراد

سـال قبـل از شـهادت آن شـهید بوده اسـت

و خانوادههـای وابسـته بـه بیـان مناطـق

یعنـی در بحبوحـهی مبـارزه نفسگیـر و

جغرافیایـی و طبیعـی از کوههـا و رودهـا و

طاقتفرسـا و قهرمانانـهی مدافعـان حـرم از

دشـتها و نیز به شـرایط اقلیمـی و تغییرات

هـر سـرزمین و کـوی و بـرزن بـه فرماندهـی

آب و هوایـی و شـرایط سـخت زمسـتانی آن

حاج قاسـم با لشـکر جـ ّرار و جبّـار داعش که

منطقـه و تأثیـرات ناگوار آن نیز اشـاره شـده

نمـاد جـور و جهل اسـتکبار و حلقه بهگوشـان

ا ست .

مرتجع آنـان در منطقه .بدیـن ترتیب یکی از

نویسـنده آنچنـان بـه وضـوح و بادقت

ویژگیهای شـخصیتی نویسـنده یعنی آرامش

تمـام جزئیـات شـرایط زندگـی و اتفاقـات

روحـی در سـختترین شـرایط و تمرکز کامل

و خاطـرات خـود را ترسـیم کـرده کـه اگـر

بـر بهیـادآوری و تحریـر خاطراتـی از دهههـا

مستندسـازی با تجهیزات صوتـی و تصویری

قبـل با خصوصیاتی کـه در ادامه بدان اشـاره

بـه ضبـط تصاویـر و شـرح صحنههـا

خواهـد شـد خـود را نشـان میدهد.

میپرداخـت نمیتوانسـت بـه نتیجـهای از

اگـر خواننـدهی ایـن زندگـی نامـه از

ایـن دقیقتـر و روشـنتر دسـت یابـد.

نویسـنده و شـرایط و فعالیتهـای او بیخبر

ً
صرفـا یک
از ایـن جهـت ایـن متـن ،نـه

باشـد بیشـک تصـور میکنـد این نوشـتهها

نوشـته کـه مجموعـهای از تصاویـر روشـن و

اثر نویسـندهای اسـت که در گوشهی اتاقی یا

واضـح اسـت بـا ایـن تفـاوت کـه واژههـا و

کتابخانـهای در آرامـش کامـل و با دسترسـی

کلمـات جایگزیـن تصاویـر شـدهاند.

بـه انـواع کتابهـای مربوط به آداب و رسـوم و
زیسـت دورهی خاصـی از تاریـخ و جغرافیای

[]۳

منطقـهی تولـد و رشـد خـود نشسـته و در

متـن

سـکوت کامـل یـا همراه بـا صـدای گوشنواز

قاسـم سـلیمانی سرشـار اسـت از واژههـا و

و فر حبخـش طبیعـت بـه مـرور خاطـرات

اصطالحـات محلـی .بـا اینکـه معلـوم اسـت

خـود و تدویـن آن پرداختـه اسـت.

کـه در سـخنرانیها و محـاورات روزمـره آن

زندگینامـهی

خودنوشـت

حـاج

امـا وقتی به شـخصیت و شـرایط حیات

هـم در بحبوحـهی مبارزه با داعـش ،اینقبیل

و مجاهـدت او آگاه شـود آنـگاه درمییابـد

واژههـا معمـول و مـورد اسـتفادهی روزانهی

کـه آرامش روحـی و طمأنینهی نفـس و زوال

آن شـهید نبـوده امـا اسـتفاده از ایـن لغـات

خوف کـه در تعریف ایمان آمده اسـت چگونه

و ترکیبـات از سـویی نشـاندهندهی حفـظ

در وجـود حاج قاسـم سـلیمانی جلوهگر شـده

ارتبـاط وثیق نویسـنده بـا فرهنـگ و آداب و

و در عرصههـای مختلـف و متعـدد حیـات

رسـوم و اصطالحـات منطقهی والدت و رشـد

طیّ بـهی او ـ از جملـه در نـگارش همیـن

او میباشـد و از سـوی دیگر نشانگر حافظهی

زندگینامـه ـ خـود را نشـان داده اسـت.

قـوی و آمـاده در بـه یـادآوری و اسـتفاده از
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آنهـا حتـی در سـختترین شـرایط.

[]۴

یکـی دیگـر از ویژگیهـا و البتـه شـگفتیهای

ایـن کتاب بیـان صادقانه و بـه دور از هرگونه
تحریـف و تغییـر افکار رو عواطـف و واقعیتها
حتـی به مصلحت شـرایط نویسـنده در زمان
نـگارش ایـن زندگینامـه اسـت ،آن هـم در
روزگاری کـه برخـی حتـی گفتـار و رفتـار روز
قبـل خود را نیـز به مصلحـت و منفعت خود
تغییـر میدهند و خاطـرات آنها نـه واقعیات
تاریخـی که شـرح رنگارنگ و نان بـه نرخ روز
و سـاعت و دقیقـه خوردن اسـت.
حـاج قاسـم نـه از بیـان لذتـی کـه از
بیسـکویتهای تغذیـه مـدارس احسـاس
کـرده ابایـی دارد و نـه از تصریـح بـه اینکـه
حتـی تـا زمـان نـگارش ایـن متـن هیـچ
شـیرینی دیگری برای او آن قدر مزه نداشـته،
و نـه ایـن واقعیت را پوشـیده مـیدارد که تا
سـال  ۵۳حتـی بـه فسـاد و تباهـی فکری و
عملـی رژیـم طاغوت آگاهی نداشـته اسـت و

»

یکـی از ویژگیهـا و

البتـه شـگفتیهای ایـن

کتاب بیان صادقانـه و به دور
از هرگونـه تحریـف و تغییـر
افـکار رو عواطـف و واقعیتهـا

حتـی بـه مصلحـت شـرایط
نویسـنده در زمـان نـگارش

این زندگینامه اسـت ،آن هم
در روزگاری کـه برخـی حتـی
گفتـار و رفتـار روز قبـل خـود

را نیـز بـه مصلحت و منفعت
خـود تغییـر میدهنـد

البتـه بـا همان صفـا و طهارت روحـی خود از
متدیّنـی حاج محمـد نام راهنمایـی میطلبد
و شـناخت صحیـح را بـه دسـت مـیآورد.

[]۵

از دیگـر نـکات چشـمگیر درایـن کتـاب،
احتـرام و ارزش خانـواده و بـه خصـوص
رابطـهی شـهید بـا مـادر گرامـیاش اسـت
کـه نشـانمیدهد علیرغـم شـرایط سـخت

ً
عمومـا سـرد از نظـر طبیعـت کـه گاه تـا
و
مغـز اسـتخوان نفـوذ میکـرده چنـان آتـش
مهرمـادری ،گـدازان و سـوزان برقـرار بـوده
کـه قاسـم را بیـش از دیگـر فرزنـدان و دیگـر
خانوادههـا م ّتکـی و اسـتوار و پشـتگرم بـه
عطوفـت مـادر میسـازد .تـا سـه سـالگی در
آغـوش مـادر و بعـد از آن در چـادری بسـته
بـه پشـت مـادر رشـد مییابـد و لـذت آن
آرامـش همراه بـا مادر بودن همـواره در قلب
و خاطـرش مانـدگار میشـود  .البتـه چنیـن
مـادری تنهـا بـه فرزندان خـود مهـر نمیورزد
کـه گرمـای محبـت او همسـایهی فقیـر و
مهمانـان و مسـافران حتـی زنـی مسـلول را
کـه همـه رهایـش کـرده بودنـد در آغـوش
خـود پنـاه میدهـد .محبتـی که حتـی تذکر
همسـرش کـه میگفـت حق نـداری بـه آدم
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احـکام شـرعی حتی در سـختترین شـرایط
آب و هوایـی و سـرمای طاقتفرسـا ،و اهـل
زیـارت امامزادههـا و روضهخوانـی و عزاداری
سیدالشهدا(علیهالسلام).
بدیـن ترتیـب بـه مـوازات مـادری کـه
بـذر مهـر و محبـت و نوعدوسـتی را در
وجـود فرزنـدان خـود پـرورش میدهـد ،پدر
نیـز نهـاد اعتقـاد و ایمـان و عمل صالـح را در
سـرزمین وجود فرزنـدان خود آبیـاری میکند
تـا بعدهـا شـاخههای پهنـاور ایـن دو نهـال
مکمـل ،شـخصیتی از حـاج قاسـمبسـازد که
ّ
ّ
الکفار اسـت امـا اقیانوس
اشـداء علی
اگرچـه

بـیروزه غـذا بدهـی را نیـز نادیـده میگیـرد

محبتـش همـه را دربرمیگیرد .ایـن مهرورزی

و همچنـان مهمـان را حتـی اگـر اهـل روزه و

تنهـا مربـوط بـه سـالهای پـس از پیـروزی

نمـاز نباشـد اطعـام میکنـد.

انقلاب اسلامی هـم نیسـت ،در همیـن

خواننـدهی آگاه ایـن سـطور آرامآرام

زندگینامـهی خودنوشـت بـه روزی در محـرم

درمییابـد که محبت گسـتردهی حاج قاسـم

سـال  ۱۳۵۵اشـاره میکنـد که وقتـی میبیند

سـلیمانی کـه همـهی انسـانها را صرفنظـر از

جـوان بیحجـاب
پاسـبانی بـه یـک دختـر
ِ
جسـارت میکند قاسـم چنان برمیآشـوبد که

ریشـه در کـدام سـرزمین مهـر مـادری دارد.

بـدون توجه بـه عواقب تصمیمـش ،بیدرنگ

مذهب و رنگ و سـبک زندگـی دربرمیگرفت

بـه آن پاسـبان حملـه میکنـد .یـک بـار دیگر

[]۶

امـا پـدر اگرچـه او نیـز بـه فرزنـدان خـود

عالقـه دارد و دلسـوز آنـان اسـت و حتـی
بـا شـنیدن صـدای گریـهی قاسـم بـر اثـر
تنبیـه بـه مدیـر مدرسـه اعتـراض میکنـد
امـا دارای ویژگیهـای برجسـتهی دیگـری
اسـت کـه بخـش دیگـری از بنـای رفیـع
شـخصیت شـهید سـلیمانی حاصـل معماری
آن پـدر شـریف میباشـد .ویژگیهایـی کـه
در یـک کالم میتـوان آن را «اعتقـاد راسـخ
بـه عقایـد دینـی و التـزام عملـی بـه احـکام
شـرعی» نامیـد .مشـدی حسـن یـا همـان
پـدر قاسـم بـه نمـاز ،آن هـم نمـاز اول وقت
تقیـد داشـت و نیـز به حلال و حرام ،شـهره

»

درایـن کتـاب ،احتـرام و ارزش
خانواده و به خصوص رابطهی
شـهید با مادر گرامیاش است
کـه نشـانمیدهد چنـان

آتـش مهرمـادری ،گـدازان و
سـوزان برقرار بوده که قاسـم را

بیـش از دیگر فرزنـدان و دیگر
خانوادههـا م ّتکـی و اسـتوار و
پشـتگرم بـه عطوفـت مادر
میسـازد

بـود بـه درسـت عملـی ،اهـل زکات ،و رعایت
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از نـکات چشـمگیر
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صحنـه را ترسـیم کنیـد:

مسـئولیت قاسـم  ۱۳سـاله اسـت نسـبت

زمان :محرم سال ۱۳۵۵

بـه مشـکل اقتصـادی پـدر و تلاش بـرای

وضـع قاسـم :جـوان ،اهـل کار ،ورزیـده،

مشـارکت در رفـع نگرانـی خانـواده.

اهـل رفـت و آمـد مکـرر بـه مسـجد جامـع

بـه قـول خودش یـک بچـهی ضعیف که

کرمـان و اهـل ثابـت درس قـرآن در مسـجد

تـا آن زمـان فقـط رابر را دیـده به همـراه دو

قائـم و همچنیـن تکیـه فاطمیـه.

نفـر از دوسـتانش به کرمـان مـیرود و بارها

شـرایط فـرد مـورد جسـارت :دختـری
بـا سـر برهنـه و موهـای کاملاً بلنـد و در آن
روزگار ،ظاهـرا طبیعـی
طـرف مقابل :پاسـبان شـهربانی و همراه
او پاسـبان راهنمایی

در مراجعـه بـه هر کارگاه و رسـتوران با جواب
منفـی آن هـم بهخاطـر قـد کوچـک و ّ
جثهی

نحیفـش مواجـه میشـود امـا از تلاش
بازنمیایسـتد .سـرانجام در مراجعـه بـه
سـاختمان در حال سـاختی و در مقابل اوستا

عکسالعمـل قاسـم مؤمـن :اعتـراض و

علـی اشـک میریـزد و بـه کار حمـل آجـر

ادب کـردن پاسـبان بـه سـزای بیادبـی بـه

گماشـته میشـود بـا دسـتهایی کوچک که

دختـر بیحجـاب آن هـم در محـ ّرم.

حتـی قـادر بـه گرفتن یـک آجر هم نیسـت،

شـاید کسـی نداند آن دختر کـه بود و از

امـا آنقدرآجـر حمـل میکنـد تـا از دسـتهای

ماجـرا مطلـع شـد یـا نـه و روزگارش بـه کجا

کوچکـش خـون جـاری میشـود و باالخـره

انجامیـد ،اما امـروز یعنی  ۴۴سـال بعد از آن

اولین دسـترنج خود را کسـب میکنـد  .برای

ماجـرا کـدام دختـر یا پسـر جوانی اسـت که

کسـب درآمـد بیشـتر به امیـد کمک بـه رفع

ایـن خاطـره را بخوانـد و زبـان بـه تحسـین

گرفتـاری پـدر کار قبلـی را رهـا میکنـد و در

قاسـم غیور مهربان نگشـاید.

رسـتورانی مشـغول میشـود و همزمان برای

[]۷

ویژگـی شـاخص دیگری که در ایـن زندگینامه

خودنوشـت بـه چشـم میخـورد احسـاس

کسـب سـریعتر درآمـد ،بـا خریـد دسـتگاه
آبمیوهگیـری در پیـادهرو به فـروش آبمیوه
میپـردازد و بعـد از  ۹مـاه دوری و دلتنگی به
ً
مجـددا
روسـتا بازمیگـردد و پـس از ده روز
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بـرای کار عـازم شـهر میشـود.
آری تلاش و کوشـش و سـعی و نـان از
عمـل خویش بـرآوردن و کمک بـه خانواده و
همنوعـان از سـیزده سـالگی در وجود قاسـم
شـکل میگیـرد.

مـردم ایـران بـه رهبـری حضـرت امـام
خمینی ( ر ضو ا نا هللتعا لیعلیـه)

[]۹

سـال  ۱۳۵۶فرامیرسـد و از طریـق دو تـن از
دوسـتان ورزشـکارش برای اولینبـار نام دکتر

[]۸

علـی شـریعتی و آیتاهلل خمینی را میشـنود

در بازگشـت بـه کرمـان بـرای ادامـهی کار،

و به سـرعت مجـذوب آقای خمینی میشـود

ایـن بـار پـای قاسـم بـه گـود زورخانههـا باز

و عکـس او را بـا خـود نـگاه مـیدارد و بـه

میشـود و بـا آداب پهلوانـی آشـنا میشـود

زودی بـه تعبیـر خـودش تبدیـل میشـود به

و سـالها بعـد در ایـن زندگینامـه چنیـن

یـک انقالبی دوآتیشـه آن هم بـدون ترس از

مینو یسـد :

احـدی و بیمحابـا.

ً
«اساسـا ورزش تأثیـر زیـادی بـر اخلاق

البتـه ایـن نتـرس بـودن جدید نیسـت.

دینی من داشـت و یکـی از مهمترین عواملی

در صفحـات مربوط به دهسـالگیاش نوشـته

که مانع مهمی در کشـیده نشـدنم به مفاسـد

کـه از همـان ابتدای کودکی ،حالتی از نترسـی

اخالقـی بـود ،بـه رغـم جـوان بـودن ،ورزش

نداشتم.

ً
خصوصـا ورزش باسـتانی کـه پایـه و
بـود.
اصـول اخالقـی و دینـی دارد».
ِ

حـاال دیگـر بـر همـهی آن ابعـاد وجودی

آن شـجاعت و ایمـان اینـک بـا بصیـرت
انقالبـی درهـم آمیختـه و قاسـم را بـه
شعارنویسـی علیـه طاغـوت میکشـاند و

ُانـس بـا حـرم امـام رضا(علیهالسلام) هـم

سـپس مکافـات و ضـرب و شـتم از مأمـوران

اضافـه میشـود ،حـرم بـرای او جاذبـهی

شـهربانی را تحمـل میکنـد .

عجیبـی دارد ،شـبها تـا دیروقـت در حـرم
میما نـد .

 ۵۶نـه باشـگاه ورزشـیاش تـرک میشـود و

بـه نظـر میرسـد تـا تکمیـل شـخصیت
قاسـم سـلیمانی فقـط یـک مرحلـهی دیگـر
باقـی اسـت ،پیوسـتن بـه نهضـت اسلامی
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قاسـم جـوان ورزشـکار انقالبـی در سـال
نـه رفـت و آمـد و فعالیـت در مسـجد جامع
کر ما ن .
در حملـهی مأمـوران رژیـم پهلـوی بـه
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مسـجد جامـع کرمـان بـه دفـاع از مـردم

نظامـی رهبـر انقلاب ،غالمعلـی حـداد عادل

میپـردازد و در میـان گاز اشـکآور و دود

رئیـس فرهنگسـتان زبـان و ادبیات فارسـی و

حاصـل از به آتش کشـیده شـدن موتورهای

مشـاور رهبر انقالب ،حجت االسلام سعیدرضا

جوانـان توسـط عوامـل رژیـم ،بـه کمـک

عاملـی دبیـر شـورایعالی انقلاب فرهنگـی،

کودکـی کـه گریـان و وحشـتزده مـورد

علیرضـا مختارپور دبیـرکل نهـاد کتابخانههای

حملـهی مأمـوران قـرار گرفتـه میشـتابد و

عمومـی کشـور و شـخصیتهای کشـوری و

بـا تحمـل چندیـن ضربـهی باطوم کـودک را

لشـکری و اصحـاب رسـانه و بـا رعایـت کامل

نجـات میدهـد.

دستورالعملهای بهداشـتی روز یکشنبه  ۱۴دی

صفحـات پایانـی زندگینامـه بـه ماجرای

مـاه سـاعت  ۹صبـح برگزار شـد.

اوجگیـری تظاهـرات و شـهادت چندتـن از

ایـن کتاب کـه مزین بـه یادداشـت رهبر

دوسـتانش میرسـد .تقدیـر ایـن بـود کـه

معظـم انقلاب شـده اسـت نخسـتین اثـر

ّ
مطهر
زندگینامـهی خودنوشـت او با ذکر نـام

چاپ شـده توسـط انتشـارات «مکتـب حاج

شـهدا بـه پایان برسـد.

قاسـم» محسـوب میشـود و شـامل دسـت
نوشـتههای شـخصی شـهید سـلیمانی از

[خاتمه]

دوران کودکـی و زندگـی در روسـتای قنـات

آنچـه گفتـه آمـد توصیـف مراحـل تکویـن

ملـک کرمان تـا میانـهی مبـارزات انقالبی در

شـخصیت شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی

سـال  ۵۷اسـت.

براسـاس زندگینامـهی خودنوشـت او بـود

کتـاب «از چیـزی نمـی ترسـیدم» در دو

کـه اینک در سـالگرد شـهادت آن سـردار دلها

بخـش نوشـتار و دستنوشـت ۱۳۶ ،صفحـه

رونمایـی میشـود.

دارد و بـا قیمت  ۲۲هـزار ناموت از هفته آینده

زندگینامـهای کـه میتـوان آن را روایـت
حیـات طیبـهی یـک روح مؤمـن عاشـق

به صورت رسـمی در کتابفروشـیهای سراسـر
کشـور قابـل تهیه خواهـد بود.

مخلـص نامیـد؛
مردی از تبار آب و آفتاب و آینه
و من اهلل التوفیق
علیرضا مختارپور
 13دی 1399
گفتنـی اسـت کتـاب «از چیـزی نمـی
ترسـیدم» زندگینامـه خودنوشـت قاسـم
سـلیمانی ،مراسـم رونمایی از کتاب زندگینامه
خودنوشـت شـهید قاسـم سـلیمانی بـا عنوان
«از چیـزی نمـی ترسـیدم» در همایـش علمی
رسـانه و مکتب سـلیمانی با حضـور عبدالعلی
علیعسـکری رئیـس سـازمان صـدا و سـیما،
یحیـی رحیـم صفـوی دسـتیار و مشـاور عالی
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گزارش

با رعایت شیوهنامههای بهداشتی و ارتباط تصویری با استانها؛

مراسم ملی گرامیداشت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار

برگزار شد

مراســم بیســت و هشــتمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی

ایــران و روز گرامیداشــت «کتــاب ،کتابخوانــی و کتابــدار» بــا شــعار
«دانایــی ،مانایــی» شــنبه  ۲۴آبــان از محــل کتابخانــه مرکــزی
پارکشــهر تهــران و از طریــق ارتبــاط زنــده بــا ادارات کل  ۳۱اســتان

کشــور بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد.
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عمومی و رفع مشکالت شـغلی کتابداران را یکی
از وظایـف اصلـی خـود در حـوزۀ فعالیتهـای
فرهنگـی میدانیـم و مطئنیـم حمایـت از ایـن
فعالیتها تاثیری مسـتقیم و کمنظیـر در ارتقای
فرهنـگ عمومـی کشـور خواهد داشـت.
کتابداران حلقه اتصال مخاطبان و میراث
فرهنگ مکتوب ما هستند
سـید عباس صالحـی وزیر فرهنگ و ارشـاد
اسلامی در بخشـی از پیامـی تصویـری کـه بـه
مناسـبت هفته کتاب و روز گرامیداشـت «کتاب،
در ایـن مراسـم محمدباقـر قالیبـاف رییس
مجلـس شـورای اسلامی با صـدور پیامـی روز
بزرگداشـت «کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار» را
تبریـک گفـت .قالیبـاف در بخشـی از ایـن پیام
کـه توسـط حجـت االسلام غالمرضا قاسـمیان
رییـس کتابخانـه ،مـوزه و مرکـز اسـناد مجلس
شـورای اسلامی قرائـت شـد ،عنـوان کـرد:
افـزود :اقدامـات بسـیار خوبـی در سـالهای اخیر
در نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـرای
هماهنگسـازی کتابخانههـا بـا نیازهـای روز به
انجـام رسـیده اسـت؛ این نهـاد در ایـن مدت با
خوشفکـری ،درایـت و آیندهنگـری در تلاش
بـوده اسـت تا از تمـام ظرفیتهـای کتابخانهها
اسـتفاده کنـد و گزارشهـای ارائـه شـده در این
خصـوص ،بسـیار امیدبخش و خوشـحالکننده
اسـت و جـای تبریـک دارد .ایـن رونـد بایـد بـا

کتابخوانی و کتابدار» به این مراسـم ارسـال کرده
بـود گفت :هفته کتـاب را به همه کسـانی که در
حـوزه فرهنگ مکتوب تالشهای وافری داشـته
و دارنـد تبریک عرض میکنـم؛ همچنین به طور
خـاص روز کتابـدار را بـه کتابـداران عزیـز تبریک
میگویـم .امسـال هفتـه کتـاب و روز کتابـدار را
در شـرایط خاصـی برگـزار میکنیم؛ شـرایطی که
فضـای کرونا همـه زیسـت اجتماعـی ،فرهنگی
و اقتصـادی مـا را تحـت تاثیـر خـود قـرار داده؛
از جملـه حـوزه فرهنـگ و بـه طور خـاص حوزه
کتـاب و کتابخانه.
کتابداران فصل جدیدی از خدمات فرهنگی
به جامعه را رقم زدند
علیرضا مختارپور ،دبیـرکل نهاد کتابخانههای
عمومی کشـور ،در این مراسـم با گرامیداشـت یاد

هماهنگی تمامی دسـتگاههای مربوط گسـترش
پیـدا کنـد ،ولـی از جهـت سـاختاری تا رسـیدن
بـه نقطه قابل قبـول فاصله زیـادی داریـم که در
یـک فرصت دیگـر باید بـه آن پرداخـت یکی از
دو اولویـت تاکیدی مقام معظم رهبـری در پیام
ایشـان در افتتاحیه مجلس شـورای اسلامی در
حوزۀ فرهنگ کشـور اسـت .مجلس با تمام توان
از اقدامـات پیشـرو و اثربخـش در حوزۀ فرهنگ
حمایـت میکنـد و حمایـت از کتابخانههـای
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عالمه طباطبایی طی سـخنانی گفـت :کتابداران
و کارکنـان و همـکاران عزیـز کتابخانههـای
عمومـی کشـور با بزرگداشـت نـام و یاد مفسـر
کبیـر قـرآن ،حضـرت عالمـه طباطبایی بیسـت
و چهـارم آبـان روز کتـاب کتابخوانـی و کتابـدار
را بـه شـما عزیـزان تبریـک میگویـم .اگر سـال
کتابخانههـای عمومـی را از  ۲۴آبـان مـاه سـال
قبـل تـا  ۲۴آبـان مـاه سـال جـاری در نظـر
بگیریـم سـال گذشـته از جهاتـی سـال ناگواری
بـرای این کشـور بـوده اسـت .مهم تریـن جنبه
ناگوار بودن سـال گذشـته ،بیماری و درگذشـت
جمعـی از مـردم شـریف کشـورمان ،اهالـی
فرهنـگ و ادب و از جملـه خانـواده تعـدادی از
کتابـداران و همـکاران کتابخانههـا و نیـز برخی
از اعضـای کتابخانههـای عمومـی در اثر بیماری
جدیـد و عالمگیـر کرونـا بوده اسـت .هـم اینک
کـه مراسـم روز کتابـدار را بـا ایـن شـرایط برگزار
میکنیـم تعـداد زیـادی از اعضـای خانوادههای
همـکاران مـا همچون بسـیاری از مردم شـریف
میهنمـان بـا این بیماری خانمانسـوز دسـت و
پنجـه نـرم میکننـد کـه از خدای متعال شـفای
همـه بیمـاران در سـطح کشـور و جهـان و دفع
این بیمـاری را مسـألت دارم.
ثبت برگ زرینی در ترویج کتابخوانی از
سوی کتابداران
مهـدی رمضانـی در ایـن مراسـم ضمـن
تبریـک بـه مناسـبت فرارسـیدن ایام مـاه ربیع
االول و آغـاز بیسـت و هشـتمین دوره هفتـه
کتـاب جمهـوری اسلامی ایـران طی سـخنانی
گفـت :هفتـه کتـاب امسـال را کـه بـه شـعار

اهالـی کتـاب ،مهمترین اتفـاق فرهنگی قلمداد
میشـود.
وی افـزود :کتـاب ،بـا فرهنـگ ایرانـی و
اسلامی مـا عجیـن اسـت و بـه همـان انـدازه
کـه اندیشـه و خـرد دارای حرمـت اسـت،
کتـاب و نویسـنده ،ناشـر ،خواننـده و کتابـدار و
خدمتگـزاران این عرصه نیـز اهمیت مییابند.
اهمیت کتـاب و کتابخوانی آنچنان باالسـت که
مقام معظـم رهبری که خود از اهالی اندیشـه و
از شـیفتگان کتاب و کتابخوانی هستند ،همواره
در ایـن خصـوص دغدغـه داشـته و آن را در
سـخنان خویـش ابـراز کردهانـد.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
کتابخوانـی نهـاد تأکیـد کـرد :بیشـک ،تبدیل
کتابخوانـی بـه فرهنگ عمومی و تبییـن آن به

ً
صرفـا از طریق
عنـوان ضرورتـی اجتنابناپذیر،
توجـه رسـانهای و اجـرای برنامههایـی نمادین
در ایـن هفتـه ،فراگیـر نخواهـد شـد و نیـاز به
فرهنگسـازی ،همـکاری همـه جانبـه متولیان
ایـن امـر ،برنامهریـزی بلندمـدت و کار فرهنگی
مؤثـر و مفیـد دارد.
رشد  ۳۱درصدی فضاهای کتابخانهای در
فارس از ابتدای دولت تدبیر و امید
عنایـت اهلل رحیمـی ،اسـتاندار و رئیـس

پرمفهـوم "دانایـی ،مانایـی" مزیّـن اسـت و
همچنیـن روز پراهمیـت "کتـاب ،کتابخوانـی و
کتابـدار" را بـه همـه جهادگران عرصـه فرهنگ،
کتابـداران ،کتابخوانـان و کتابدوسـتان تبریک
عـرض میکنـم؛ رویـدادی کـه بیشـک بـرای
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کشـوری که مردمی کتابخوان دارد و بیشـتر در
حـوزه علم کار میکنـد ،از توسـعه یافتگی ،رفاه
و پیشـرفت بیشـتری برخـوردار خواهد بود.
افتتاح کتابخانه
انجمـن کتابخانههـای عمومی اسـتان فارس با
ارسـال پیـام ویدئویی ضمن تبریک فرارسـیدن
هفتـه کتـاب ،گفـت :کتـاب میتوانـد تجـارب
گذشـتگان و آرمانهـا و خواسـتههای مطلوب
آینـده را در ذهنمـان بـه تصویـر بکشـد و ما را
بـرای حرکـت در مسـیر تعالـی و تکامـل فعال
کنـد .نـام فـارس همـواره بـا فرهنـگ و ادب،
کتـاب و کتابخوانـی ،فرزانگـی و فرهیختگـی
عجیـن بـوده و بـر همیـن مبنا همیشـه تالش
شـده این اسـتان در حـوزه کتـاب و کتابخوانی
حرکـت هایـی رو به جلـو و در نهضـت دانایی،
حرفـی بـرای گفتـن و اقدامـی در دسـتور کار
داشـته باشد.
کتاب رابطه نزدیکی با توسعه یافتگی دارد
در ایـن مراسـم همچنین موسـی خادمی،
اسـتاندار و رئیس انجمن کتابخانههای عمومی
اسـتان لرسـتان ضمن تبریک فرارسیدن هفته
کتـاب ،از فعـاالن حـوزه کتابخانههـای عمومی
در ایـن اسـتان تقدیـر کـرد و گفـت :کتـاب،
حافظـه بشـر در طول تاریـخ اسـت و بهترین،
کاراتریـن و سـاده تریـن ابـزار انتقـال تجـارب
و دانـش محسـوب میشـود .توسـعه و رشـد
بشـریت با اختراع ایـن ابزار آغاز شـد؛ بنابراین
کتـاب ،رابطه نزدیکی با توسـعه یافتگـی دارد؛

همزمـان با برگـزاری آیین ملی بزرگداشـت
روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار بـا حضـور
دبیرکل نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور ،پنج
کتابخانـه عمومی در اسـتانهای اردبیـل ،البرز،
تهـران ،چهارمحـال و بختیـاری و لرسـتان بـه
صـورت مجـازی افتتاح شـد.
همچنیـن در پایـان مراسـم از خدمـات
فرهنگـی محسـن مومنـی شـریف بـا اهـدای
لـوح یادبـود تجلیـل شـد .مومنـی شـریف در
سـخنان کوتاهی ضمن گرامیداشـت روز کتاب،
کتابخوانـی و کتابدار گفت :ایـن روز را به اهالی
کتـاب و مبشـران دانایـی تبریـک میگویـم.
مـن همیشـه در این برنامه شـرکت کـرده ام و
اعتقـاد دارم کار کتابـداری کار مهمـی اسـت .به
همین دلیل بـه کتابداران خـدوم کتابخانههای
عمومـی سراسـر کشـور خداقـوت میگویـم .ما
از کتابخانـه خاطـرات خوبی داریـم و امیدواریم
ایـن ایـام تلـخ و ناگـوار کرونایـی تمام شـود و
در کتابخانـه بـه روی عالقـه منـدان بـه کتاب و
کتابخوانـی باز شـود.
گفتنـی اسـت برگزیـدگان فعـال در حـوزه
کتابخانههـای عمومی شـامل کتابخوانـان برتر،
کتابـداران برتـر در حوزه فعالیتهای شـاخص،
کتابـداران برتـر در حوزه فعالیتهـای ترویجی،
برگزیـدگان حـوزه فعالیـت در فضـای مجـازی،
خیریـن ،کتابـدار فنـی برتـر ،کتابخانههـای
مشـارکتی برتـر ،خدمتگزاران برتر ،پیشکسـوت
برتـر ،انجمنهـای اسـتانی و شهرسـتانی برتـر
معرفی شـدند.
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خبر

همزمان با روز بزرگداشت کتاب ،کتابخوانی و کتابدار سال ۱۳۹۹؛

فعاالن حوزه کتابخانههای عمومی معرفی شدند

طــی مراســم روز بزرگداشــت کتــاب ،کتابخوانــی و کتابــدار در روز ۲۴

آبــان مــاه  ،۱۳۹۹برگزیــدگان فعــال در حــوزه کتابخانههــای عمومــی

شــامل ،کتابخوانــان برتــر ،کتابــداران برتــر در حــوزه فعالیتهــای
شــاخص ،کتابــداران برتــر در حــوزه فعالیتهــای ترویجــی،

برگزیــدگان حــوزه فعالیــت در فضــای مجــازی ،خیریــن ،کتابــداران
فنــی ،کتابخانههــای مشــارکتی برتــر ،خدمتگــزاران برتــر ،پیشکســوت

برتــر ،انجمنهــای اســتانی و شهرســتانی برتــر معرفــی شــدند.
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اسامی برگزیدگان به شرح ذیل است.

ریحانه صادقی یکتا ،استان قم؛
الهام نظری منظور ،استان همدان؛

کتابداران برتر در حوزه فعالیتهای
شاخص

برگزیدگان شایسته تقدیر در حوزه

محسن نجفی خواه از استان همدان؛

فعالیت در فضای مجازی

پرویز لک زایی از استان گلستان؛

مریم گریوانی ،استان خراسان شمالی؛

مرضیه ادیب منش از استان کرمانشاه؛

معصومـه اکبری(مهشـید مجتهـد زاده ،نجمـه
اسـکندریان ،مرضیـه سـادات موسـوی ،آتوسـا

کتابداران برتر در حوزه فعالیتهای
ترویجی
مطهره پیمان خواه از استان سمنان؛
صدیقه شهمرادی از استان کرمان؛
کویستان درویشی از استان آذربایجان غربی؛

کتابداران شایسته تقدیر در حوزه
فعالیتهایترویجی
مریم سادات جاللی ،از استان مرکزی؛
زینب وفائی از استان آذربایجان شرقی؛
مریم درنجفی از استان اصفهان؛
سمیه رجبی از استان سمنان؛
یارمحمد بندعلی از استان مرکزی؛
فاطمه صالح نیا از استان خراسان جنوبی؛
فاطمه زیادپور از استان اردبیل؛

آبیاری ،سـیده طاهره سـیدی و مرضیـه یگانهفر)،
اسـتان تهران؛
جلیـل حسـینی(محمد باقـر قـادری) اسـتان
خراسـان رضـوی؛
فاطمه روستایی ،استان البرز؛
حسین فالح کردی ،استان تهران؛
مـژگان طافی(زینـب دانشـی ،سـتاره ملکـی و
حدیـث حیـدری) ،اسـتان تهـران؛
لیال اصغـری (زینب وفائی ،مهسـا یغمائـی ،میترا
نـوری ،الناز ابراهیمی ،بهرام بشـیری ،میتـرا دیدار،
فاطمـه کبیر ،فهیمـه باقری ،فاطمـه رنجگر ،فهیمه
جلیلـی ،روح اهلل سـاعی ،شـبنم باباپـور ،فرحنـاز
بهرامپـور و رقیـه زارع پـور) ،اسـتان آذربایجـان
شر قی ؛
سکینه پازوکی (سمیه کمیزی) ،استان سمنان؛
ی دهنشین ،استان خوزستان؛
نادیا قل 

ملیحه حاتمی از استان کرمانشاه؛

الهه داوودی ،استان خراسان رضوی؛

برگزیدگان حوزه فعالیت در فضای مجازی

کتابدار فنی برگزیده

احمد ربیعی ،استان خوزستان؛
الهام امیری ،استان کرمانشاه؛
رقیه علیمردانی ،استان گلستان؛
نصرت فنودی ،استان خراسان رضوی؛
سعیده عبالملکی ،استان البرز؛
ندا امیرلو ،استان قزوین؛
زیبا عبدالملکی ،استان کردستان؛
مریم بیگی ،استان ایالم؛
مرضیه خوشبخت ،استان همدان؛

سیما یوسفی از استان آذربایجان شرقی؛

پیشکسوتبرگزیده
عیدمحمد میرزا علی از استان گلستان؛

خدمتگزاربرگزیده
یحیی عسگری از استان چهارمحال و بختیاری؛
محمدحسین چناری از استان یزد؛
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عباس دستخط از استان گیالن؛

محمد حسین روشنک ،استان خراسان رضوی؛
آیت اهلل رحمت ،استان تهران؛

کتابخانهبرترمشارکتی
کتابخانه راسخ گزیر بندرلنگه ،استان هرمزگان؛
کتابخانه محمدیه قزوین ،استان قزوین؛

پرویز اذکایی ،استان همدان؛
خانواده مرحوم پروین مبصری ،استان بوشهر؛
صادق عظیمی ،استان فارس؛

کتابخانه صدرالواعظین خوانسار ،استان اصفهان؛
کتابخانـه بامـداد امیـد صبـا ،اسـتان آذربایجـان

انجمنهای برتر استانی و شهرستانی

غر بی ؛

 -انجمن کتابخانههای عمومی استان فارس،

کتابخانـه حجت االسلام شـهید ملـک زاده کرج،

عنایتاهلل رحیمی ،استاندار و رئیس انجمن

اسـتان البرز؛

 -انجمن کتابخانههای عمومی استان لرستان،

کتابخانه موسسـه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر

موسی خادمی ،استاندار و رئیس انجمن

سیرجان ،استان کرمان؛

 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان البرز استانقزوین ،محمد نصیری ،فرماندار و رئیس انجمن

کتابخوانبرتر
گروه سنی کودک
سیده حدیث شجاع الدین از استان اردبیل؛
نازنین زهرا اصالنی از استان همدان؛

گروه سنی نوجوان
سمانه رفیعی از استان چهارمحال و بختیاری؛
مریم تیمورتاش از استان خراسان شمالی؛
پیام صالحی از استان کرمانشاه؛
اعظم دهقانی اشکذری از استان یزد؛

گروه سنی بزرگسال
فاطمه رضائی از استان فارس؛
سمیرا فتحی خواه از استان کرمانشاه؛

خیرینبرگزیده
سازمانها
بنیادمستضعفان؛
مدیریت امور شعب بانک سپه استان زنجان؛
اشخاص حقیقی

 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان مشهداستان خراسان رضوی ،سید محمدرضا هاشمی،
فرماندار و رئیس انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان بشرویهاستان خراسان جنوبی ،علی شفیعی ،فرماندار و
رئیس انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان خرامهاستان فارس ،فرهاد جهانخواه ،فرماندار و رئیس
انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان ابرکوهاستان یزد ،محمد کاظمی نسب ،فرماندار و رئیس
انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان شاهروداستان سمنان ،نادر فخری ،فرماندار ویژه و رئیس
انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان قیروکارزیناستان فارس ،علی محمد کریمی ،فرماندار و رئیس
انجمن
 انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان زرندیهاستان مرکزی ،سیامک سلیمانی ،سرپرست
فرمانداری و رئیس انجمن

سید علی ترابی موسوی ،استان کرمان؛
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خبر
در آیین ملی بزرگداشت روز کتاب ،کتابخوانی و
کتابدار صورت گرفت؛

افتتاح  ۵کتابخانه عمومی

در کشور به صورت مجازی
و دستور بهرهبرداری از ۲۵

کتابخانه دیگر

بـه صـورت مجـازی افتتاح شـد.
شـایان ذکر اسـت ،طـی هفته کتـاب از ۲۴
لغایـت  ۳۰آبان مـا ۲۵ ،کتابخانـه عمومی دیگر
نیـز افتتاح شـد .کتابخانههای عمومـی انجیرلو
(فهمی) در اسـتان اردبیل؛ کتابخانههای عمومی
آران  ،۲شـهدای افجـان و شـهدای ابریشـم در
اسـتان اصفهان؛ کتابخانههای عمومی شـهدای
همزمـان با برگـزاری آیین ملی بزرگداشـت

شـهرک واوان ،فرزانـگان ،آرا ،صاحبالزمـان و

روز کتاب ،کتابخوانـی و کتابدار با حضور علیرضا

سـیار در اسـتان تهـران؛ کتابخانههـای عمومـی

مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومی

پردنجان و امام علی(ع) در اسـتان چهارمحال و

کشـور ،پنج کتابخانه عمومی بـه صورت مجازی

بختیاری؛ کتابخانههـای عمومی بینالود ،مرحوم

افتتاح شد.

محمد شـاهینفر ،مرحوم غالمحسـین داودی،

کتابخانـه عمومـی سـردار شـهید حـاج

عمیـد الملک کندری ،شـهید ناصر سـنگل آبادی

قاسـم سـلیمانی در شهرستان بیله سـوار استان

و مرحومـه زینلی در اسـتان خراسـان؛ کتابخانه

اردبیـل ،کتابخانـه عمومـی قاصـدک در شـهر

عمومـی شـهید صفدرعلی کبودخانی در اسـتان

فردیـس اسـتان البـرز ،کتابخانـه عمومـی مهـر

زنجان؛ کتابخانههای عمومی سـردار سـلیمانی،

در شـهر صفادشـت ،شهرسـتان ملارد اسـتان

شـهروند تخصصـی کـودک ،شـهید راسـتی،

تهـران ،پیشـخان خدمـات کتابخانـه ای مهر در

بابامنیـر و صـدرا در اسـتان فـارس؛ کتابخانـه

شهرستان لردگان اسـتان چهارمحال و بختیاری

عمومـی الهـی قمشـهای (تخصصـی مـادر و

و کتابخانـه درجـه  ۱بروجرد(آیتـی) در شـهر

کـودک) در اسـتان گیلان و کتابخانـه عمومـی

بروجـرد اسـتان لرسـتان ۲۴ ،آبـان مـاه در آیین

روسـتای خیـردرار در اسـتان لرسـتان در هفتـه

ملی بزرگداشـت روز کتاب ،کتابخوانـی و کتابدار

کتـاب به بهرهبـرداری رسـید.
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گفتوگو
دبیـر اولیـن جشـنواره کتابخـوان و رسـانه به

وی افـزود :بـا توجـه بـه شـرایط حاکـم بر

مناسـبت هفته کتـاب تأکیـد کرد؛

جامعه و شـیوع ویروس کرونا مشـکالتی در راه

فرصت ویژه اصحاب رسانه

ایجاد دبیرخانه جشـنواره داشـتیم کـه با تدابیر

برای تولیدات مناسبتی در
راستای اهداف جشنواره

اندیشـیده شـده دبیرخانـه مجـازی طراحـی و
پیـاده سـازی شـده اسـت .همچنین پوسـتر و
لوگـوی جشـنواره توسـط طراحـان خوشـنام و
خوشـفکری طراحـی شـده کـه طـی مراسـمی
همزمـان از دبیرخانـه مجـازی ،پوسـتر و پایگاه
اطلاع رسـانی جشـنواره رونمایی خواهد شـد.
دبیـر نخسـتین جشـنواره کتابخـوان و
رسـانه بـا اشـاره بـه فراخـوان جشـنواره تأکید
کـرد :از اصحاب رسـانه در سراسـر کشـور انتظار
مـیرود در فرصتهای مناسـبی همچون هفته
کتـاب بـه تولید محتـوای مورد نظر در راسـتای
اهـداف جشـنواره اقـدام کنند تـا در نهایت این
تولیـدات موجب تشـویق مخاطبـان به حضور
در کتابخانههـای عمومـی و گسـترش فرهنـگ
مطالعه شـود.
وی تصریـح کـرد :کتـاب و کتابخوانـی و
حضـور در کتابخانـه نیازمنـد هیچ دسـتاویزی
نیسـت ،بـا ایـن حـال در فراخـوان جشـنواره

مهـدی توکلیـان دبیـر اولیـن جشـنواره
کتابخـوان و رسـانه در گفتوگویـی ضمـن
تشـریح فعالیتهـای ایـن جشـنواره گفـت:
شـهریورماه امسـال فراخـوان مشـارکت اهالـی
رسـانه در نخسـتین جشـنواره کتـاب خـوان
و رسـانه منتشـر شـد و بـه حمـداهلل از همـان
روزهای نخسـت اقبال خوبی از سـوی خبرنگاران
و اصحـاب رسـانه صـورت گرفـت و مطالـب
رسـانهای خـوب و جذابـی نیـز تولیـد شـد.
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مناسـبتهایی پیـش بینـی شـده اسـت تـا
اصحاب رسـانه بتوانند آن را دسـتمایه تولیدات
رسـانهای خـود کنند.
دبیـر اولین جشـنواره کتابخوان و رسـانه
بـا اشـاره بـه مسـئولیتهای اجتماعـی نهـاد
و راهانـدازی پویـش «کتابخـون» گفـت :بـا
توجـه بـه اینکه در ایام سـرد سـال قـرار داریم و
سـازمان انتقال خون ایران نیز از مردم خواسـته
اسـت بـه دلیل کمبـود ذخایـر خونی کشـور به
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پایگاههـای انتقـال خون کشـور مراجعـه کرده

سـالروز پیـروزی انقلاب اسلامی از جملـه

و خـون اهدا کننـد ،نهـاد کتابخانههای عمومی

موضوعاتی اسـت که اصحاب رسـانه میتوانند

کشـور بـا راه انـدازی پویشـی ملـی بـا عنـوان

بـا محور آن دسـت به تولید محتوای رسـانهای

«کتابخـون» از عمـوم مـردم کشـور و اهالـی

بزنند.

فرهنـگ برای اهـدای خون دعوت کرده اسـت.

گفتنـی اسـت اولین جشـنواره کتابخوان

همچنیـن در راسـتای همین پویـش کتابداران

و رسـانه بـا هـدف زنـده نگـه داشـتن فضـای

و کارکنـان نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور

کتابخانـه و کتابخوانـی بـا اسـتفاده از ظرفیت

خـود پیشـگام ایـن پویـش شـده و بـا حضور

فضـای مجـازی و اهمیـت نقـش مطالعـه،

در پایگاههـای اهـدای خـون در ایـن اقـدام

تقویـت ارتبـاط رسـانهها بـا کارکنـان نهـاد

خداپسـندانه شـرکت کردهانـد.

کتابخانههـای

عمومـی

کشـور،

مدیـران

توکلیـان بـا تشـریح مناسـبتهای پیـش

کشـوری و اسـتانی و اعضـای کتابخانههـای

رو بـرای تولیـد محتواهـای رسـانهای گفـت:

عمومـی ،مسـئولیت پذیـری اصحـاب رسـانه

تمرکـز بـر توسـعه فعالیتهـای فرهنگـی

در قبـال خدمـات و برنامههـای کتابخانههـای

کتابخانههـا از جملـه راهانـدازی بخـش کودک

عمومـی ،ایجـاد زمینه شـکوفایی اسـتعدادها

و نوجـوان در کتابخانههـای عمومـی سراسـر

و خالقیـت اصحـاب رسـانه در حـوزه ترویـج

کشـور به مناسـبت  ۳۰آبان روز جهانـی کودک،

فرهنگ مطالعه و آشـنایی بیشـتر مـردم ایران

 ۱۳آبـان روز دانـش آمـوز ،نقـش نماینـدگان

اسلامی بـا ظرفیتهـای فرهنگـی ،خدمـات

مـردم در مجلـس شـورای اسلامی در ایجـاد

و برنامههـای موجـود در نهـاد کتابخانههـای

زیرسـاختهای مناسـب و ریلگـذاری در جهت

عمومی کشـور و در نهایت توسـعه گفتگوهای

توسـعه فعالیتهای فرهنگـی در کتابخانههای

عمومـی و نخبگانـی دربـاره کتابخانههـای

عمومی به مناسـبت  ۱۰آذر روز مجلس ،اهمیت

عمومـی برگـزار میشـود.

نقـش پژوهـش در ایجـاد تحـول و تغییـر

نخستین جشـنواره «کتابخوان و رسانه»

کتابخانههـای عمومـی کشـور از پایگاههـای

در سـال پایانی قرن در موضوعات «کتابخانه»،

امانـت کتـاب به مراکـز فرهنگـی و اجتماعی با

«کتابـدار»« ،کتابخـوان»« ،اهـدای کتـاب»،

محور کتـاب بـه مناسـبت  ۲۵آذر روز پژوهش،

«کتابخانـه و خانـواده»« ،مسـئولیت اجتماعی

 .۸نقـش کتابخانههـای عمومـی در حفـظ و

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور»« ،ترویج

تقویـت هویـت ایرانی و اسلامی به مناسـبت

فرهنـگ مطالعه»« ،برگـزاری محافل تخصصی

 ۳۰آذر شـب یلـدا و والدت حضرت زینب (س)،

در طـول سـال بـا رویکـرد مـورد نیـاز ملـی و

 .۹همدلـی و همراهـی کتابخانههـای عمومـی

اسـتانی» ماننـد« :محافـل ادبـی»« ،فضـای

با آسـیبدیدگان حـوادث طبیعی به مناسـبت

مجـازی و کتابخانه»« ،توجـه به نقش آموزش

 ۵دی سـالگرد زلزلـه بـم ،توجـه به کتابـداران و

در کتابخانههـای عمومـی» و ...برگزار میشـود

کتابخوانهـای ادیـان و غیرمسـلمانان در

و فعـاالن عرصـه رسـانه میتوانند آثار منتشـر

کتابخانههـای عمومـی بـه مناسـبت  ۱۲دی

شـده خـود از تاریـخ انتشـار فراخـوان را تا ۲۲

آغـاز سـال نـو میلادی و نقـش کتابخانههای

بهمن مـاه به دبیرخانـه مجازی این جشـنواره

عمومـی در توسـعه و ترویـج فرهنـگ اصیـل

کـه به زودی رونمایی خواهد شـد ارسـال کنند.

انقلاب اسلامی در بهمـن مـاه و به مناسـبت
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خبر
بـا هـدف بررسـی بودجـه  ۱۴۰۰نهـاد صـورت
گرفـت؛

دیدار دبیرکل نهاد با عضو

کمیسیون برنامه و بودجه

مجلس شورای اسالمی

راهکارهـا و توصیههایـی بـرای پیگیـری اصالح
بودجـه نهـاد ارائـه کرد.
گفتنـی اسـت مسـئوالن نهاد طـی ماههای
گذشـته در نشسـتهای متعدد و جداگانهای با
اعضـای کمیسـیونهای تخصصـی و نمایندگان
مجلس شـورای اسلامی پیگیر برخی اصالحات
در قانـون نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور
و تأمیـن منابـع پایـدار بـه جـز نیـم درصـد
شـهرداریها در بودجـه سـال  ۱۴۰۰هسـتند کـه
تاکنـون قولهای مسـاعدی در ایـن خصوص از
سـوی نمایندگان مجلس شـورای اسلامی داده
شـده است.
نشسـت با فراکسـیون روحانیـت مجلس،
حضـور در کمیسـیون فرهنگـی مجلـس ،دیدار
علیرضـا مختارپـور دبیـرکل و هوتـن والـی

و گفتوگـو بـا مجمـع نماینـدگان بسـیاری از

نـژاد معـاون اداری مالی نهـاد  ۱۸آذرماه با حضور

اسـتانها و نماینـدگان مختلف مجلس شـورای

در مجلـس شـورای اسلامی بـا شـمس الدیـن

اسلامی بخشـی از پیگیریهـای انجـام شـده

حسـینی عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه و

در خصـوص اصلاح قانـون تأسـیس و تأمیـن

رییـس کمیسـیون ویـژه جهش تولیـد مجلس

منابـع پایدار بودجـهای برای نهـاد کتابخانههای

شـورای اسلامی دیدار و درباره بودجه سال ١٤٠٠

عمومی کشـور اسـت.

نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور گفتگو کردند.
شـمس الدیـن حسـینی در ایـن دیـدار بـا
تأکیـد بر اهمیت نقـش و فعالیـت کتابخانهها،
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پرونده

کتابخانه مرکز راهبردی تبادالت فرهنگی با راهبری کتابداران است
کتابداران حلقه اتصال مخاطبان و میراث فرهنگ مکتوب ما هستند
کتابداران فصل جدیدی از خدمات فرهنگی به جامعه را رقم زدند
ثبت برگ زرینی در ترویج کتابخوانی از سوی کتابداران
کرونا کتابداران را در مسیر کتابداری حرفهای قرار داد
فضای مجازی در دوران پساکرونا نیز میتواند برای کتابخوانی راهگشا باشد

گزارش

پیام رییس مجلس شورای اسالمی به آیین گرامیداشت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار؛

کتابخانه مرکز راهبردی تبادالت فرهنگی با راهبری
کتابداران است

مراسـم بزرگداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی

گفـت .متـن پیـام کـه توسـط حجـت االسلام

و کتابـدار بـا رعایـت شـیوه نامههای بهداشـتی

غالمرضا قاسـمیان رییس کتابخانه ،مـوزه و مرکز

صبـح روز شـنبه  ۲۴آبـان مـاه و با حداقـل نفرات

اسـناد مجلـس شـورای اسلامی قرائـت شـد به

در سـالن اجتماعـات کتابخانـه مرکزی پارک شـهر

این شـرح اسـت:
َ
َّ
َّ
ین لَ
َ
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ُق ْ
ْ
ـل ی ْ
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ـون وَالذِ َ
َسـت ِوی الذِ َ
ُ
َ َّ ُ ْ َ ْ
اب
ی َْع َلمُ َ
ـون ِإ َّنمَ ـا َی َتذک ُر أولـو الل َب ِ
کتابخانههـای عمومـی در سراسـر جهـان،

محمدباقـر قالیبـاف رییس مجلس شـورای

مردمیتریـن مرکـز ارائـۀ خدمـات فرهنگـی

تهـران برگزار شـد و طـی هماهنگیهـای صورت
گرفتـه همزمـان ایـن برنامـه به صـورت زنـده از
شـبکه  ۴سـیما پخش شـد.
اسلامیدر ایـن مراسـم بـا صـدور پیامـی روز
بزرگداشـت کتـاب ،کتابخوانی و کتابـدار را تبریک
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ً
عموما و به غلـط از کتابخانه در
هسـتند .آنچـه ما

ذهـن داریـم ،فضایی نمـور و تاریک اسـت که در

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

آن تعـداد زیـادی کتاب خـاک خورده وجـود دارد

مـردم یـک محله یا شـهر را با مدیریـت و راهبری

و تعداد معدودی آدم در گوشـهای از آن مشـغول

و خالقیـت کتابداران با فضـای فرهنگی در ارتباط

کتاب خواندن هسـتند .این تصـور ،هیچ ارتباطی

نـگاه دارد و اتفاقـا در کاهـش تنشهـا ،راحتـی،

با نقشـی کـه کتابخانه بـه عنوان یـک حلقۀ مهم

سلامت روان و نشـاط مـردم در ایـن شـرایط

از فضـای فرهنگـی هـر کشـور دارد ،همخوانـی و

سـخت همراهـی کند.

همسـویی نـدارد .مـا باید تلاش کنیـم و همت

مـردم بایـد بـودن کتابخانههـای عمومـی

خـود را بـه کار ببندیـم تا بـا اسـتفاده از ایدههای

را حـس کننـد و در زندگـی آنهـا تاثیـر داشـته

خالقانـه و ارائـۀ خدمـات نوین ،کتابخانههـا را به

باشـد .کتابخانـه فضایـی راحتتر بـرای مطالعه،

مراکـز تبادل اندیشـه و مراکز مهـم جامعهپذیری

کار و حتـی تفریحـات فرهنگـی اسـت .بسـیاری

بـه خصوص بـرای نسـلهای آینده تبدیـل کنیم.

از کتابخانههـای مـا بـرای آنکـه بـه فضایـی

کتابخانههـا در جهـان بـه هیـچ عنـوان از رونـد

راحـت ،دلچسـب و جـذاب تبدیـل شـوند بـه

پیشـرفت تکنولـوژی و تغییـرات جنـس نیـاز

بازطراحیهـای بومی نیـاز دارند .فضـای فیزیکی

مخاطبـان عقـب نیفتادهانـد و بـا قـدرت تـوان

کتابخانههـا ظرفیـت بسـیار بزرگی اسـت که باید

تاثیرگـذاری فرهنگـی خـود را حفـظ کردهانـد.

به بهترین شـکل مورد اسـتفاده قرار گیـرد .ارتباط

کتابخانه دیگر فقط محل نگهداری کتاب نیسـت؛

کتابخانـه بـا نهادهـای محلـی ،در تاثیرگـذاری

بلکـه مجموعهای اسـت هدفمنـد و کارا و پویا که

آن بسـیار موثـر خواهـد بـود .اگـر کتابخانههای

نیازهای فرهنگـی گروههای اجتماعـی مختلف را

مـا بـا مـدارس و مسـاجد مرتبـط شـوند و ایـن

پاسـخ میدهد و بـرای آنها فضایی گیـرا و جذاب

ارتبـاط بـه شـکلی هدفمنـد و در راسـتای اهداف

بـرای مطالعـه ،بحـث و گفتگـو فراهـم میکنـد.

تربیتـی مدرسـه و مسـجد قـرار گیـرد ،میتوانـد

هیـچ ظلمی بـه کتابخانهها بزرگتر از این نیسـت

در سراسـر کشور نقشـی بیبدیل در شـاکلۀ نظام

که همچنـان آن را فضایی بـرای مبادله یک طرفه

تربیتی کشـور داشـته باشـد .مدرسـه ،کتابخانه و

کتـاب بدانیـم؛ کتابخانـه در جهان امـروز ،فضایی

منـزل و مسـجد ،هر ۴نهـاد وظیفهای مهـم دارند

بـرای ارتباطـات متقابـل فرهنگـی و لـذت بـردن

و آن هـم »اجتمـاع سـازی» بـا اهـداف فرهنگی

از درگیـر شـدن بـا موضوعـات مرتبط بـا فرهنگ

اسـت .وقتـی مـا هیـچ شـبکهای بـرای متصـل

و هنـر اسـت .اگـر وظایـف کتابخانـه را تبـادالت

کردن مـردم در فضاهای محلـهای و مرتبط کردن

دو سـویۀ فرهنگـی تعریـف کنیـم و کتابـداران را

آنهـا بـا اولویتهـای فرهنگـی بومـی نداشـته

رهبـران راهبـردی تبـادالت فرهنگـی در سراسـر

باشـیم ،مشـخص اسـت کـه بـا ایجـاد ارتباطات

کشـور بدانیـم ،آنـگاه میتوانیـم جهـان جدیدی

یکسـویه و خشـک ،بـه هیـچ عنوان تـوان جلب

بسـازیم و ظرفیتهای موجود کتابخانهای کشـور

مشـارکت آنهـا را نخواهیـم داشـت؛ مـا بایـد بـا

را در راسـتای جلب مشـارکت مردم استفاده کنیم.

شبکهسـازیهای فرهنگی ،مـردم را با یکدیگر و با

کتابخانـهای کـه مرکـز تبـادالت فرهنگـی محلـه

این نهادها همیشـه متصل نـگاه داریم .کتابخانه

یـا شـهر اسـت ،در زمـان بحـران کرونـا ،نـه تنها

راهبـر اصلـی ایـن وظیفـۀ ملی در سـطح کشـور

فعالیتهـای خـود را پایـان یافته تلقـی نمیکند

اسـت .ما با تقویت پیوندهـای محلهای موظفیم

کـه بالعکـس بـا افزایـش تنشهـای روانـی در

فرزندانمـان را بـه شـبکۀ فرهنگـی کشـور متصل

نتیجـۀ کم شـدن مـراودات فرهنگـی و اجتماعی

کنیـم و آنهـا را در فضاهای فرهنگی غیربومی ،تنها

مـردم ،تلاش خواهـد کرد تـا در فضـای مجازی،

رهـا نکنیم .نوجـوان ما در محلههـا باید کتابخانه
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را فضایـی جـذاب و دارای ایدههـای نـو ،خالقانه

بـوده اسـت تـا از تمـام ظرفیتهـای کتابخانهها

و بدیـع بـرای گـذران وقت خـود بدانـد .مطمئن

اسـتفاده کنـد و گزارشهـای ارائـه شـده در ایـن

باشـیم کـه دوران کتابخانههـای قدیمـی که فقط

خصـوص ،بسـیار امیدبخـش و خوشـحالکننده

بـرای عدهای بسـیار خـاص از کتابخوانان حرفهای

اسـت و جـای تبریـک دارد .ایـن رونـد بایـد بـا

سـاخته میشد گذشـته اسـت و حاال کتابخانهای

هماهنگی تمامی دسـتگاههای مربوط گسـترش

کـه بتواند مشـارکت فرهنگی کودکان و مـادران و

پیـدا کنـد ،ولـی از جهـت سـاختاری تـا رسـیدن

نوجوانـان و جوانان را جـذب کند و برای همۀ آنها

بـه نقطه قابـل قبـول فاصله زیـادی داریـم که در

برنامـه داشـته باشـد ،میتوانـد بـه حیـات خود

یـک فرصـت دیگر بایـد بـه آن پرداخـت یکی از

ادامه دهد .دسترسـی بـه منابـع دادۀ تحقیقاتی

دو اولویـت تاکیـدی مقام معظم رهبـری در پیام

برای پژوهشـگران بایـد در کتابخانهها هم فراهم

ایشـان در افتتاحیـه مجلس شـورای اسلامی در

باشـد ،بسـیاری از ضعفهای محدودیـت تعداد

حوزۀ فرهنگ کشـور اسـت .مجلس با تمام توان

کتابهـای فیزیکـی در نقطـه نقطـه کشـور در

از اقدامـات پیشـرو و اثربخـش در حـوزۀ فرهنگ

صـورت دسترسـی رایگان بـه منبـع دادۀ کتابها

حمایـت میکنـد و حمایـت از کتابخانههـای

و قابلیـت مطالعه آنهـا و همچنین دسترسـی به

عمومی و رفع مشـکالت شـغلی کتابداران را یکی

منبـع دادۀ مقاالت علمـی و کتابهای علمی قابل

از وظایـف اصلـی خـود در حـوزۀ فعالیتهـای

جبران اسـت.

فرهنگـی میدانیـم و مطئنیـم حمایـت از ایـن

علاوه بر این الزم اسـت از فعالیت درخشـان
و موثـر کتابـداران عزیـز سراسـر کشـور قدردانـی

فعالیتهـا تاثیری مسـتقیم و کمنظیـر در ارتقای
فرهنـگ عمومـی کشـور خواهد داشـت.

شایسـتهای صـورت گیـرد و بـه مسـائل شـغلی
ً
حقیقتا «سـفیران فرهنگ و هنر»
ایـن عزیزان که

در سراسـر کشـور از شـهرهای بـزرگ تـا دورترین
روسـتاها هسـتند ،بـه طـور ویـژه توجـه شـود.
مـا بایـد از ظرفیـت فرهنگـی و فکری کتابـداران
در سراسـر کشـور بیشـتر اسـتفاده کنیـم .سـالها
موانسـت ایـن فرهیختـگان ارجمنـد با کتـاب و
کتابخوانـی ،ایـن ظرفیـت بالقـوه را ایجـاد کرده
اسـت تا از آنهـا برای ترویج کتابخوانی و تشـویق
مـردم به مصـارف فرهنگی هدفمنـد به خصوص
در فضـای مجـازی اسـتفاده شـود .مـا بایـد
کتابـداران را بـه مردم معرفـی کنیـم و از آنها برای
ترویـج فرهنگـی کتابخوانـی کمـک بگیریم.
اقدامـات بسـیار خوبـی در سـالهای اخیـر
در نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـرای
هماهنگسـازی کتابخانههـا بـا نیازهـای روز بـه
انجـام رسـیده اسـت؛ ایـن نهـاد در این مـدت با
خوشفکـری ،درایـت و آیندهنگـری در تلاش
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والسالم علیکم و رحمة اهلل و برکاته
محمد باقر قالیباف

گزارش

وزیـر فرهنگوارشاداسلامی در پیامـی تصویـری بـه مراسـم گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی و
کتابـدار عنـوان کرد؛

کتابداران حلقه اتصال مخاطبان

و میراث فرهنگ مکتوب ما هستند

مراسـم بیسـت و هشـتمین دوره

همـه کسـانی کـه در حـوزه فرهنـگ مکتـوب

هفتـه کتـاب جمهـوری اسلامی ایـران و روز

تالشهـای وافـری داشـته و دارنـد تبریـک

گرامیداشـت «کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار»

عـرض میکنـم؛ همچنیـن بـه طور خـاص روز

بـا شـعار «دانایـی ،مانایـی» شـنبه  ۲۴آبان به

کتابـدار را به کتابـداران عزیز تبریـک میگویم.

صـورت مجـازی برگـزار شـد.

امسـال هفته کتاب و روز کتابدار را در شـرایط

سـید عبـاس صالحـی وزیـر فرهنـگ و

خاصـی برگـزار میکنیـم؛ شـرایطی کـه فضای

ارشـاد اسلامی در پیامـی تصویـری کـه بـه

کرونـا همـه زیسـت اجتماعـی ،فرهنگـی و

مناسـبت هفتـه کتـاب و روز گرامیداشـت

اقتصـادی ما را تحـت تاثیر خود قـرار داده؛ از

«کتـاب ،کتابخوانـی و کتابدار» به این مراسـم

جملـه حـوزه فرهنـگ و بـه طور خـاص حوزه

ارسـال کـرده بـود گفـت :هفتـه کتـاب را بـه

کتـاب و کتابخانـه.
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وی بـا اشـاره بـه تبعـات شـیوع بیمـاری
کرونـا در کتابخانههـا گفـت :اتفاقاتـی کـه
در حـدود  ۸یـا  ۹مـاه اخیـر در ایـن فضـا
پدیـد آمـد ،آسـیبهایی را در حـوزه کتـاب
و کتابـداری و کتابخوانـی بـه وجـود آورده
اسـت .بـه طـور خـاص تعطیلـی کتابخانهها
در ماههـای متوالـی و تعطیلـی قفسـههای
بـاز بسـیاری از کتابخانههـا ،نگرانیهایـی
را بـرای مراجعـان از جهـت امـکان حضـور در
کتابخانههـا و همچنیـن امـکان حضـور در
برخـی از فعالیتهـا ،اجتماعـات و تجمعاتـی
در گذشـته بـر محـور کتـاب و یـا در حاشـیه
کتـاب و کتابخوانـی در کتابخانههـا انجـام
میشـد ،پدیـد آورده اسـت.
ن ارائه خدمات در کتابخانهها
توسعه زما 
از زمانهای اداری به غیر اداری
سـید عبـاس صالحـی افـزود :اما بـه نظر
میآیـد در کنـار ایـن تهدیدهـا و آسـیبهای
ایـن دوره میتـوان فرصتهایی هم سـاخت
و بـه فرصـت هایی هـم اندیشـید؛ در همین
دوره  ۸یـا  ۹ماهـه مسـئوالن کتابخانههـا،
گردانی
عزیـزان ما در حـوزه کتابداری و کتـاب
ِ
حـوزه نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـوری،
ایدههایـی را سـاختند و پرداختند کـه این امر
نشـاندهنده توجـه بـه ایـن فرصتهـا بوده
ً
طبعـا کتابخانـه بـه عنـوان یک
اسـت .اینکـه
فضا و مکان سـاعاتی مشـخص دارد؛ سـاعات
بـاز بـودن و روزهـای تعطیـل؛ امـا بسـیاری
از کتابـداران مـا بـا فضاهـای جدیـدی کـه در
کنـار فضاهای حضـور ایجاد کردند توانسـتند
زمانهـای ارتبـاط را از زمانهـای اداری بـه
زمانهـای غیـر اداری توسـعه بدهنـد .شـاید
یکـی از مشـکالت و دغدغههـای ارتبـاط بـا
کتابخانههـا ایـن بـود کـه گاهـی زمانهای
اداری وافـی نبـود بـه نیازهای مراجعیـن .اما
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االن زمانهـای فـرا وقـت اداری و روزهـای
تعطیـل بـه کمـک زمانهـای اداری آمدنـد.
گسترش دایره مخاطبان کتابخانهها و
تسریع در تکثیر ایدههای کتابداران
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ادامـه
داد :همچنیـن ایـن شـرایط باعـث شـده تـا
مخاطبـان کتابخانههـا دایـره وسـیعتری را
پیـدا کننـد و مخاطـب یـک کتابخانـه دیگـر
الزامـا از اعضـا و افـراد همـان محله نیسـت.
بـا ابتکاراتـی کـه بسـیاری از کتابـداران مـا در
همیـن  ۸یا  ۹مـاه اخیر داشـتند فرصتهایی
پدیـد آمـده تـا کتابخانههـا دایـره مخاطبـان
شـان را از مخاطبان سنتی ،محلی و منطقهای
خودشـان فراتـر ببرند.
وی همچنیـن امـکان اشـتراک ایدههـا
و تکثیـر آنهـا را از دیگـر فرصتهـای ایجـاد
شـده در ایـن دوران دانسـت و گفـت :شـاید
بسـیاری از کتابـداران ما در شـکلهای سـنتی
و قبـل از ایـن دوره ایدههای ابتکاری داشـتند
کـه تـا بخواهنـد آنهـا را به دیگـر کتابـداران و
مجموعههـای فعال حـوزه کتابخوانی منتقل
کننـد ،زمـان بسـیار زیـادی صرف میشـد .اما
در شـرایطی کـه االن در فضـای فعالیتهـای
عزیـزان در فعالیتهـای برخـط و شـبه برخط
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داریـم ،ایدههـای کتابـداران بـه سـرعت مورد

مدیریتـی و هم عزیـزان کتابدار داشـته و دارم

توجـه دیگـران قرار میگیـرد و قابلیـت تکثیر

ایـن نکتـه مطـرح میشـد کـه کتابخانههـا

پیـدا میکنـد .بنابرایـن گرچـه دوره کرونـا

ً
صرفـا یـک مـکان بـرای خوانـدن و یـا امانت

آسـیبهایی رو بـه خطوط ارتباطـی و تعاملی

کتـاب یـا عرضـه و تبـادل کتاب نیسـت ،بلکه

کتابـداران عزیـز مـا بـا مخاطبانشـان ایجـاد

یک باشـگاه بزرگ فرهنگـی اجتماعی بر محور

کـرده و هنـوز هم ادامـه دارد ،اما فرصتهایی

کتـاب اسـت .امـروز در این شـرایط ،بـا توجه

را هـم پدید آورده؛ فرصتهایی بسـیار مغتنم

بـه اینکـه قالبهـای برخـط و شـبه برخط در

و ارزشـمند هسـتند و میشـود بـر اسـاس

کنـار قالبهـای حضـوری معنـای خـودش و

ایـن فرصتهـا دوره جدیـد و نقطـه عطـف

گسـترههای خـودش را پیـدا کـرده ،مجموعه

جدیـدی را در فضـای کتابـداری و کتابخوانـی

بسـیار متنـوع از خدماتـی کـه یـاد کـردم ،در

انتظار داشـت.

همیـن  ۸یـا  ۹مـاه خـودش را نشـان داد ،اما

لزوم تقویت و تعمیق فعالیتهای
آموزشی و اطالعرسانی کتابخانههای عمومی

ً
حتمـا میتواندافـق و عمـق بیشـتری پیـدا
کنـد .بـه خصـوص در حوزههای بهداشـتی و

درمانـی کـه االن شـرایط کشـور بـا آن درگیـر

صالحـی دربـاره فرصتهـای ایجـاد

ً
حتمـا کتابخانههـا و کتابـداران عزیـز
اسـت

شـده بـرای کتابخانههـای عمومـی در دوران

میتواننـد یـک پایـگاه بسـیار مهم و اساسـی

شـیوع بیمـاری کرونـا گفت :بر اسـاس همین

بـرای همه حـوزه آموزشها اطالع رسـانیها،

تجربههـای  ۸یـا  ۹ماهـه میتـوان پـارهای از

پیشـگیر یها و تـا درمانهای جمعی باشـند.

انتظـارات را مبتنی بر این دوره کرونایی در افق

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ادامـه

دیـد و چشـم انداز قـرارداد .به نظـر میآید که

داد :همچنیـن فرصتـی را بسـازند بـرای ایـام

خدمـات فرهنگی و هنـری ،اجتماعی ،درمانی،

فراغـت و سـرگرمی و کمکهایـی بـه کودکان

آموزشـی ،علمـی و حوزههـای سـرگرمکننده و

و نوجوانانـی کـه امروز مدرسـه نمیرونـد ،اما

فراغـت ،کتابخانههـا در طـول ایـن مـدت

از طریـق کتابخانههـا میتواننـد فرصتهـای

قالـب هـا ،ایدههـا و موضوعـات جدیـدی

جایگزیـن پیـدا کننـد تـا در کنـار فضـای ترک

پیـدا کردهانـد .بارهـا در صحبتهایـی کـه با

مدرسـه حضوری و حضـور در فضـای مجازی

عزیـزان در نهـاد کتابخانههـا ،هـم مسـئوالن

بـه عنـوان آمـوزش رسـمی ،نهـاد کتابخانهها
و کتابـداران عزیـز بخـش مکملی باشـند برای
زیسـت کـودکان و نوجوانـان مـا در شـرایط
کرونایی.
پیدایش فرصت خواندن و آفریدن در
کتابخانههای عمومی
وی تقویـت حـوزه خالقیـت و آفرینش را
از دیگـر فرصتهـای موجـود در کتابخانههای
عمومـی عنـوان کـرد و گفـت :در ایـن دوره
رویکـردی را مـا در کتابخانههـا به خصوص در
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سـالهای اخیـر مشـاهده کردیـم و میکنیـم

مـا در حوزه کتاب و کتابخوانـی و کتابدار ای با

کـه کتابخانـه در کنـار خوانـدن فرصتـی برای

سـرعت بیشـتری توسـط همکاران ،کتابداران

آفریـدن نیـز هسـتند .افقی برای نشـان دادن

دیگـر و مسـئوالن مدیریتـی شـناخته شـود و

خالقیتهـای کسـانی که به محیـط کتابخانه

ایدههـای برتـر و موفـق فرصـت گسـترش و

میآینـد .فضـای مجـازی و محیطهای برخط

تکثیـر را پیـدا کنند.

فرصتهـای خالقیتهـا و آفرینشهـای
جدید و وسـعت یافته را فراهم کرده و میکند؛
قصـه خوانی هـا ،کتابخوانیهـا ،معرفی کتاب

ارتباط راحتتر و نزدیکتر اهالی کتاب با
مخاطبان کتاب

هـا ،باز یهـای فرهنگـی اجتماعـی جمعـی

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی با اشـاره

و انفـرادی و خیلـی چیزهـای دیگـری کـه

بـه برگـزاری موفـق پویشهـای مجـازی در

میتوانـد در افـق جدید ،از فضاهای سـنتی و

سـال جاری گفـت :به نظـر میآیدهمین دوره

کالسـیک معناها و وسـعت بهتری پیـدا کند.

 ۸یـا  ۹ماهـه به ما نشـان داد این کـه در این

حداقـل اینکـه بـه عنـوان یـک خـط مـوازی

فضـا پویشهـای اجتماعـی مبتنـی بـر حوزه

میتوانـد بـه کمـک و مسـیری بیاید کـه قبالً

فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی زمینههـای بهتر

عزیـزان مـا میپیمودنـد و دنبـال میکردنـد.

و بیشـتری را پیـدا میکنـد .در همیـن دوره

صالحـی افـزود :تجربیـات صـورت گرفته

مـا مسـابقات کتابخوانـی رضـوی ،برنامههـا

نشـان داده که در ایـن دوره کرونایی ایدههای

و معرفـی کتـاب در فضـای محـرم و بسـیاری

کتابـداران عزیـز ما میتواند کشـف و سـریعتر

برنامههـای دیگـر نشـان داد که مـا میتوانیم

تکثیـر شـود .در دوره ماقبـل کرونـا گاهـی

از این دوره فرصتی بسـازیم بـرای پویشهای

کتابـداران مـا در در سیسـتان و بلوچسـتان،

اجتماعی کتـاب و کتابخوانـی و جریانی کتاب

در هرمـزگان و یـا در یـک روسـتای دور افتاده

و کتابخوانـی کـه حتمـا از طریـق پویشهـا

گاهـی ایدههایـی را دنبال میکردنـد که زمان

میتوانـد گسـتره وسـیعتری را پیـدا کنـد.

زیـادی صـرف میشـد که ایـن ایدهها کشـف

وی افـزود :گسـترش زمینـه ارتباطـات

شـوند تا چه برسـه بـه اینکه تکثیر شـوند .اما

برخط و شـبه برخط در کنـار فضای حضوری از

االن فرصتـی فراهـم شـده و ایدههـای عزیزان

دیگـر فرصتهـای ایـن دوران بوده اسـت که

تجربیـات صـورت گرفتـه نشـان داده کـه در ایـن دوره کرونایـی
ایدههـای کتابداران عزیز ما میتواند کشـف و سـریعتر تکثیر شـود.

در دوره ماقبل کرونا گاهی کتابداران ما در در سیسـتان و بلوچسـتان،
در هرمـزگان و یـا در یـک روسـتای دور افتـاده گاهـی ایدههایـی را
دنبـال میکردنـد کـه زمـان زیـادی صرف میشـد کـه ایـن ایدهها
کشـف شـوند تا چه برسـه به اینکـه تکثیر شـوند .امـا االن فرصتی

فراهـم شـده و ایدههـای عزیـزان ما در حـوزه کتـاب و کتابخوانی و
کتابدار ای با سـرعت بیشـتری توسـط همـکاران ،کتابـداران دیگر و

مسـئوالن مدیریتی شـناخته شود
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باعـث شـده اصحـاب فرهنگ مکتـوب راحت

ً
مجددا از مسـئوالن نهـاد کتابخانههای
کنیـم.

تـر در فضـای مخاطبـان کتابداران شـناخته و

عمومـی کشـور و دبیـرکل محتـرم ،هیئـت

معرفـی شـوند .شـاید در گذشـته ایـن اتفـاق

امنـای نهـاد کتابخانههـا ،مدیـران اسـتانی و

راحـت نبـود و یـا حداقـل بـه زحمـت میسـر

سـتادی و به طور اخـص از کتابـداران عزیز که

میشـد کـه بـرای یـک کتابخانـه روسـتایی

در خـط مقـدم ارتبـاط بین حـوزه مخاطبان و

کـه بخواهـد یـک نویسـنده خـوب کـودک

حـوزه میـراث فرهنگی مکتـوب ما قـرار دارند

نوجـوان را بـه درون محیـط دعـوت کنند وبه

و در ایـن حلقـه اتصـال تلاش میکننـد کـه

اعضـای کتابخانـه معرفـی کننـد .امـا امـروز

فرهنگ مکتـوب ایرانی بتواند جایـگاه خود را

امـکان حضور ناشـران خوب کشـور ،همچنین

بیـش از گذشـته پیـدا کند ،سپاسـگزارم.

مولفـان آفرینشـگران فرهنگـی و هنـری کـه
میتواننـد بـرای اعضـای کتابخانههـای مـا
جـذاب باشـند ،راحـت تـر فراهـم میشـود.
چـون بسـتر یـک بسـتری اسـت کـه عزیزان
در نهـاد کتابخانههـا و خـود عزیـزان

در

کتابخانههـا میتواننـد فرصتهایـی را بـرای
حضـور این عزیـزان آفریننـده فرهنگ مکتوب
بـا مخاطبـان خودشـان فراهـم کننـد.
صالحـی تأکیـد کـرد :اگرچـه دوره کرنـا
مصیبـت بـوده و هنـوز هـم پـر آفـت و پـر
مصیبـت اسـت ،اما مـا میتوانیم از کنـار این
انباشـت از مسـائل و مشـکالت ،فرصتهـای
جدیـدی را بـرای زیسـت فرهنگـی خودمان و
بـه طور خاص حـوزه کتـاب و کتابخوانی پیدا
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تقدیر دبیرکل نهاد از فعالیتهای کتابداران در ایام شیوع کرونا؛

کتابداران فصل جدیدی از خدمات فرهنگی به جامعه را

رقم زدند

علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور در

مراســم گرامیداشــت روز کتــاب ،کتابخوانــی و کتابــدار بــا تقدیــر از
فعالیتهــای کتابــداران در ایــام شــیوع کرونــا ،گفــت :کتابــداران

در ایــن دوران بــا ابتــکار و خالقیــت بــه فعالیتهــای متنــوع و
متعــدد در فضــای حقیقــی و مجــازی پرداختنــد کــه فصــل جدیــدی

از خدمــات ارزشــمند ایــن عزیــزان را بــرای جامعــه فرهنگــی ایــران
نمایــان کــرد.
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بـر آن کـه سـر نوشـت مـن بر ایـن نوشـت ،صد
سال م
روزگار
ملال
بهشـت عشـق من کجاسـت؟ کـه از
ِ
ِ
پر فسـون،
در آن فضای بی ریا صفا کنم
چـه دوسـتان مخلصـی کـه در سـکوت در انتظار
مـن نشسـته اند
چه دوستان مهربان که بی صدا
غربت مرا شکسته اند
سکوت
ِ
مراسم بیست و هشـتمین دوره هفته کتاب
جمهوری اسلامی ایران و روز گرامیداشت «کتاب،
کتابخوانـی و کتابدار» با شـعار «دانایـی ،مانایی»
شـنبه  ۲۴آبـان بـه صورت مجـازی برگزار شـد .در
ایـن مراسـم دبیرکل نهـاد ضمن گرامیداشـت روز
کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار و تقدیـر از فعالیـت
کتابـداران در ایـام کرونا به تشـریح وضعیت نهاد
پرداخت.
متـن کامـل سـخنرانی علیرضـا مختارپـور،
دبیـرکل نهـاد را در ادامـه میخوانیـد:
به نام آنکه جان را روشنی داد
مراست گلشنی شگفت!
پر از شکوفه و شمیم ،پر از بنفشه و نسیم
شناسنامه ی تبار اشتیاق
سبو سبو در آن شراب
فروش عشق هدیه میکند
که می
ِ

چرا دلم که در عروج و عرش ،سیر میکند
به غیر از این سرا صدا کنم
باغ آینه است
کتابخانه ام کجاست؟ همان که ِ

هرآینه ،جهانی از جمال ،چراغ روشنی به صبح
زالل جویباری از سلوک
مباد خاطرم از این چمن جدا کنم
دلـم نه ماکیان خاکی اسـت که دل به آشـیانه ای
حقیـر خوش کند
بهشت عشق من کجاست؟
کبوتـران مهربانی و رهـا ،به باغهـای باور و
کـه بـا
ِ

بلو غ

دلم به موجهای نور بسپرم،
دلم رها کنم *
کتابـداران و کارکنـان و همـکاران عزیـز
کتابخانههـای عمومی کشـور با بزرگداشـت نام و
یاد مفسـر کبیر قـرآن ،حضرت عالمـه طباطبایی،
بیسـت و چهـارم آبـان ،روز کتـاب کتابخوانـی و

تبسم طلب
قیمت
به
ِ
ِ

بلند انتخاب
به
ِ
قامت ِ
خـوب روزهـای
کتابخانـه ام کجاسـت؟ رفیـق
ِ

بیکسـی

خلوت خیال ،که بالهای همتم از اوست
انیس
ِ
ِ

کتابخانه ام بهشت ،مرا همیشه دوست.

بـر آن کـه بـا دلـم عطش سرشـت و عشـق ،صد
درود
غمش مباد و روزگار او به کام
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کتابـدار را بـه شـما عزیـزان تبریـک میگویـم.
اگـر سـال کتابخانههای عمومـی را از  ۲۴آبان
مـاه سـال قبل تا  ۲۴آبان ماه سـال جـاری در نظر
بگیریم سـال گذشته از جهاتی سـال ناگواری برای
این کشـور بوده است.
مهمتریـن جنبـه ناگوار بودن سـال گذشـته،
بیمـاری و درگذشـت جمعـی از مـردم شـریف
کشورمان ،اهالی فرهنگ و ادب و از جمله خانواده
تعـدادی از کتابـداران و همکاران کتابخانهها و نیز
برخـی از اعضـای کتابخانههـای عمومـی در اثـر
بیمـاری جدیـد و عالمگیـر کرونا اسـت.
هر اللهای که از دل این خاکدان دمید
نو کرد داغ ماتم یاران رفته را
هـم اینـک کـه مراسـم روز کتابـدار را بـا این
شـرایط برگـزار میکنیـم تعـداد زیـادی از اعضای
خانوادههـای همـکاران مـا همچـون بسـیاری
از مـردم شـریف میهنمـان بـا ایـن بیمـاری
خانمانسـوز دسـت و پنجه نرم میکننـد .از خدای
متعـال شـفای همـه بیمـاران در سـطح کشـور و
جهـان و دفـع ایـن بیمـاری را مسـألت دارم.
تلخـی دیگـر سـالی کـه گذشـت ،تعطیلـی
و کاهـش فعالیتهـای حضـوری فرهنگـی و

»

خدمـات کتابخانـه ای در مـدت مدیـدی از ایـن
سـال به دلیل همان بیماری بوده اسـت .اشـتیاق
و دلتنگی اعضـای کتابخانههـای عمومی و اغلب
کتابـداران بـرای حضـور در کتابخانههـا از سـویی
و ضوابـط الزم االجـرا بـرای جلوگیری از گسـترش
ایـن بیمـاری ،باعـث تعطیلـی یا کاهـش بخش
وسـیعی از فعالیتهـای فرهنگـی و از جملـه
کتابخانههـای عمومـی شـد.
البتـه و علیرغـم ایـن وضعیـت ،بسـیاری
از کتابـداران و همـکاران بـا ابتـکار و خالقیـت به
فعالیتهـای متنـوع و متعـدد در فضای حقیقی
یـا مجازی پرداختند که فصل جدیـدی از خدمات
ارزشـمند ایـن عزیـزان را بـرای جامعـه فرهنگـی

در ایام شـیوع کرونا بسـیاری از کتابداران و همکاران با ابتکار

و خالقیـت بـه فعالیتهـای متنـوع و متعدد در فضـای حقیقی

یـا مجـازی پرداختنـد کـه فصل جدیـدی از خدمـات ارزشـمند این

عزیـزان را بـرای جامعـه فرهنگـی ایران نمایـان کرد .از مشـارکت در
تولید ماسـک در ماههـای اول در برخی کتابخانهها ،ارسـال کتاب به
منـزل اعضا تا کمـک به ضدعفونی کردن معابر عمومی و مسـابقات

و جلسـات و محافـل در فضـای مجـازی و معرفـی کتـاب و انـواع

پویشهـا و فعالیـت هـا ،از جمله مشـارکت در مواسـات و همدلی
اجتماعـی که موجـب افتخار نهاد اسـت.
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دیگـر هـم روبرو بـود؛ یعنی عـدم همراهی برخی
دسـتگاههای مسـئول در تامیـن بودجـه الزم
بـرای بهـره مندی کارکنـان و کتابـداران ایـن نهاد
از افزایـش حقـوق و مزایای کارکنان دسـتگاههای
دیگـر .اگرچـه بنـا بـه اطالعـات دقیق و مسـتند
افزایـش در برخـی از دسـتگاههای دیگـر نیـز بـه

ً
صرفا به صـورت تغییر
طـور کامل اجرا نشـده یـا
مـوادی در احـکام صـورت گرفتـه ،لیکن بـه دلیل
اینکه بخشـنامه مربـوط در آخرین ماههای سـال
و پـس از تصویـب بودجه سـال  ۱۳۹۹در مجلس
ایران نمایان کرد .از مشـارکت در تولید ماسـک در
ماههـای اول در برخـی کتابخانهها ،ارسـال کتاب
بـه منـزل اعضـا تـا کمـک بـه ضدعفونـی کردن
معابر عمومی و مسـابقات و جلسات و محافل در
فضـای مجـازی و معرفی کتاب و انـواع پویشها
و فعالیـت هـا ،از جملـه مشـارکت در مواسـات و
همدلـی اجتماعی کـه موجب افتخار نهاد اسـت.
این حس فعالیت و خالقیت و ابتکار موجب
شـد تـا بـر خـی از فعالیتهـای نهاد کـه احتمال
متوقـف بـودن آنهـا بـه دلیـل وضـع بیمـاری در
کشـور بسـیار زیاد بود به صورت مجـازی و بدون
کمترین آسـیبی انجام شـود و حتـی در مواردی با
رشـد و ارتقاء سـطح کیفـی و کمی مواجه شـود.
پویشهـای «هـر خانه یـک کتابخانـه» ،برگزاری
دوره «مشـاوره کتابـدار» ،برگـزاری «جشـنواره
کتابخوانی رضـوی» و «پویش اقتراح ماسـک» و
بسـیاری از فعالیتهای کتابخانـهای ،نمونههایی
از ایـن برنامههـا بـوده انـد .اجرای همیـن برنامه
بزرگداشـت «روز کتـاب کتابخوانـی و کتابـدار» که
در سراسـر کشـور از طریق فضای مجـازی صورت
میگیـرد نیز مصداقی از تلاش مجدانه همکاران
سـتادی و اسـتانی اسـت کـه جـا دارد از زحمـات
تمامـی آنـان و نیز همکارانـی کـه در برنامه ریزی
و انجـام امـور انتخـاب کتابخانههـا و کتابـداران
برگزیده سـال جاری کشـیدند ،تشـکر کنم.
اما نهـاد کتابخانههای عمومـی با یک تلخی

شـورای اسلامی صـورت گرفـت و علـی رغـم
تالشهـای بسـیاری کـه از سـوی نهـاد و اعضای
حقیقی هیئـت امنا صورت گرفـت ،امکان تحقق
کامـل ایـن افزایـش تـا بـه حـال حاضر نشـده و
تنهـا بخشـی از آن عملـی گردیـد .امـا همچنـان
تلاش خدمتگـزاران شـما عزیـزان در نهـاد بـرای
تحقـق این موضـوع ادامـه دارد.
البتـه بـا همـکاری و تلاش مدیران سـتادی
و اسـتانی نهـاد اغلب نماینـدگان محترم مجلس
جدیـد قول مسـاعدت در جبران این مسـئله را در
بودجـه سـال  ۱۴۰۰دادهاند.
همچنیـن تصمیـم گرفتـه شـد بـرای جبران
بخشـی از ایـن کاهـش و نیـز بـا توجـه به رشـد
گرانیهـا از طریـق دیگـری کـه نمونـه آن بـه
مناسـبت روز کتـاب کتابخوانـی و کتابـدار صورت
گرفـت ،تـا پایان سـال اقدامات مشـابهی صورت
گیـرد .ان شـاء اهلل
در پایـان از تمـام تالشهـا فعالیتهـا،
همکاریهـا و صبوریهـای شـما کتابـداران و
همـکاران عزیـز و گرامـی تشـکر میکنـم و بـرای
شـما و خانوادههای عزیزتان سلامتی و سـعادت
را از درگاه خداونـد متعـال مسـألت دارم.
بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر
بار دگر روزگار چون شکر آید
ــــــــــــــــ
* شعر از غالمرضا محمدی
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مهدی رمضانی در مراسم بزرگداشت هفته کتاب مطرح کرد؛

ثبت برگ زرینی در ترویج کتابخوانی از سوی کتابداران

مهــدی رمضانــی بــا اشــاره بــه فعالیتهــای یکســال گذشــته

کتابــداران سراســر کشــور گفــت :همــکاران پرتالشــمان بــا پایبنــدی

بــه وجــدان کاری و اهتمــام در انجــام وظایــف ،در شــرایط ویــژه
حاکــم بــر کشــور خدمترســانی را متوقــف نکــرده و بــرگ زریــن و

افتخــار دیگــری در ارائــه خدمــات خالقانــه و خودجــوش در ترویــج
فرهنــگ کتابخوانــی رقــم زدنــد.
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توجـه رسـانهای و اجـرای برنامههایـی نمادیـن
در ایـن هفتـه ،فراگیـر نخواهـد شـد و نیـاز بـه
فرهنگسـازی ،همـکاری همـه جانبـه متولیـان
ایـن امـر ،برنامهریـزی بلندمـدت و کار فرهنگـی
مؤثـر و مفیـد دارد.
رمضانـی بـا اشـاره بـه فرمایشـات مقـام
معظم رهبـری گفت :ایشـان میفرمایند “عرصه
فرهنگـی ،عرصـه جهـاد اسـت“ ،لـذا در شـرایط
کنونـی و شـبیخون و جنگ فرهنگـی ،تالش در
ایـن عرصـه اهمیـت صدچنـدان مییابـد و بـار
مسـئولیتی بـرای همـگان ،از جملـه آحـاد مردم
مهدی رمضانی در این مراسـم ضمن تبریک
به مناسـبت فرارسـیدن ایام ماه ربیع االول و آغاز
بیسـت و هشـتمین دوره هفته کتاب جمهوری
اسلامی ایران طی سـخنانی گفـت :هفته کتاب
امسـال را که به شـعار پرمفهـوم "دانایی ،مانایی"
مزیّـن اسـت و همچنیـن روز پراهمیـت "کتاب،
کتابخوانی و کتابـدار" را به همه جهادگران عرصه
فرهنگ ،کتابـداران ،کتابخوانان و کتابدوسـتان
تبریـک عـرض میکنـم؛ رویـدادی کـه بیشـک
بـرای اهالـی کتـاب ،مهمتریـن اتفـاق فرهنگـی
قلمداد میشـود.
وی افـزود :کتـاب ،بـا فرهنـگ ایرانـی و
اسلامی مـا عجیـن اسـت و بـه همـان انـدازه
کـه اندیشـه و خـرد دارای حرمـت اسـت،
کتـاب و نویسـنده ،ناشـر ،خواننـده و کتابـدار و
خدمتگـزاران ایـن عرصه نیز اهمیـت مییابند.
اهمیـت کتـاب و کتابخوانی آنچنان باالسـت که

در کنار مسـئولین ایجـاد میکند ،کـه خداوند به
نیّ ات ماه آگاه اسـت و به فضل خـود راه را هموار
و مسـیر صحیح طـی خواهد شـد ،ان شـاءاهلل.
وی بـا اشـاره به برگزاری مراسـم هفته کتاب
امسـال ازطریـق فضای مجـازی گفت :امـروز در
مراسـمی گردهـم آمدهایـم که بـه گواه هرسـاله،
بزرگتریـن اجتمـاع اهالـی حـوزه کتابخانههـای
عمومی بوده اسـت ،اما امسـال به دلیل شـرایط
اجتماعـی رخ داده ناشـی از شـیوع ویـروس
کرونـا ،حـال و هـوای متفاوتی را به خـود گرفته
و محـروم از وجـود کتابـداران پرتلاش عزیـز از
سراسـر کشـور ،برگزیـدگان حـوزه کتابخانههـای
عمومـی و مهمانـان محتـرم ملـی و اسـتانی
بصـورت حضـوری بـوده و بـه جهـت رعایـت
مصوبـات سـتاد ملی مبـارزه با کرونا و سلامت
عزیـزان ،از طریـق پخـش زنده و فضـای مجازی
میزبانشـان هستیم.

مقـام معظم رهبـری که خود از اهالی اندیشـه و
از شـیفتگان کتاب و کتابخوانی هسـتند ،همواره
در ایـن خصـوص دغدغـه داشـته و آن را در
سـخنان خویـش ابـراز کردهانـد.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
کتابخوانـی نهـاد تأکیـد کـرد :بیشـک ،تبدیـل
کتابخوانـی بـه فرهنـگ عمومی و تبییـن آن به

ً
صرفـا از طریق
عنـوان ضرورتـی اجتنابناپذیـر،
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معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

ً
طبیعتا ،این شـرایط
کتابخوانـی نهـاد ادامـه داد:
در نحـوه ارائـه خدمـات کتابخانههـای عمومـی
نیـز اثرگـذار بـوده اسـت و همانگونـه که انتشـار
هـزاران محتـوای ترویجـی تولید شـده در فضای
مجـازی ،مویّـد ایـن مطلب اسـت که همـکاران
پرتالشـمان با پایبنـدی به وجـدان کاری و اهتمام
در انجـام وظایف ،خدمترسـانی را متوقف نکرده
و بـرای غنیسـازی اوقـات فراغـت ،پیشـگیری از
آسـیبهای اجتماعی و تامیـن نیازهای اطالعاتی
خدمتگیران ،پیوسـته و مسـتمر به تولید محتوا
و انتشـار آن در فضـای مجـازی پرداختنـد و برگ
زریـن و افتخـار دیگری را در ارائـه خدمات خالقانه

انتخـاب کتابـداران برگزیـده بوده اسـت.
رمضانـی افـزود :برخلاف ادوار قبـل ،نفرات

و خودجـوش در ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی رقم

برتـر  ۵سـال گذشـته از روند انتخـاب برگزیدگان
ِ

رمضانـی تأکیـد کـرد :کتابـداران محتـرم

فضـای مجـازی مـورد ارزیابـی قـرار گرفـت .بـا

زدند.
بداننـد این وضعیـت اضطراری احتمـاال ٌ تا زمان
نامعلوم همچنـان ادامه خواهد داشـت .این امر
دو نکتـه را بـه همـه اهالـی نهاد تذکـر میدهد؛
اول اسـتفاده از ایـن فرصـت فراغت بـرای انس
افزونتـر بـا کتـاب ،دانسـتن و مهـارت افزایی و
دوم توجـه بـه برنامهریـزی و تهیـه اجراهـای
مناسـب و تناسـب بـرای روزهـای پیـش رو بـه
منظـور حفـظ اعضاء.
وی در ادامـه درباره تغییـرات صورت گرفته
در شـاخصهای انتخـاب برترینهـای حـوزه
کتابخانههـای عمومـی متأثـر از شـرایط حاکـم
بر کشـور گفـت :در ایـن دوره اسـتفاده از فضای
مجـازی در ارائه خدمات ،تولیـد محتوای جدید
و سـودمند ،ارتقـا و روزآمدسـازی سـطح دانش
و مهارتهـای کاری ،خالقیـت در ارائـه محتـوا،
جـذب مخاطـب و ایجـاد شـبکههای تعاملـی،
مشـارکت بـا همـکاران در تولیـد محتـوای
اثربخـش ،تلاش بـرای حفـظ و ارتقـاء جایگاه
کتابخانـه از طریـق انتشـار سـودمند محتـوا در
فضـای مجـازی و  ...از جملـه شـاخصهای
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مسـتثنی نشـده و فعالیـت همـه کتابـداران در
توجـه بـه محور بـودن "فـرد" در تولیـد محتوا و
تعطیلـی دورهای کتابخانههـای عمومی حسـب
ضوابـط تعییـن شـده سـتاد" ،کتابخانـه" از
سـرفصلهای انتخـاب نبـوده اسـت .همچنین
بـه جهـت نزدیکتـر شـدن بـه اجـرای اصـل

عدالـت در انتخـاب ،آن هـم در زمانـی که بسـتر
ارائـه فضـای مجـازی بوده و هـر فرد بـا اهتمام
فـردی بـه تولیـد محتـوا پرداخته اسـت" ،درجه
کتابخانـه" در دسـتهبندی و ارزیابـی گزینههـای
حائـز شـرایط انتخـاب نبوده اسـت.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
کتابخوانی نهاد درباره دسـتهبندیهای معرفی و
انتخاب برترینها در این مراسـم گفـت" :کتابدار
نمونـه و شایسـته تقدیـر بـا رویکـرد فرهنگی و
ترویجـی"" ،کتابـدار نمونـه و شایسـته تقدیر در
فضای مجـازی"" ،خدمتگزار برتر"" ،پیشکسـوت
برتـر"" ،کتابخوان برتـر"" ،خیرین کتابخانهسـاز و
اهداکننـده کتـاب"" ،انجمنهـای برتر اسـتانی و
شهرستانی"" ،فهرسـتنویس برتر" و "فعالیتهای
شـاخص" از جملـه دسـتهبندیهای معرفـی و
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فرهنگـی ،ترویجی ،آموزشـی و اطالعرسـانی در
فضـای مجـازی و نیز ایجاد شـبکههای اسـتانی
و کتابخانـهای بـرای ترویـج مطالعـه ،معرفـی
کتابهـای خـوب ،ارائـه محتـوای اثربخـش و
تعامـل مؤثر و مطلوب بـا کاربران اسـتمرار ورزند
و بـه اهمیـت فعالیتشـان در تبییـن ضـرورت
وجـودی کتابخانـه،تبییـن جایـگاه کتابخانه به
پایـگاه فعـال اجتماعـی و نقـش آن در ارتقـای
کتابخوانـی ،بویـژه در شـرایط فعلی توجـه ویژه
نمایند.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
انتخـاب برترینهـا در سـال جاری هسـتند.
وی بـا اشـاره بـه شـرایط ویـژه فعالیـت
کتابداران در یکسـال گذشـته تأکید کرد :زحمات
و خدمـات دلسـوزانه کارکنـان و کتابـداران نهـاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور ،در ایـن ایـام
سـتودنی و درخور تقدیر اسـت .تکتک عزیزانی
کـه با وجـود محدودیتها در ایـن عرصه تالش
کردهانـد ،نمونـه بـارزی از مسـئولیتپذیری و
دغدغهمنـدی را بـه منصـه ظهـور رسـاندند.
رمضانـی گفـت :از همـه کتابـداران محترم

کتابخوانـی نهاد در پایـان از خیّ رین ،اهداکنندگان
کتـاب ،گروههـای مـروج کتابخوانی ،موسسـات
فرهنگـی ،جامعـه دانشـگاهی ،صاحبنظـران،
پژوهشـگران و سـایر دسـتگاههای متولـی امـر
کتابخوانـی درخواسـت کـرد کـه در طـی مسـیر
مقـدس کتـاب و کتابخوانـی ،یاریگر نهاد باشـند
و ضمـن تقدیـر از حمایتهـای دبیـرکل نهـاد
و اعضـای محتـرم کمیتـه انتخـاب و واحدهـای
مختلف نهـاد که زمینه برگـزاری و اجرای مطلوب
ایـن برنامـه را فراهـم کردهانـد ،تشـکر کـرد.

درخواسـت میکنـم در توسـعه فعالیتهـای
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای شاخص:

کتابخانه ،پایگاهی برای یافتن راه حلها

و مسیرهایی جدید است

مســئول کتابخانــه فرخــی سیســتانی روســتای انقــاب شهرســتان

آق قــا ،گفــت :کتابخانــه پاتوقــی فرهنگــی بــرای مــردم محســوب
میشــود؛ جایــی کــه میتواننــد اوقــات فراغتــی مطلــوب بــرای
خــود بســازند ،دایــره تعامــات خــود را گســترش دهنــد و به واســطه
تبــادل اندیشــه و تجربــه از طریــق مطالعــه کتــاب یــا گفتگــو بــا افراد

جدیــد ،راه حــل هایــی جدیــد بــرای مســائل خــود پیــدا کننــد.
پرویـز لـک زایـی ،مسـئول کتابخانـه فرخی

شـد .لـک زایـی کـه از مهرمـاه  ،۱۳۹۶همزمـان با

سیسـتانی روسـتای انقلاب از توابـع بخـش

تأسـیس کتابخانـه عمومـی فرخی سیسـتانی در

وشـمگیر شهرسـتان آق قلا اسـتان گلسـتان ،در

روسـتای انقلاب ،کار خـود را بـه عنـوان کتابـدار

مراسـم ملـی گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانی

آغـاز کـرد ،در گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد

و کتابـدار سـال  ۱۳۹۹به عنـوان یکـی از کتابداران

کتابخانههـای عمومی کشـور در معرفی کتابخانه

برگزیـده در بخـش فعالیتهای شـاخص معرفی

محـل خدمت خـود ،با توصیف روسـتای انقالب،
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گفـت :بخش وشـمگیر دارای دو کتابخانه اسـت

بهتـر خدمـات یـاری میکنند.

کـه کتابخانه فرخی سیسـتانی بـه دلیل موقعیت

لـک زایـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای انجام

جغرافیایـی مناسـب و نیـز تعامل با دهیـاران ،نه

شـده در ایام شـیوع ویروس کرونا ،گفت :باوجود

تنهـا بـرای اهالـی روسـتای انقلاب ،بلکـه بـرای

تعطیلـی کتابخانه در برهه هایـی از زمان ،مطالعه

سـاکنان روسـتاهای مجاور نیز پایگاهی فرهنگی

در روسـتای انقلاب و حتـی روسـتاهای مجـاور

محسـوب میشـود .این کتابخانـه در حال حاضر

تعطیل نبـود .من با ایجاد کانالهـا و گروه هایی،

بیـش از  ۲هـزار جلـد کتـاب و  ۶۴۰عضـو فعـال

کتـاب هایـی را معرفـی میکـردم و هـر کـس که

دارد کـه میـزان منابع کتابخانه نسـبت بـه میزان

بـه مطالعـه کامـل کتابی راغب میشـد ،کتـاب را

مراجعـان و اعضا ،محدود اسـت .کتابخانه فرخی

از کتابخانـه میگرفتـم و درب منـزل تحویل آنها

سیسـتانی بـه بخشهـای مخـزن ،نشـریات،

مـیدادم؛ بعـد از یک مـاه دوباره بـرای برگرداندن

مرجع ،کـودک و سـالنهای مطالعـه مجزا مجهز

کتـاب به منـزل اعضـا مراجعـه میکردم.

ا ست .

وی تصریـح کرد :بسـیاری از اهالی روسـتای

وی با اشـاره به تجربـه ارائه خدمات کتابخانه

انقالب کارگر هسـتند و هر روز روسـتا را به مقصد

ای در فضـای مجـازی طـی ماههای اخیـر ،اظهار

شـهر ترک میکننـد؛ در برهـه هایی از زمـان تردد

داشـت :بـا توجه بـه اسـتفاده مخاطـب ،فضای

ممنـوع بـود و مـا میدانسـتیم کـه امـرار معاش

مجـازی ،هم تهدید و هم فرصت اسـت .شـرایط

این خانوادهها با مشـکل رو به رو اسـت؛ بنابراین

حاکـم بـر جهـان بـا شـیوع ویـروس کرونـا ،نهاد

بـا اسـتفاده از ظرفیـت خیرین ،جلـب کمکهای

کتابخانههـا و مـا کتابـداران را بـر آن داشـت کـه

شـورا و دهیار روسـتا و از طریق مشـارکت شرکت

تهدیـد فضای مجـازی را به فرصـت تبدیل کنیم.

هایـی همچون گـروه صنعتی صبا ،سـعی کردیم،

ایـن تغییر فضای کاری محدودیت هایی داشـت؛

مشـارکتی فعال در اجرای طرح «مواسـات و کمک

مهـم ترین محدودیت ،محرومیت منطقه اسـت؛

مومنانه» داشـته باشـیم .بنابراین کتابخانه تبدیل

متاسـفانه در ایـن منطقـه زیرسـاختهای الزم

بـه پایگاهی برای بسـته بندی و توزیع سـبد مواد

بـرای کار در فضـای مجـازی ،آنچنـان کـه بایـد

غذایـی شـد .توزیع بسـتههای مواد بهداشـتی و

فراهـم نیسـت و بسـیاری از مـردم بـه اینترنـت

ضدعفونـی کـردن معابـر و امـکان عمومـی نیز از

پرسـرعت دسترسـی ندارنـد .بـا ایـن حـال مهم

دیگـر فعالیتهای انجام شـده ،بوده اسـت.

تریـن مزیت تغییر فضـای کاری و انعطاف پذیری

لـک زایی با اشـاره به اهمیت نقـش و کارکرد

متناسـب بـا شـرایط موجـود ،این اسـت کـه ما

اجتماعی کتابخانه ها ،گفت :در گذشـته کتابخانه

اعضـای کتابخانه را رها نکردیـم و در ایام قرنطینه

هـا ،تنها مکانی بـرای امانـت کتاب بودنـد؛ امروز

بـا برنامههـای مختلـف در کنارشـان و میهمـان

از ایـن مقولـه فراتـر رفته ایـم و کتابخانـه پاتوقی

خانه هایشـان هسـتیم .از آنجایی که اسـتفاده از

فرهنگـی بـرای مـردم محسـوب میشـود؛ جایی

فضـای مجـازی بخش زیـادی از زمان مـردم را به

کـه میتواننـد اوقـات فراغتی مطلوب بـرای خود

خود اختصاص داده اسـت ،اسـتقبال کتابخوانان

بسـازند ،دایـره تعامالت خـود را گسـترش دهند

از ارائـه خدمـات کتابخانـه ای در ایـن فضـا نیـز

و بـه واسـطه تبـادل اندیشـه و تجربـه از طریـق

چشـمگیر بـود .حـاال اعضـا نـه تنهـا مخاطـب

مطالعـه کتـاب یا گفتگـو با افـراد جدیـد ،راه حل

برنامههـای مـا هسـتند ،در اجـرای برنامهها هم

هایـی جدیـد برای مشـکالت خود پیـدا کنند.

مشـارکت دارنـد و بـا نظـرات خـود مـا را در ارائه
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای شاخص:

فضای مجازی عاملی تسهیلگر و میانجی برای

خدماتدهی کتابخانههای عمومی است

مســئول کتابخانــه عمومــی فرهنگیــان همــدان گفت :فضــای مجازی

عاملــی تســهیلگر و میانجــی بــرای خدمــات دهــی کتابخانههــای

عمومــی محســوب میشــود و الزم اســت کتابــداران در ایــن فضــا

هوشــیارانه عمــل کــرده و بــرای جــذب و حفــظ اعضــا ،بــه بهتریــن
نحــو عمــل کننــد.

محسـن نجفـی خـواه ،مسـئول کتابخانـه

کارشناسـی ارشـد فیزیک و کارشناسـی ارشـد علم

عمومـی فرهنگیـان همـدان در مراسـم ملـی

اطالعـات و دانش شناسـی به سـرانجام رسـانده

گرامیداشـت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار سـال

اسـت ،بـا سـابقه  ۷سـال خدمـت در اداره کل

 ۱۳۹۹بـه عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در

کتابخانههـای عمومـی اسـتان همـدان ،حـدود

بخـش فعالیتهـای شـاخص معرفـی شـد.

یک سـال اسـت کـه به عنـوان مسـئول کتابخانه

نجفـی خواه که تحصیالت خـود را در مقطع
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بـا روابـط عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

تـا مخاطبمان ضمـن آگاهی از موضوعـات کتاب

کشـور در معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خود

هـا ،بـا فضایی دلنشـین و جـذاب رو به رو شـود.

گفـت :کتابخانه فرهنگیـان در شـهرک فرهنگیان

علاوه بـر ایـن ،بـا توجه بـه ظرفیت ایجاد شـده

همـدان واقـع شـده و بـا داشـتن بخشهـای

برای اسـتفاده رایـگان از پایـگاه اطالعاتی نورمگز

مخزن ،مرجع ،اسـتان شناسـی ،کودک ،نشـریات

بـه راه انـدازی خدمـت کتابـدار مرجـع مجـازی

و سـالن اجتماعات ۲۵ ،سـال اسـت که بـه اهالی

بـرای دسترسـی رایـگان محققان سراسـر کشـور

ایـن منطقه خدمـات فرهنگی ارائـه میدهد .این

بـه مقـاالت این پایـگاه اقـدام کردیم .امیـد داریم

کتابخانـه در حال حاضر بیـش از  ۵۸۰عضو دارد و

کـه با تأمیـن منابع مالـی در آینده بخـش گالری

بیشـترین مراجعان آن کودکان هسـتند.

دسـتاوردهای هنـری و بخـش ویـژه نمایشـگاه

وی با اشـاره به تجربـه ارائه خدمات کتابخانه
ای در فضـای مجـازی طـی ماههای اخیـر ،اظهار

کتـاب را بسـازیم تـا ایـن کتابخانه را در کشـور به
عنـوان مجموعـه ای کـم نظیر معرفـی کنیم.

داشـت :ماهیت و جنس کتاب ،ارتباطی حضوری

وی بـا اشـاره بـه نقـش و کارکـرد اجتماعـی

و حقیقـی میطلبـد؛ با ایـن حال فضـای مجازی

کتابخانههـا گفـت :کتابخانههـای عمومـی بـه

عاملی تسـهیلگر و میانجـی برای خدمـات دهی

عنوان دانشـگاه عمومی ،مشـتاقانه و بدون هیچ

کتابخانههـای عمومی محسـوب میشـود و الزم

محدودیتـی ،اطالعـات صحیح و دانشـی غنی را

اسـت کتابـداران در ایـن فضـا هوشـیارانه عمـل

بـرای تمامی اقشـار جامعـه فراهم کـرده و اوقات

کـرده و بـرای جـذب و حفـظ اعضـا ،بـه بهترین

فراغتـی علـم محـور بـرای آنان رقـم میزننـد .به

نحـو عمـل کنند .شـیوع بیماری کرونـا و تعطیلی

طـور مثال در ایام تلاش برای مهار بیمـاری کرونا

کتابخانـه ها ،به ضرورت حضور و خدمت رسـانی

کتابخانههـای عمومـی میتواننـد بـا اسـتفاده

کتابخانههـا در فضـای مجازی ،شـتابی دوچندان

از ظرفیـت کتابـداران بـه ایجـاد «ویکـی کتـاب»

داد و کتابخانههـا بـرای همراهـی در مهـار کرونا،

اقـدام کننـد و بـا ایجـاد بانک اطالعاتـی عظیمی

آگاهانـه فعالیتهـای جمعـی را تعطیـل کردنـد

در حـوزه کتـاب ،نویسـندگان ،انتشـارات و ،...

و احسـاس مسـئولیت بـه ایفـای نقـش در

دسترسـی مـردم را بـه اطالعـات حوزه کتـاب دو

ایـن شـرایط ،آنـان را بـه سـمت فضـای مجازی

چنـدان کننـد .بـا ترجمه ایـن بانـک اطالعاتی به

سـوق داد .حفـظ ارتبـاط بـا اعضـای کتابخانـه و

زبانهـای مختلـف ،فرهنـگ کتابخوانی ایـران در

جلـب رضایـت آن هـا ،نشـانه موفقیت نسـبی

دسـترس مـردم دنیـا قـرار میگیـرد .دیگـر اقدام

کتابخانههـا در فضـای کاری جدیـد بوده اسـت.

قابـل انجـام این اسـت که همانطور کـه میدانیم

نجفـی خـواه بـا اشـاره بـه فعالیتهـای

بـا شـیوع کرونـا در ایـران ،حرکـت مـدارس بـه

شـاخص کتابخانـه عمومـی فرهنگیـان در زمـان

سـمت آمـوزش غیر حضـوری آغاز شـده ،اما نبود

شـیوع کرونـا ،گفـت :در کتابخانـه فرهنگیـان ما

زیرسـاختهای آموزشـی مناسـب باعـث شـده

از فرصـت تعطیلـی کتابخانـه در مقاطـع زمانـی

بسـیاری از خانوادههـا بـرای جبـران کمبودهـای

مختلـف و محدودیـت حضـور اعضا ،اسـتفاده و

آموزشـی بـه کتابهای کمـک درسـی روی آورند.

به بازسـازی بخش کـودک و ایجاد بخش مطالعه

هزینـه بـاالی برخـی کتابهـای کمـک درسـی

ویـژه کـودکان ،اقـدام کردیم .همچنیـن طرحی با

موجـب شـده خانوادهها بـه امانت ایـن کتابها

عنـوان «رنگین کمـان» اجرا و طی آن نشـانهها و

از کتابخانههـای عمومـی فکـر کنند.

یادداشـت هایی رنگی برای مخزن طراحی کردیم
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده در بخش فعالیتهای ترویجی:

کتابدار واسطهای برای انتقال اندیشه است

مســئول کتابخانــه الغدیــر روســتای روانــج گفــت :کتابخانــه عمومــی،

مکانــی بــرای اجتمــاع مــردم و برقــراری ارتبــاط اســت تــا بتــوان
مشــکالت را مطــرح و راه حلــی بــرای رفــع آنهــا پیــدا کــرد؛ مــا ،تنها

واســطه انتقــال کتــاب نیســتیم ،واســطه ای بــرای انتقــال اندیشــه
محســوب میشــویم.

یارمحمد بندعلی ،مسـئول کتابخانه الغدیر

در کسـوت کتابدار مشـغول فعالیت اسـت ،در

روسـتای روانـج اسـتان مرکزی در مراسـم ملی

حـال حاضـر دو روز در هفتـه به عنـوان کتابدار

گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار

روسـتای روانـج و  ۴روز در هفتـه بـه عنـوان

سـال  ۱۳۹۹بـه عنوان یکی از کتابـداران برگزیده

کتابـدار کتابخانـه عالمـه عبدالهـادی دلیجانی

در بخـش فعالیتهـای ترویجی معرفی شـد.

خدمـت میکنـد .وی در گفتگـو بـا روابـط

یارمحمـد بندعلـی کـه از سـال  ۹۵تاکنون

عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور
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در معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خـود ،بـا

کـه افـراد با سلایق و ذائقههای مختلـف از آن

توصیف روسـتای روانـج ،گفت :روانـج از توابع

اسـتفاده میکننـد؛ البتـه فعالیـت در این فضا

شهرسـتان دلیجـان ،دارای حـدود  ۱۹۰خانوار و

مسـتلزم تأمیـن زیرسـاخت هایـی همچـون

 ۵۰۰نفـر جمعیـت اسـت کـه میـزان جمعیت

اینترنت پرسـرعت اسـت که در حـال حاضر در

در فصـول بهـار و تابسـتان بـه  ۴الـی  ۵هـزار

روسـتای راونـج فراهم نیسـت.

نفـر میرسـد .کتابخانـه الغدیـر سـال ،۱۳۸۲

بندعلـی تصریـح کـرد :در سـوره ابراهیـم،

در بخـش مرکـزی روسـتا بـه نـام میـانده ،در

خداونـد میفرماید«مـا هیـچ پیامبـری را جـز

زمینـی به مسـاحت  ۲۰۰مترمربع احداث شـد.

بـه زبان قومـش نفرسـتادیم»؛ به اعتقـاد من،

ایـن کتابخانه بـا داشـتن بخشهـای مخزن،

امـروزه فضای مجازی ،زبان نسـل جوان اسـت

مرجـع ،نشـریات ،کـودک ،نوجـوان ،دیـداری

و آنهـا بسـیاری از اطالعـات خـود را از ایـن

و شـنیداری و سـالن مطالعـه ۱۲ ،هزار نسـخه

طریـق تأمین میکننـد .بنابرایـن اینکه مطالب

منبـع و  ۴۰۰عضـو دارد و بیشـترین مراجعـان

منتشـر شـده در ایـن فضـا صحیح و مسـتند

ایـن مرکـز ،کـودکان و نوجوانان هسـتند.

باشـد ،بسـیار حائز اهمیت اسـت.

وی بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

وی بـا اشـاره بـه فعالیتهای انجام شـده

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههای

در فضـای مجازی ،گفت« :تلویزیون علیه کتاب

اخیـر ،اظهـار داشـت :بـا توجه به شـیوع کرونا

خوانـدن» یکـی از برنامههـای ویـژه کـودک

و ابلاغ رسـمی نهـاد مبنـی بـر لـزوم اسـتمرار

و نوجـوان اسـت ،کـه بسـیار مـورد اسـتقبال

فعالیتهـای کتابخانـه ای در فضـای مجـازی،

واقـع شـده اسـت .بـرای اجـرای این طـرح به

برنامههـای ما به سـمت فضای مجازی سـوق

کـودکان و نوجوانان برنامـه هفتگی دادم که در

داده شـد .اگر چه در این شـرایط جدید ،طیف

آن ردیفـی بـه تماشـای تلویزیـون و ردیفی به

وسـیعی از مخاطـب را بـه صـورت فیزیکـی از

مطالعه اختصاص داشـت و اگر میزان سـاعات

دسـت دادیـم ،اما این فضا فرصتـی فراهم کرد

کتابخوانـی افراد از سـاعات تماشـای تلویزیون

تـا زنجیـره ارتباطمـان بـا اعضـا تنگ تر شـود

بیشـتر بود ،به آنها امتیـازی تعلق میگرفت.

و در واقـع اگـر چنیـن فضایی وجود نداشـت،

از دیگـر فعالیتهـای انجام شـده ویـژه کودک

بـا کتابخانههـای بسـته مواجـه میشـدیم .با

و نوجـوان کـه با اسـتقبال رو به رو شـد ،برنامه

وجـود اینکـه کار در فضـای مجـازی ،حـال و

«نامـه به نویسـنده» اسـت .بـرای اجـرای این

هوای حضور در کتابخانه ،گشـتن میان قفسـه

برنامـه ،کـه بـا هـدف جلـب توجـه افـراد بـه

هـا ،تـورق کتابهـا و استشـمام عطـر آنها را

سـایر اطالعـات کتابشـناختی در کنـار عنوان و

کـم دارد ،ارائـه خدمـات کتابخانـه ای از طریق

محتـوای کتاب انجام میشـود ،بعـد از معرفی

فضـای مجازی بـرای من تجربه شـیرینی بوده

یـک کتاب و بیـان شـرح مختصـری از زندگی

اسـت و امـروز از موافقـان حضـور کتابخانهها

نویسـنده ،از کودکان و نوجوانان میخواهم که

در فضـای مجـازی هسـتم .امیـد دارم ایـن

نامـه ای به نویسـنده کتاب بنویسـند.

فرصتـی که با تهدیـد کرونا ایجاد شـد ،مقدمه
ای بـرای برنامـه ریـزی بیشـتر نهـاد در حـوزه
ورود کتابخانههـا بـه فضـای مجـازی باشـد.
شـبکههای اجتماعی ،رسـانه پرمخاطبی است
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

کتاب دنیای آدمها را تغییر میدهد

کتابــدار کتابخانــه نبــی اکــرم شهرســتان هرســین گفــت :کتــاب

دنیــای آدمهــا را تغییــر میدهــد امــا ایــن تغییــر تنهــا بــا توصیــه
بــه کتابخوانــی ایجــاد نمــی شــود؛ بایــد دســت مخاطــب را بگیریــم

و بــا فعالیتهــای فرهنگــی خالقانــه ،او را همــراه کنیــم تــا رقابتــی
مثبــت در جهــت بهبــود کیفیــت زندگــی بیــن افــراد شــکل گیــرد.

ملیحه حاتمـی زرگران ،کتابـدار کتابخانه نبی

کسـوت کتابـدار مشـغول فعالیت اسـت و تألیف

اکـرم شهرسـتان هرسـین اسـتان کرمانشـاه در

آثـاری همچـون «پهلوان شـهر آفتاب»« ،سـکوت

مراسـم ملـی گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانی

پشـت شیشـه» و «علـی تنهـا فرزنـد کعبـه» را

و کتابـدار سـال  ۱۳۹۹به عنـوان یکـی از کتابداران

در کارنامـه کاری خـود دارد ،در گفتگـو بـا روابـط

برگزیـده در بخـش فعالیتهـای ترویجی معرفی

عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـا

شـد .ملیحـه حاتمـی کـه از سـال  ۹۷تاکنـون در

معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خـود ،گفـت:
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شهرسـتان هرسـین در فهرسـت  ۳۱شهرسـتان

شهرسـتان ،بـرای برقـراری ارتباط و هم اندیشـی

کمتر توسـعه یافته کشـور قرار دارد .کتابخانه نبی

بـا سـایر رابطـان فرهنگـی و کتابـداران از سراسـر

اکـرم ایـن شهرسـتان در منطقه کم برخـوردار تازه

کشـور تالش کـردم و به این ترتیـب برنامه هایی

آبـاد واقـع شـده و با بخشهـای مخـزن ،کودک،

از جملـه نشسـت کتابخـوان تخصصـی محمـد

سـالن مطالعـه کـه بـه صـورت یـک روز در میان

رسـول اهلل(ص) به مناسـبت میالد پیامبر اسلام

مـورد اسـتفاده خانمهـا و آقایـان قـرار میگیـرد،

بـا حضـور رابطان فرهنگی از  ۷اسـتان؛ نشسـت

دارای  ۱۳۰۰عضـو اسـت کـه بیشـترین این اعضا،

خاطره گویی مصطفی رسـتم پـور ،رزمنده و اولین

کـودکان و نوجوانان هسـتند.

فرمانده بسـیج شهرسـتان هرسـین به مناسـبت

وی با اشـاره به تجربـه ارائه خدمات کتابخانه

هفتـه دفـاع مقـدس؛ نشسـت خاطـره گویـی

ای در فضـای مجـازی طـی ماههای اخیـر ،اظهار

آزاده سـرافراز ،سـرهنگ علـی ابدالـی؛ نشسـت

داشـت :فضای مجـازی مطمئنا رکـود کتابخانهها

خاطرهگویـی کتابـداران کشـور بـه مناسـبت

را بـه دنبـال داشـت؛ چراکـه در این مـدت کتابی

هفتـه کتـاب با حضـور کتابدارانی از  ۶اسـتان و ۶

امانـت ندادیـم و چند ماه کتابخانه بـه طور کامل

نشسـت مطالعاتـی مناسـبتی ،برگزار شـد.

تعطیـل بـود .امـا روی آوردن بـه فضـای مجازی

وی در خصـوص اهمیـت نقـش و کارکـرد

بـرای ارائـه خدمات فرهنگـی کتابخانه هـا ،نقاط

اجتماعـی کتابخانههـا گفـت :کتابخانـه عمومی،

قوتـی نیز داشـت .پیش از ایـن بسـیاری از افراد

محـل تجمـع عمـوم بـوده و ماهیـت متفاوتـی

در خصـوص ورود کتابخانه بـه حوزه ارائه خدمات

نسـبت به بانکها و سـایر ادارات خدماتـی دارد.

فرهنگی ،مقاومت نشـان میدادنـد؛ اما واقعیت

بـه اعتقاد مـن ارائه خدمات فرهنگی متناسـب با

ایـن اسـت کـه اگـر طـی ایـن مـدت ،کتابـداران

نیـاز جامعـه مخاطب از سـوی کتابخانـه ضروری

بـرای ارائـه خدمـات فرهنگـی در فضـای مجازی

اسـت؛ چراکـه در غیر اینصـورت کتابخانه ،تفکری

پیـش قدم نمی شـدند ،شـاید کتابخانـه عمومی

بالقـوه اسـت کـه بـه فعـل درنیامـده؛ بـا معرفی

عملا حـذف میشـد؛ در حالـی کـه امـروز و در

کتـاب و اندیشـه ای کـه بـر کیفیـت زندگـی فرد

شـرایط کنونی کشـور ،نهاد کتابخانههای عمومی

بیفزایـد ،کتابخانـه به لحاظ اجتماعـی و فرهنگی

و کتابخانـه هـا ،بـه واسـطه خدماتـی کـه ارائـه

اثرگـذار خواهد شـد و به ایـن ترتیب هزینه هایی

داده انـد ،از مراکـز اثرگـذار محسـوب میشـوند.

کـه صرف رفع آسـیبهای اجتماعی میشـود ،به

فعالیـت کتابخانههـا در فضـای مجـازی ،جریانی

صورتی چشـمگیر کاهش خواهـد یافت .من فکر

فرهنگـی ایجاد کـرد که طی آن رقابتی سـالم بین

میکنـم ما کتابـداران و همچنین مسـئوالن ،باید

کتابخانههـا و کتابخوانان شـکل گرفـت و این امر

کتـاب درمانـی را باید جدی بگیریـم؛ چراکه کتاب

بسـیار ارزشمند اسـت .فعالیتهای کتابخانه نبی

دنیـای آدمهـا را تغییـر میدهـد؛ اما ایـن تغییر

اکـرم در شهرسـتان هرسـین و پیامهـای تشـکر

تنهـا بـا توصیه بـه کتابخوانـی ایجاد نمی شـود؛

مـردم و مسـئوالن ،گواهـی بـر این مدعا اسـت.

باید دسـت مخاطـب را بگیریم و بـا فعالیتهای

حاتمـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای انجـام

فرهنگـی خالقانـه ،او را همـراه کنیـم تـا رقابتـی

شـده در فضـای مجـازی ،اظهـار داشـت :یکـی از

مثبـت در جهت بهبـود کیفیت زندگی بیـن افراد

برجسـته ترین مزایای فعالیـت در فضای مجازی،

شـکل گیرد.

امـکان بـه اشـتراک گـذاری تجـارب همـکاران از
سراسـر کشـور بـود .من به عنـوان رابـط فرهنگی
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در حوزه فعالیتهای ترویجی:

پویایی کتابخانه در تعامل با جامعه معنا پیدا میکند

مســئول کتابخانــه روســتایی آیــت اهلل میــرزا قاســم پریخانــی گفــت:
پویایــی کتابخانــه در تعامــل بــا جامعــه معنــا پیــدا میکنــد؛ کتابــدار
شــاید قــادر بــه رفــع کامــل یــک مشــکل نباشــد امــا میتوانــد بــه

درد دل مخاطــب گــوش ســپارد؛ بــه ایــن ترتیــب اعتمــاد کاربــر بــه
کتابخانــه جلــب میشــود و او بــرای همیشــه روی کتابخانــه حســاب

خواهــد کــرد.

فاطمـه زیادپور ،مسـئول کتابخانه روسـتایی

کسـوت کتابـدار فعالیـت میکنـد ،در گفتگـو بـا

آیت اهلل میرزا قاسـم پریخانی شهرستان مشکین

روابـط عمومی نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور

شـهر اسـتان اردبیل ،در مراسـم ملی گرامیداشت

در معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خـود گفت:

روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار سـال  ۱۳۹۹بـه

کتابخانـه عمومـی میرزا قاسـم پریخانی در سـال

عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در بخـش

 ۱۳۸۱تأسـیس شـد .ایـن کتابخانـه مجهـز بـه

فعالیتهـای ترویجـی معرفـی شـد.

بخشهـای مخزن ،کودک ،مرجـع ،دفاع مقدس،

فاطمـه زیادپـور کـه مـدت  ۶سـال اسـت در
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عضو اسـت کـه بیـش از نیمـی از آنها کـودکان

صـورت هفتگـی و از طریـق پیامـک کتـاب و یـا

و نوجوانـان هسـتند .روسـتای پریخـان تنهـا

نویسـنده ای را معرفی میکـردم و همچنین آنان

روسـتای مجهز به کتابخانه شهرسـتان مشـکین

در خصـوص فرزندانشـان صحبـت میکردنـد.

شـهر اسـت؛ با این حـال به دلیـل آداب و رسـوم

بـا تعطیلـی کتابخانـه ،ایـن انجمن کمـک بزرگی

سـنتی حاکـم بر روسـتا و سـطح فرهنگـی مردم،

بـود؛ عالوه بر این محیط روسـتا کوچک اسـت و

ایـن روسـتا دارای معضالت فرهنگـی و اجتماعی

تقریبـا همه هم را میشناسـیم ،بنابراین ارتباطات

بسیاری اسـت .در واقع مشکالت فراوان ،فرهنگ

خیلـی زود مجـددا برقـرار شـد .حسـن کار در

را در زندگـی مـردم در آخریـن ردیـف اهمیت قرار

فضـای مجـازی در روسـتای پریخان ایـن بود که

داده و بـه همیـن دلیـل کتابخانـه تنهـا پایـگاه

بـه دلیل در دسـترس بـودن شـبانه روزی کتابدار،

فرهنگـی روسـتا و مکانـی بـرای حل و یـا یافتن

انـس بین اعضا و من بیشـتر از پیش شـد .البته

راه حلـی برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی

محدودیـت هایـی نیـز در زمینه دسترسـی اعضا

اسـت .در این روسـتا آمار طلاق ،تعـداد کودکان

بـه اینترنت وجـود دارد.

تـک والـدی و والدیـن ناسـالم زیـاد اسـت و بـه

وی اظهـار داشـت :با آغاز انجـام کار کتابداری

همیـن دلیل فعالیتهـای مـا در کتابخانه عموما

در فضای مجازی با توجه به محیط روسـتا ،سعی

بـر کـودکان و نوجوانان متمرکز شـده اسـت .رفع

مـن همـواره این بـوده اسـت که مجـری عدالت

خأل عاطفی این قشـر و کاشـتن بذر امیـد در آنان

فرهنگی باشـم؛ یعنی سـعی کردم دسترسی همه

و اعتقـاد بـه اینکـه با افزایـش آگاهـی میتوانند

اعضـا ،اعـم از آنهـا کـه بـه اینترنـت دسترسـی

بـر مشـکالت زندگـی خـود غلبـه کننـد ،اهـدف

دارنـد و آنهـا که از ایـن امکان محروم هسـتند،

کتابخانـه میرزا قاسـم پریخانی اسـت.

بـه خدمـات کتابخانـه ای یکسـان باشـد .یکی از

وی تصریـح کـرد :با توجه به فرهنگ روسـتا،

برنامههـای اجـرا شـده در ایـن راسـتا« ،سـاعت

اینجـا بچههـا در سـن  ۱۲یـا  ۱۳سـالگی ازدواج

 ۶سـاعت مطالعـه» بـود .شـرایط روسـتا مانع از

میکننـد و معموال در سـن  ۱۶تا  ۱۷سـالگی طالق

تشـکیل گروه در شـبکههای اجتماعی میشـود و

میگیرنـد .بـرای مـن بـه عنـوان کتابـدار روسـتا

افراد تمایل ندارند شـماره تماسشـان در دسترس

بسـیار رنـج آور اسـت تماشـای زندگـی کودکانی

سـایرین قـرار گیـرد .بنابرایـن بـرای اجـرای ایـن

کـه بـرای مأنوس شدنشـان با کتاب تلاش کرده

برنامـه کتابی را ،ویـژه بزرگسـاالن ،معرفی و قصه

ام .آنهـا بـا مطالعـه عجیـن میشـوند و بعـد

ای را ،ویـژه کـودکان ،تعریـف میکنـم و هـر روز

مشـکالت زندگی مشـترک آنها را دوباره از مسیر

سـاعت  ۶بعـد از ظهـر ،فایـل صوتـی و تصویری

کتابخوانـی دور میکنـد و بعـد از یک یا دو سـال

معرفـی کتـاب را از طریق شـبکههای اجتماعی در

زندگـی مشترکشـان هـم از هم میپاشـد.

اختیـار اعضا قـرار میدهنـد؛ فایل متنـی معرفی

زیادپـور بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

کتـاب و قصههـا را نیز از طریق پیامـک به افرادی

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههـای

که بـه اینترنت دسترسـی ندارند ،ارسـال میکنم.

اخیـر ،اظهار داشـت :قبـل از شـیوع کرونا انجمن
بانـوان کتابخـوان تشـکیل دادیـم؛ شـامل همان
بانوان کم سـن و سـالی که تـا کالس  ۵یا  ۶درس
خوانـده انـد و بـه دلیل مشـکالت زندگی فرصت
مراجعـه بـه کتابخانـه را ندارنـد؛ در این گـروه ،به
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در حوزه فعالیتهای ترویجی:

رفع نیاز یک فرد به بهبود حال جامعه میانجامد

مســئول کتابخانــه فرزانــگان شــهر بهارســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه

اهمیــت نقــش و کارکــرد اجتماعــی کتابخانــه هــا ،گفــت :رفــع نیــاز

یــک فــرد بــه بهبــود حــال جامعــه میانجامــد و بــرای یــک کتابــدار

انگیــزه ای بــزرگ تــر از اثرگــذاری در جامعــه وجــود نــدارد.
مریـم درنجفـی ،مسـئول کتابخانـه فرزانگان

کتابخانه فرزانگان سـال  ۱۳۹۲راه اندازی و در سـال

شـهر بهارسـتان اصفهـان ،در مراسـم ملـی

 ،۱۳۹۴بـه دلیل قدیمی بودن سـاختمان ،بازسـازی

گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانی و کتابدار سـال

شـد .ایـن کتابخانـه در حـال حاضـر مجهـز بـه

 ۱۳۹۹بـه عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در

بخشهـای کودک ،نوجـوان ،مرجع و سـالنهای

بخـش فعالیتهـای ترویجـی معرفـی شـد.

مطالعـه مجـزا بـوده و  ۲۲۳۶عضـو فعـال دارد.

مریـم درنجفی که  ۲۰سـال اسـت در کسـوت

کتابخانـه فرزانگان در فاز دو شـهر بهارسـتان واقع

کتابـدار فعالیـت میکنـد ،در گفتگـو بـا روابـط

شـده؛ منطقه ای که دارای جمعیتی جوان اسـت و

عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور در

بنابراین بیشـترین قشر مراجعه کننده به کتابخانه

معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خـود ،گفـت:

نیز جوانان هسـتند .در واقع از آنجاکه من همواره
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کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

تلاش خـود را به جذب مخاطـب کودک معطوف

بـروم ،ذهـن کـودکان را بـا موضوع آشـنا میکنم؛

کـرده ام ،بسـیاری از مراجعان کتابخانـه ما والدین

بچههـا نظـرات خـود را میگوینـد؛ بعـد قصـه را

جوانـی هسـتند کـه مایلنـد فرزنـدان خـود را از

میگویـم و در نهایـت دوباره هر یـک از حاضران از

کودکـی بـا کتـاب و کتابخوانی مأنـوس کنند.

نـگاه خـود جذابیتها و یا کاسـتیهای داسـتان

وی با اشـاره به تجربـه ارائه خدمات کتابخانه

را مطـرح میکنـد .عالوه بر این ،باشـگاه کتابخوان

ای در فضـای مجـازی طـی ماههـای اخیـر ،اظهار

مجـازی برنامـه ای ویـژه نوجوانان  ۹الی  ۱۵سـال

داشـت :واقعیـت ایـن اسـت کـه تغییـر فضـای

اسـت کـه طـی آن هـر هفتـه مـن و نوجوانـان

کاری بـرای کتابـداری که دیدار هـر روز با مراجعان،

شـرکت کننـده کتـاب هایـی را معرفـی میکنیـم.

بخشـی از زندگـی اش شـده ،قـدری سـخت بود.

در ایـن برنامـه علاوه بـر معرفـی کتـاب ،شـرکت

من دوسـتان کتابخوانم را هـر روز میدیدم ،با هم

کننـدگان بـا نویسـندگان نیز آشـنا میشـوند.

صحبـت میکردیـم و دوسـتیها بـا دورهمیهـا

وی اضافـه کـرد :برگـزاری نشسـتهای

شـکل میگرفـت و ارتباطـات ادامه پیـدا میکرد.

مشـترک کتابخوانی با سـایر کتابخانههای اسـتان

کار در فضـای مجـازی ،بـه ویژه در ابتـدا ،لذت هم

اصفهـان و ارتبـاط بـا کتابخوانان سراسـر اسـتان؛

نشـینی با مخاطـب را از مـن گرفت .بـا این حال

برگـزاری مسـابقات ویـژه کـودکان و نوجوانـان

بـه تدریـج راه حل هایـی پیدا کردیم و توانسـتیم

همچون مسـابقه تهیه کلیپ و پوستر به مناسبت

ارتباطـات ارزشـمند ایجـاد شـده را ،هرچنـد بـه

هفتـه وحـدت و مسـابقه نقاشـی و دلنوشـته به

صـورت غیرحضـوری ،حفـظ کنیـم .حـاال دیگـر

مناسـبت عیـد غدیر و آموزش سـاخت کاردسـتی

برنامههـای کتابخانـه در بسـتر فضـای مجـازی

از طریـق به اشـتراک گـذاری ویدیوهای آموزشـی

انجـام میشـود و همچـون گذشـته مخاطبانمان

از دیگر فعالیتهای انجام شـده توسـط کتابخانه

برای حضور در برنامهها پیگیر و مشـتاق هسـتند.

فرزانـگان در فضـای مجـازی بوده اسـت.

گذشـته از ایـن ،فضـای مجـازی دایـره مخاطبان

مسـئول کتابخانـه فرزانگان شـهر بهارسـتان

کتابخانه عمومی فرزانگان را وسـیع تـر کرد و امروز

اصفهـان بـا اشـاره بـه اهمیـت نقـش و کارکـرد

کتابخوانـان بـدون محدودیت زمانـی و مکانی از

اجتماعـی کتابخانـه هـا ،گفـت :کتابخانههـا

برنامههـای کتابخانـه اسـتفاده میکننـد و ایـن

میتواننـد مأمنـی بـرای همـه اقشـار جامعـه ،از

تجربه شـیرینی اسـت.

کـودک تا کهنسـال ،باشـند .در زمـان ارائه خدمات

درنجفـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای انجـام

حضـوری ،افراد مسـنی بودنـد که به بهانـه کتاب

شـده در فضای مجـازی ،گفت :قصـه گویی ،یکی

و در واقـع تنها برای صحبت کـردن ،وارد کتابخانه

از برنامههـای مسـتمر ما در فضای مجازی اسـت

میشـدند و اینجـا اسـت که کتابـدار امیـن مردم

کـه عصرهـای چهارشـنبه برگـزار میشـود .ایـن

میشـود .بـه اعتقـاد مـن مهـارت کتابـدار در

برنامـه بـا هـدف ترغیـب کـودکان بـه کتابخوانی

برقـراری ارتبـاط و احترام به مخاطـب ،اعتماد فرد

انجـام میشـود؛ در واقـع بـه اعتقـاد من اگـر بذر

را جلـب میکنـد و او بـه کتابخانـه و کتابـدار دل

کتابخوانـی در جـان کـودک بنشـیند ،ثمـره آن در

میبنـدد .رفع نیاز یـک فرد به بهبـود حال جامعه

آینـده نـه تنهـا بـرای وی ،بلکـه بـرای اطرافیان و

میانجامـد و بـرای یک کتابدار انگیـزه ای بزرگ تر

جامعـه نیـز سـودمند خواهـد بـود .برنامـه قصه

از اثرگـذاری در جامعـه وجـود نـدارد.

گویـی هـر هفتـه در پلتفـرم اسـکای روم برگـزار
میشـود .در این برنامه ابتدا بی آنکه سـراغ کتاب
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در حوزه فعالیتهای ترویجی:

ترویج کتابخوانی در فضای مجازی تسکینی برای

روزهای دوری از کتابخانه است

مســئول کتابخانــه فرزانــگان شــهر بهارســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه

اهمیــت نقــش و کارکــرد اجتماعــی کتابخانــه هــا ،گفــت :رفــع نیــاز

یــک فــرد بــه بهبــود حــال جامعــه میانجامــد و بــرای یــک کتابــدار

انگیــزه ای بــزرگ تــر از اثرگــذاری در جامعــه وجــود نــدارد.
کتابـدار کتابخانـه عمومی عالمه شـیخ مفید

فاطمـه صالـح نیا ،کتابـدار کتابخانـه عمومی

باغشـهر اسلامیه شهرسـتان فـردوس ،بـا اشـاره

عالمـه شـیخ مفید باغشـهر اسلامیه شهرسـتان

بـه تجربـه ارائـه خدمـات کتابخانـه ای در فضای

فـردوس اسـتان خراسـان جنوبی در مراسـم ملی

مجـازی طی ماههای اخیر ،اظهار داشـت :درسـت

گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانی و کتابدار سـال

اسـت کـه کتابخانههـا بـه دلیـل محدودیتهـا

 ۱۳۹۹بـه عنـوان یکی از کتابـداران برگزیده در حوزه

تعطیل شـده انـد ،اما ترویـج کتـاب و کتابخوانی

فعالیتهـای ترویجـی معرفی شـد.

در فضای مجازی ،تسـکینی بـرای روزهای دوری از
کتابخانه اسـت.
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فاطمـه صالـح نیـا کـه  ۱۲سـال اسـت در
کسـوت کتابـدار فعالیـت میکنـد ،در گفتگـو بـا

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

روابـط عمومی نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور

شـعر خوانـی ،طـی پیامـی از به اشـتراک گـذاری

در معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت خـود گفت:

ایـن فایلهـا با توجـه تعطیلـی کتابخانـه و عدم

کتابخانـه عمومـی عالمـه شـیخ مفیـد باغشـهر

دسترسـی بـه کتاب ،تقدیـر کرد و ایـن کار را کمک

اسلامیه سال  ۱۳۶۸تاسیس شـد و در حال حاضر

بزرگـی به مـادران دانسـت.

بـا داشـتن بخشهـای مخـزن ،مرجـع ،کـودک،

وی بـا اشـاره بـه فعالیتهای انجام شـده در

خدمات اینترنتی ،نشـریات و سـالنهای مطالعه،

بسـتر فضای مجازی ،گفت :در سـه ماهه نخست

دارای  ۵۶۳عضـو فعـال اسـت .بیشـتر مراجعـان

سـال  ،۱۳۹۹بـا هـدف کمـک رسـانی و ترویـج

کتابخانه مـا کـودکان ،نوجوانان ،دانـش آموزان و

کتابخوانی دو طرح «مواسـات مومنانـه» و «کرونا

نیـز زنـان خانه دار هسـتند.

کتـاب» را اجرا کردیـم .برای اجرای طرح مواسـات

وی با اشـاره به تجربـه ارائه خدمات کتابخانه

مومنانـه ،با حضـور در کارگاه تولید ماسـک ،ضمن

ای در فضـای مجـازی طـی ماههـای اخیـر ،اظهار

مشـارکت در تولیـد ماسـک ،به معرفـی کتابخانه

داشـت :بـا محدودیتهـای ایجـاد شـده بـه

و منابـع جشـنواره کتابخوانـی رضـوی پرداختیم.

واسـطه شـیوع کرونا ،بخش عمده کار کتابخانهها

طـرح «کرونـا کتـاب» نیز با هدف آشـنایی نسـل

در فضـای مجـازی انجـام میشـود .ایـن روزهـا

جـوان بـا سـبک زندگی شـهدا ،به همـت جمعی

بیشـترین زمان ما صرف تولید محتـوای صوتی و

از نوجوانـان و جوانـان فعـال انجـام و طـی آن

تصویـری بـرای مخاطبانمان میشـود کـه نه تنها

زندگینامـه شـهدا گویا شـد .همچنین طرح «سـه

باعـث افزایـش آگاهـی و مهارتهـای خودمـان

شـنبههای کـودک و کتـاب» بـا هـدف معرفـی

شـده ،بلکـه رضایـت مخاطـب را نیـز فراهـم

تازههـای بخش کـودک کتابخانه انجام میشـود.

میکند .در واقع درسـت اسـت کـه کتابخانهها به

در ایـن طـرح سـه شـنبههای هـر هفته ،یکـی از

دلیـل محدودیتها تعطیل شـده انـد ،اما ترویج

کتابهـای نورسـیده بخـش کـودک در قالب یک

کتـاب و کتابخوانـی در فضـای مجازی ،تسـکینی

کلیـپ  ۲تـا  ۳دقیقـه ای ،معرفی و بخشـی از آن

بـرای روزهـای دوری از کتابخانه اسـت.

خوانـده میشـود.

صالـح نیا ادامـه داد :در ماههای پایانی سـال

صالح نیا اضافه کرد :به مناسـب گرامیداشـت

گذشـته تنهـا راه ارتباطـی ما بـا اعضـا ،کانالهای

هفتـه دفـاع مقدس و بـا هـدف تکریـم خانواده

کتابخانه در پیام رسـان سـروش بـود اما به تدریج

شـهدا و آشـنایی اعضـای کتابخانـه بـا فرهنـگ

متوجـه شـدیم کـه کتابخانه به ایـن زودیهـا باز

ایثـار و شـهادت« ،خاطره گویـی و روایتگری دفاع

نخواهـد شـد .بنابرایـن از طریـق تمـاس تلفنی با

مقـدس» بـا حضـور مـادران شـهدا ،جانبـازان و

اعضـای فعـال ،والدیـن کـودکان و اطالع رسـانی

رزمنـدگان عضو کتابخانه در فضـای مجازی انجام

بخشـی از برنامـه ها ،نظرسـنجی کردیـم تا ببینم

شـد .قصـه گوییهـای خالقانـه بـا رنـگ کـردن

از کـدام پیـام رسـانها بیشـتر اسـتفاده میکنند.

انگشـتان دسـت ،عروسـک گردانـی و سـاخت

سـپس کانـال هایـی جهـت ارائـه خدمـات و

کاردسـتی با هـدف پرورش خالقیـت در کودکان و

فعالیتهـای کتـاب محـور در دو پیـام رسـان ایتا

درک بهتـر مفاهیم ارائه شـده در قصه هـا ،از دیگر

و بلـه ایجـاد کردم که خوشـبختانه از همـان ابتدا

فعالیت هایی اسـت کـه به صورت مسـتمر برگزار

بازخوردهـای خوبی هم داشـت .بـرای نمونه مادر

میشـود.

یکـی از کـودکان عضـو کتابخانـه بعد از اسـتفاده
از فایلهـای صوتـی و تصویـری قصـه گویـی و
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده در بخش فعالیتهای شاخص:

ساخت جامعه ای بهتر ،انگیزه ای برای تالش و اثرگذاری

بیشتر است

مرضیــه ادیــب منــش ،مســئول کتابخانــه نبــوت شــهر سرمســت،

گفــت :دسترســی مــردم بــه اطالعــات روزآمــد و افزایــش آگاهــی
آنهــا بــه نحــوی کــه فــردی بهتــر بــرای خــود و نیــز جامعــه باشــند،

مســئولیت مــرا بــه عنــوان کتابــدار ،ســنگین تــر و انگیــزه ام را بــرای
تــاش و اثرگــذاری ،بیشــتر میکنــد.

مرضیـه ادیـب منـش ،مسـئول کتابخانه

در کسـوت کتابـدار فعالیت میکنـد ،در گفتگو

نبـوت شـهر سرمسـت گیالنغـرب اسـتان

بـا روابـط عمومی نهـاد کتابخانههـای عمومی

کرمانشـاه ،در مراسـم ملـی گرامیداشـت روز

کشـور در معرفـی کتابخانه محـل خدمت خود

کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار سـال  ۱۳۹۹بـه

گفـت :کتابخانـه نبـوت در بخـش گواور شـهر

عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در بخـش

سرمسـت شهرسـتان گیالنغـرب واقـع شـده

فعالیـتهـای شـاخص معرفـی شـد.

اسـت .بخش گـواور ،منطقـه ای کـم برخوردار

مرضیـه ادیـب منـش کـه  ۷سـال اسـت

56

اسـت و کتابخانـه نبـوت در ایـن منطقـه بـه
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عنـوان پایگاهـی فرهنگـی و اجتماعـی ،و نـه هـای شـاخص در مراسـم ملـی گرامیداشـت
صرفـا مکانی بـرای ارائه خدمـات امانت کتاب،

روز کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار سـال ،۱۳۹۹

فعالیـت میکنـد .این کتابخانه بـا  ۱۲هزار جلد

اظهـار داشـت :طرح «کتابدار سـفیر سلامت»

کتـاب دارای  ۹۳۵عضـو فعال اسـت و کودکان

یکـی از برنامـه هایـی بـود کـه بـا هـدف

و نوجوانـان ،دانـش آمـوزان و دانشـجویان از

فرهنـگ سـازی و آگاهـی بخشـی بـه مـردم

بیشـترین مراجعـان کتابخانـه مـا محسـوب

بـرای رعایـت بهداشـت فـردی در ایام شـیوع

میشـوند.

کرونـا انجـام شـد .در واقع میخواسـتم در کنار

وی بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

کادر درمـان ،کـه بازیگـران اصلـی ایـن صحنه

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههای

بودنـد ،کتابخانـه هـم پشـت صحنـه ایفـای

اخیـر ،اظهـار داشـت :کار در فضـای مجـازی از

نقش کنـد .آگاهی بخشـی به مردم ،یـادآوری

طریـق تشـکیل گـروه هایـی در پیام رسـانها

نـکات بهداشـتی ،کمـک بـه تحمـل روزهـای

آغـاز شـد .اطلاع رسـانی اخبـار و برنامههـای

قرنطینـه بـا اجـرای برنامههـای فرهنگـی از

کتابخانـه در کانالهای معتبر شهرسـتان و هم

مسـئولیتهای کتابخانـه بـرای ایفـای ایـن

اندیشـی بـا کتابـداران اسـتان بـرای طراحـی

نقـش بـود .در واقـع مـا کتابخانه را بـه عنوان

فعالیتهـای خالقانـه و پیشـبرد امـور ،در گام

پایـگاه سلامت معرفی کردیـم .با اسـتفاده از

بعـد انجام شـد .فضای مجازی عملا دامنه کار

کمکهـای خیرین و سـازمانهای مـردم نهاد،

کتابـداری را گسـترده تر کرد .حـاال مخاطبان ما

ماسـک و مواد ضدعفونی کننده تهیه و بسـته

تنهـا بـه اعضای کتابخانـه محدود نمی شـوند

بنـدی میکردیـم و از طریـق شـورای شـهر و

و دعـوت بـه مطالعـه در گسـتره ای وسـیع تر

روسـتا و دهیـاران ،ایـن بسـتههای بهداشـتی

انجام میشـود ،چراکه خدمات مـا به دورترین

را بـه دسـت خانـواده هـا ،بـه ویـژه در مناطق

نقـاط ،کـه بـه کتابخانـه و کتـاب دسترسـی

کمتـر برخـوردار ،میرسـاندیم .عالوه بـر این ،با

ندارنـد ،نیـز میرسـد .در واقع فضـای مجازی

شناسـایی معابر پرخطر شـهر ،بر اسـاس وجود

ضمـن اینکـه در بیشـتر دیـده شـدن خدمات

اماکـن پرتـرددی همچون نانوایی ،آرایشـگاه و

کتابخانـه اثرگـذار بـود ،دسترسـی بـه خدمات

 ،...بیـن صاحبان این مشـاغل مواد ضدعفونی

کتابخانـه ای را نیز تسـهیل کرد .بیشـتر اهالی

کننـده توزیـع میکردیـم.

ایـن منطقه دامدار و کشـاورز هسـتن و خیلی

وی افـزود :در کنـار ایـن برنامههـا ترویـج

وقتها امـکان حضور در برنامههـای کتابخانه

کتابخوانـی و کمـک بـه سـرگرمی و افزایـش

را نداشـتند؛ ایـن روزهـا فضـای مجـازی بـه

آگاهـی مـردم از طریق برنامههـای کتاب محور

مانـدگاری فعالیتهـای کتابخانـه ای کمـک

نیـز فرامـوش نشـد .برگزاری مسـابقه نقاشـی

کـرده و عالقمنـدان در هـر سـاعتی از شـبانه

در فضـای مجازی ،تهیـه ویدیوهای آموزشـی،

روز میتواننـد برنامـه دلخـواه خـود را در ایـن

معرفـی کتـاب ،قصـه گویـی ،امانـت کتـاب

فضـا دنبـال کننـد .از سـوی دیگر ،دیده شـدن

بـه دهیـاران بـرای توزیـع در بیـن کـودکان و

در فضـای مجـازی رقابتـی مثبت و سـازنده در

نوجوانـان سـاکن در روسـتاها ،بخشـی از این

حـوزه کتابخوانـی بیـن کـودکان و نوجوانـان

فعالیتهـا بـود.

ایجـاد کرده که بسـیار ارزشـمند اسـت.
ایـن کتابـدار برگزیـده در بخـش فعالیـت
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

تکنولوژی برای رفع دلتنگی به کمکمان آمد

زینــب وفائــی ،کتابــدار کتابخانــه مرکــزی تبریــز بــا اشــاره بــه تجربــه

کار در فضــای مجــازی ،گفــت :تکنولــوژی نــه تنهــا مانــع از ارائــه
خدمــات نشــد ،بلکــه بــه کمکمــان آمــد تــا از دلتنگیهــا و بــی

حوصلگیهــای اعضــا و خودمــان کــم کنیــم و روزهایــی پــر از شــادی،

نشــاط و امیــد بــرای همــه رقــم بزنیــم.
زینـب وفائـی ،کتابـدار کتابخانـه مرکـزی

گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد کتابخانههای

تبریـز در مراسـم ملـی گرامیداشـت روز کتاب،

عمومـی کشـور در معرفـی کتابخانـه محـل

کتابخوانـی و کتابدار سـال  ۱۳۹۹به عنوان یکی

خدمـت خـود گفـت :کتابخانه مرکـزی تبریز با

از کتابـداران برگزیـده در بخـش فعالیتهـای

بیـش از  ۳۷۰هـزار جلد کتـاب و  ۱۶هزار عضو،

ترویجـی معرفی شـد.

مجهـز به بخشهـای امانـت ،کـودک ،مرجع،

زینـب وفائـی کـه از سـال  ۱۳۹۴تاکنون در

نسـخ خطـی ،نابینایـان ،پژوهشـگران ،کتـب

کسـوت کتابـدار مشـغول فعالیـت اسـت ،در

اهدایـی و سـالنهای مطالعـه بـوده و بـزرگ
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تریـن و غنـی تریـن کتابخانـه عمومی اسـتان

کتابخانـه اسـت که هـر روز با جـان و دل برای

آذربایجـان شـرقی محسـوب میشـود .ایـن

ترویج کتابخوانـی کار میکنند .از جمله کارهای

کتابخانـه در بخـش مرکزی شـهر واقع اسـت.

انجام شـده طی ماههای گذشـته ،ایجـاد گروه

مـردم از اقشـار و گروههـای سـنی مختلـف از

هایـی بـرای سـنین مختلـف و ارائـه فعالیـت

سـطح شـهر و نیز اسـتان ،به کتابخانه مراجعه

هایـی متناسـب بـا ایـن گروههای سـنی بود.

میکننـد و از ایـن بیـن کـودکان زیـر  ۶سـال،

یکـی از ایـن گـروه هـا ،گـروه «چالشهـای

دانش آموزان و دانشـجویان ،بیشـترین تعداد

روزانـه» ویـژه رده سـنی زیـر  ۱۲سـال ،گروهی

مراجعـان را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

پر از نشـاط ،همـکاری و امید به زندگی اسـت.

وی بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

هـدف از ایجـاد ایـن گـروه ترویـج مطالعـه و

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههای

کتابخوانـی همـراه بـا بـازی و کاردسـتی بوده

اخیـر ،اظهـار داشـت :تعطیلـی کتابخانـه بـا

اسـت .از جمله چالشهای این گـروه میتوانم

شـیوع ویـروس کرونـا مانع از ادامـه فعالیت و

بـه سـاخت کاردسـتی شـخصیت اصلـی یک

ارائـه خدمات به اعضا نشـد .از همـان روزهای

داسـتان ،عکـس بـا کتابخانه شـخصی همراه

آغازین اسـفند مـاه  ،۹۸از طریق اطالع رسـانی

بـا جملـه ای درباره کتـاب و اجـرای نمایش بر

بـه اعضـا دربـاره کانالها و گروههـای کتابخانه

اسـاس کتـاب قصـه در خانـه ،اشـاره کنـم کـه

در پیـام رسـانهای مختلـف ،فعالیتهـای

بازخـورد مثبتـی از سـوی خانوادههـا داشـته

فرهنگـی کتابخانـه را در بسـتر فضـای مجازی

ا ست .

بـه صـورت شـبانه روزی و حتـی در تعطیالت

وی ادامـه داد :برگـزاری نشسـتهای

رسـمی ادامـه دادیـم .در واقـع تکنولـوژی و

کتابخـوان ویـژه گروههـای سـنی مختلـف،

فضـای مجـازی نـه تنها مانـع از ارائـه خدمات

قصـه گویـی تصویـری ،آمـوزش اوریگامـی و

نشـد ،بلکـه به کمکمان آمـد تـا از دلتنگیها و

کاردسـتی و نقاشـی سـه بعـدی با اسـتفاده از

بـی حوصلگیهـای اعضا و همینطـور خودمان

نـرم افزارهـای مختلـف با هـدف ایجـاد تنوع

کـم کنیـم و روزهایـی پـر از شـادی ،نشـاط و

و اجتنـاب از یکنواختـی از دیگـر فعالیتهـای

امیـد بـرای همـه رقـم بزنیـم .از دیگـر مزایای

انجـام بـوده اسـت .در ایـن مـدت همچنیـن

ارائـه خدمـات در فضـای مجـازی این بـود که

مسـابقات نقاشـی ،دلنوشـته ،بهترین سرگرمی

توانسـتیم از تجارب همکاران در سراسـر کشور

در روزهـای کرونایـی ،بهتریـن دعـا در روزهای

اسـتفاده کنیـم؛ بـا نیازهـای اطالعاتـی اقشـار

کرونایـی و بهتریـن قصه گـو را نیز برگـزار کرده

مختلـف جامعـه آشـنا شـدیم و بـا یادگیـری

ایـم .در برنامـه ریـزی ایـن مسـابقات علاوه

نـرم افزارهـای مختلف مهارتهـای خودمان را

بـر اینکـه جنبـه آموزشـی و سـرگرمی در نظـر

تقویـت کردیم .در واقع ارائـه خدمات کتابخانه

گرفتـه شـد ،بـه زبـان آوردن احساسـات نیـز

ای در فضـای مجـازی ،همچـون محیـط

حائـز اهمیـت بـود؛ چراکه ایـن کار بـا کاهش

کتابخانـه ،تجربه شـیرینی شـد.

اسـترسهای مخاطـب ،آرامـش بیشـتری را

وفائـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای انجـام

بـرای وی فراهـم مـیآورد.

شـده در فضـای مجـازی گفـت :قبـل از هـر
چیـز بایـد بگویـم ،اگـر موفقیتی کسـب کرده
ام ،نتیجـه موفقیـت و تلاش تمـام همـکاران
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کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

درمان دردهای جامعه کتابخانه را به مکانی قابل اتکا
تبدیل میکند

کتابــدار کتابخانــه عمومــی ملــت تــکاب بــا اشــاره بــه اهمیــت نقــش

اجتماعــی کتابخانــه هــا ،گفــت :ارائــه خدماتــی همچــون مشــاوره و

آنچــه عــاج دردهــای جامعــه باشــد ،کتابخانــه را بــه مکانــی قابــل
اتــکا تبدیــل میکنــد.

کویسـتان درویشـی ،کتابـدار کتابخانـه

کسـوت کتابدار فعالیـت میکنـد ،در گفتگو با

عمومـی ملـت تـکاب اسـتان آذربایجـان

روابـط عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

غربـی در مراسـم ملـی گرامیداشـت روز

کشـور در معرفـی کتابخانـه محـل خدمـت

کتـاب ،کتابخوانـی و کتابـدار سـال  ۱۳۹۹بـه

خـود گفـت :کتابخانـه عمومـی ملـت ،بـه

عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در حـوزه

عنـوان کتابخانـه مرکـزی تـکاب ،در حاشـیه

فعالیتهـای ترویجـی معرفـی شـد.

بخـش جنوبـی شـهر در بوسـتان ملـت واقع

کویسـتان درویشـی که  ۱۵سـال است در
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انـدازی شـد و در حـال حاضـر بـا داشـتن ۳۰

هایـی انتخـاب میکردم ،بـه منزل مـیآوردم

هزار نسـخه کتـاب و حدود  ۱۷۰۰عضـو فعال،

و برنامههـای مختلفـی بـا محوریـت ایـن

توسـط  ۳کتابـدار اداره میشـود .بـا وجـود

کتابهـا برگـزار میکـردم .فعالیتهـا از طریق

اینکـه کتابخانـه در مرکز شـهر واقع نشـده اما

ارتبـاط بـا دانش آمـوزان و انجـام برنامههای

برگـزاری برنامههـای فرهنگی متنـوع و تعامل

کتـاب محور از طریق برنامه شـاد ،قصه گویی،

مطلوب بـا دسـتگاهها و ادارات ،کتابخوانان را

هایکـو کتـاب و بعـد تـر برگـزاری برنامهها در

از تمامـی اقشـار ،به ویـژه کودک و جـوان ،به

فضـای اینسـتاگرام و اسـکای روم ،روز بـه روز

ایـن کتابخانـه جـذب کرده اسـت.

گسـترده تر شـد.

وی بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

وی از برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتاب،

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههای

دعـوت از مشـاوران بـرای ارائـه خدمـات

اخیـر ،اظهـار داشـت :بـا شـیوع کرونـا مـا بـا

مشـاوره در فضـای مجـازی ،آموزش سـاخت

شـیوه جدیـدی از انجـام حرفـه کتابـداری رو

کاردسـتی ،برنامههـای معرفـی و نقـد کتـاب،

بـه رو شـدیم کـه ابتـدا انطبـاق با این شـیوه،

نمایشـنامه خوانـی و تهیـه کتابشناسـی

انجام کار و تولید محتوا بر اسـاس آن سـخت

موضوعـی در مناسـبتهای مختلـف ،بـه

بـود؛ چراکـه سررشـته ای از این کار نداشـتیم.

عنـوان سـایر برنامههای انجام شـده یـاد برد.

حـاال شـرایط بهتـر شـده هر چنـد بـه اعتقاد

کتابـدار کتابخانـه عمومی ملـت تکاب در

مـن هیـچ چیـز جایگزیـن حضـور فیزیکـی

خصـوص اهمیـت نقـش و کارکـرد اجتماعی

کتابـدار در فضـای کتابخانـه و بیـن مـردم

کتابخانـه هـا ،تصریـح کـرد :کتابخانـه مکانی

نخواهد بـود .فعالیت در فضـای مجازی ابتدا

امـن بـرای کـودکان و نوجوانـان و مرکـز غنی

از طریـق تماس بـا اعضای فعال و دوسـتان و

اطالعاتی برای بزرگسـاالن محسـوب میشـود

آشـنایان شـکل گرفـت و بعـد گـروه هایی در

و نمـاد رشـد اجتماعـی و غـرور مدنی اسـت.

پیـام رسـانها تشـکیل دادیـم .رضایتمنـدی

درهـای کتابخانـه بـه روی همـه بـاز اسـت و

مخاطبـان از فعالیتهـا به من انگیـزه میداد

ایـن ویژگـی ایـن مرکـز را بـه مکانی ایـده آل

و میـل بـه انجـام کار را در مـن چنـد برابـر

بـرای عمـوم مـردم تبدیـل میکنـد .تـکاب

میکـرد .بـه حـدی کـه حاضـر بودم شـبها

شهرسـتانی کـم برخوردار محسـوب میشـود.

بـرای تولیـد محتـوا بیـدار بمانـم تـا رضایت

ارائـه خدماتـی همچـون مشـاوره و برگـزاری

مخاطـب را جلـب کنم.

کارگارههـای آموزشـی بـر اسـاس نیـاز جامعه

درویشـی با اشـاره به فعالیتهـای انجام

مخاطـب و آنچـه کـه علاج دردهـای جامعه

شـده در فضـای مجـازی گفـت :کار در فضای

باشـد ،کتابخانه را بـه مکانی قابـل اتکا تبدیل

مجـازی را در روزهـای نخسـت شـیوع کرونـا

میکنـد .ایـن ارتبـاط و تعامـل از آنجـا کـه با

بـا آمـوزش دوخت ماسـک آغـاز کـردم و بعد

هـدف رفـع نیـاز انجـام میشـود و بـه دنبال

از آن در ویدیوهایـی بـه معرفی و تبیین آداب

جلـب رضایتمنـدی اسـت ،رشـد را در پـی

و رسـوم محلـی پرداختـم کـه بسـیار مـورد

خواهد داشـت.

اسـتقبال واقـع شـد .روزهایـی بـه کتابخانـه
میرفتـم و بـر اسـاس شـناختی که از سـلیقه
مطالعاتـی مخاطبـان کتابخانه داشـتم ،کتاب
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کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

فضای مجازی فرصتی برای تحقق شعار «کتابداری

تعطیل نیست»

ســمیه رجبــی ،کتابــدار بخــش کــودک کتابخانــه عمومــی  ۲۲بهمــن

شــاهرود ،گفــت :بــه اعتقــاد مــن فضــای مجــازی فرصتــی در اختیــار
مــا کتابــداران قــرار داده تــا پیونــدی مســتمر بــا اعضا داشــته باشــیم،

فعالیتهــا را در هــر شــرایطی ادامــه دهیــم و بــه شــعار «کتابــداری
تعطیــل نیســت» جامــه عمــل بپوشــانیم.

سـمیه رجبـی ،کتابـدار بخـش کـودک

کسـوت کتابـدار مشـغول فعالیت بوده اسـت،

کتابخانـه عمومـی  ۲۲بهمـن شـاهرود اسـتان

در گفتگـو با روابـط عمومی نهـاد کتابخانههای

سـمنان در مراسـم ملی گرامیداشـت روز کتاب،

عمومی کشور در معرفی کتابخانه محل خدمت

کتابخوانـی و کتابدار سـال  ۱۳۹۹بـه عنوان یکی

خـود گفت:کتابخانـه عمومـی  ۲۲بهمـن بـا

از کتابـداران برگزیـده در بخـش فعالیتهـای

سـاختمانی قدیمی در مرکز شهر و خیابان اصلی

ترویجـی معرفی شـد.

شـهر شـاهرود ،از قدیمـی تریـن کتابخانههای

سـمیه رجبـی کـه طی  ۱۰سـال گذشـته در
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حـال حاضر بـا حـدود  ۴۵هزار نسـخه کتاب و

جایزه بـه برگزیدگان اهدا میشـد .همچنین در

 ۶هـزار نسـخه کتاب کـودک ،توسـط  ۶کتابدار

مناسـبتهای مختلف از جمله والدت و شهادت

اداره میشـود و  ۴۸۰۰عضـو فعـال دارد .قدمت

ائمـه اطهـار(ع) ،با هـدف تقویت نویسـندگی،

کتابخانـه و موقعیـت جغرافیایـی آن در شـهر،

مسـابقه کمیـک اسـتریپ برگـزار میکنیـم .در

باعث شـده که مردم شـهر کتابخانه  ۲۲بهمن را

واقـع از طریـق به اشـتراک گـذاری تصاویری از

به عنوان کتابخانه مرکزی شـاهرود بشناسـند و

کتـاب هـا ،از مخاطب میخواهیم کـه قصه ای

تمامی اقشـار از کودکان تا سـالمندان ،مراجعان

متناسـب با آن بنویسـد و به برتریـن آثار جایزه

وفـادار این کتابخانه هسـتند.

ای تعلـق میگیـرد .این مسـابقه تاکنـون ویژه

وی با اشـاره بـه ارائه خدمـات کتابخانه ای
در فضـای مجـازی طـی ماههـای اخیـر ،گفت:

کـودکان ،نوجوانـان و بزرگسـاالن برگـزار شـده
ا ست .

بـه اعتقاد من فضای مجـازی فرصتی در اختیار

وی ادامـه داد :مسـابقه «کودکان قصه گو»

کتابـداران قـرار داده تا پیوندی مسـتمر با اعضا

از برنامههـای ویـژه روز جهانـی کـودک بـود که

داشـته باشـیم ،فعالیتهـا را در هـر شـرایطی

طـی آن بچهها با زبانی کودکانـه کتاب قصه ای

ادامـه دهیـم و بـه شـعار «کتابـداری تعطیـل

را میخواندنـد و والدیـن ویدیـوی قصـه گویی

نیسـت» جامـه عمـل بپوشـانیم .بـرای من که

آنهـا را بـرای مـا ارسـال میکردنـد .مسـابقه

بـه مـدت  ۱۰سـال کار کتابـداری را در فضـای

«هـر خانـه یک نمایشـگاه کتاب» نیـز در هفته

واقعـی و محیـط کتابخانه انجـام داده ام ،هنوز

کتـاب ،به منظـور ترویـج کتابخوانی برگزار شـد

تجربـه حضور فیزیکـی در کتابخانـه و ارتباط با

کـه طـی آن بچههـا در خانـه نمایشـگاهی از

اعضـا هیجان انگیزتـر از حضور مجازی اسـت؛

کتابهـای خـود برپـا کردنـد و بـا ارسـال فیلم

بـا ایـن حـال طـی ماههـای گذشـته خدمـات

هایـی از نمایشـگاه خود بـه ارائـه اطالعاتی در

مجـازی کتابخانه ما پیشـرفت خوبی داشـته و

خصـوص آن پرداختند.

مخاطبانمـان نیز خـود را با شـرایط جدید وفق

رجبـی اضافـه کـرد :برنامـه آشـنایی بـا

داده انـد و ایـن نویـد آینده ای بهتـر و موفق تر

مشـاغل ویـژه کـودکان و نوجوانـان از دیگـر

در ایـن حـوزه را میدهـد.

فعالیـت هایی بود کـه با اسـتقبال مخاطب رو

رجبـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای مجازی

به رو شـد .برقـراری ارتباط زنده با آتش نشـانی

کتابخانـه  ۲۲بهمـن شـاهرود ،گفـت :برگـزاری

منطقـه و معرفـی این شـغل در روز آتشنشـان

مسـابقات مجازی از پرطرفدارتریـن برنامههای

و نیـز برقـراری ارتبـاط زنـده بـا یک نویسـنده

کتابخانـه مـا طـی ماههـای اخیـر بوده اسـت.

در روز چـاپ و نشـر و معرفـی ایـن شـغل ،بـه

یکـی از شـاخص تریـن ایـن مسـابقات« ،خانه

دلیـل فراهـم بـودن امـکان پرسـش و پاسـخ

بـه خانـه بـا کتابخانـه» بـود .در واقـع در کنـار

بـرای نوجوانان بسـیار جذاب بـود .قصه گویی

آمـوزش هایـی که بـرای قصه گویی و سـاخت

بـا اسـتفاده از ماکت و عروسـکهای انگشـتی

کاردسـتی میدادیـم ،از بچههـا میخواسـتیم

نیز از برنامه هایی اسـت کـه به صورت هفتگی

کـه قصه ای بگویند و کاردسـتی بسـازند و بعد

در فضـای مجـازی برگـزار میکنیـم .همچنیـن

کارهـای برگزیـده را با در نظر گرفتـن معیارهای

در حـال حاضـر شـاهنامه خوانـی و نقالـی بـه

خالقیـت و کیفیـت ،انتخـاب میکردیـم و از

صـورت مسـتمر برگـزار میشـود.

سـوی اداره شهرسـتان بسـته فرهنگی در قالب
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

ما در قبال اعتماد کاربران کتابخانه مسئول هستیم

مریــم ســادات جاللــی ،مســئول کتابخانــه اشــراق دلیجــان ،گفــت:

حضــور مراجعــه کننــده در کتابخانــه ،نشــانه اعتمــاد او بــه کتابــدار
اســت و مــا در قبــال ایــن اعتمــاد مســئولیت داریــم؛ تــاش مــن این

اســت اطالعاتــم را بــرای رفــع نیــاز مخاطــب ،ب ـهروز نگــه داشــته و
بــا معرفــی کتــاب ،اندیشــه ای را منتقــل کنــم کــه ســهمی در بهبــود

کیفیــت زندگــی افــراد داشــته باشــد.
مریـم سـادات جاللـی ،مسـئول کتابخانـه

عمومی کشـور در معرفـی کتابخانه محل خدمت

اشـراق شهرسـتان دلیجـان در مراسـم ملـی

خـود گفـت :کتابخانه اشـراق به عنـوان کتابخانه

گرامیداشـت روز کتاب ،کتابخوانی و کتابدار سـال

مرکـزی دلیجـان در سـال  ۱۳۶۴احـداث و پـروژه

 ۱۳۹۹بـه عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیـده در

شـاداب سـازی ایـن کتابخانـه در تیرمـاه  ۱۳۹۹به

بخـش فعالیتهـای ترویجـی معرفـی شـد.

بهـره برداری رسـید .قبل از انجام عملیات شـاداب

مریـم سـادات جاللی کـه از سـال  ۸۸تاکنون

سـازی بـا برگـزاری برنامههـای فرهنگـی ،میزبان

در کسـوت کتابـدار مشـغول فعالیـت اسـت ،در

حضـور مـردم از گروههای سـنی مختلـف بودیم.

گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد کتابخانههـای

در دوره انجـام عملیـات شـاداب سـازی اعضـا
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منتظـر بازگشـایی بودنـد و شـیوع کرونـا هرچند

ورودی کتابخانـه راه انـدازی کردیـم و خاطره گویی

زمـان بازگشـایی کتابخانـه را به تعویـق انداخت

زوار اربعیـن و مداحـی اعضـای نوجـوان به صورت

امـا از اشـتیاق مراجعان مـا هیچ کم نشـد .مردم

مجـازی انجـام میشـد .همچنیـن بـه مناسـبت

از تمامـی اقشـار میهمان هـر روز کتابخانه ما بوده

هفته دفاع مقدس ،برنامه ای با همکاری دانشـگاه

انـد امـا از ایـن بیـن میتـوان گفـت ،کـودکان و

پیـام نـور دلیجـان ،در مزار شـهدا برگزار شـد .طی

نوجوانـان بیشـترین مراجعان ما هسـتند.

ایـن برنامـه و همزمان با ایراد سـخنرانیها یکی از

وی در خصـوص تجربـه ارائـه خدمـات

اعضای نوجـوان کتابخانه به طراحـی از جلد کتاب

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههـای

«لحظههای شـیدایی» زندگی و شـخصیت شهید

اخیر ،گفت :از زمان ابالغ رسـمی نهـاد درباره لزوم

نظـام جاللـی ،نوشـته وحیـد حسـنی پرداخت و

تـداوم فعالیـت کتابخانههـا در فضـای مجـازی،

در انتهـای برنامـه یکـی دیگـر از اعضـای کتابخانه

اجـرای برنامههـا در فضای مجازی پیگیری شـد.

بخـش هایی از کتـاب را قرائـت کرد.

تجربه بسـیار جالبی بود؛ چراکه پیـش از آن اجازه

وی ادامـه داد :برنامه قصه گویـی کتابداران

فعالیـت در فضای مجازی به شـیوه ای یکدسـت

در فضـای مجـازی بـه گویشهـای محلـی از

و هدفمنـد نداشـتیم و بعد افسـوس میخوردیم

نشسـت هایـی بود کـه با اسـتقبال بسـیار زیاد

کـه کاش مدتهـا پیـش کار در فضـای مجـازی

مخاطبـان رو بـه رو شـد .در ایـن برنامـه کـه به

را آغـاز کـرده بودیـم .کار در فضـای مجـازی بـه

صـورت مشـارکتی بـا چنـد اسـتان انجام شـد،

هـوش و دقـت باالیـی بـرای ارائه جـذاب محتوا

قصـه معـروف «خالـه سوسـکه» انتخاب شـد و

بـه مخاطـب نیـاز دارد .بـه اعتقـاد مـن فعالیت

کتابـداران بـه گویشهـای محلـی خـود قصـه

مجـازی کتابخانـه هـا ،مکمـل فعالیـت حضوری

را تعریـف میکردنـد .مـن نیـز در این نشسـت

اسـت و مخاطـب خاص خـود را دارد و چه بسـا

قصـه را بـه گویـش دلیجانـی بیان کـردم.

بیـش از برنامههای حضوری مورد اسـتقبال واقع

جاللـی در خصـوص اهمیت نقـش و کارکرد

شـود .در واقع ،شـیوع کرونا ،شـرایط کار متفاوتی

اجتماعـی کتابخانههـا گفـت :در سـالهای اخیر

را بـرای ما رقم زد؛ ابتدا طیف وسـیعی از مخاطب

کتابخانههـای عمومـی طبـق اصـول و الگوهایی

حضـوری را از دسـت دادیـم امـا فضـای مجـازی

کـه در مقـاالت علمـی -پژوهشـی بـرای کارکـرد

ایـن تهدیـد را بـه فرصـت تبدیـل کـرد و باعـث

اجتماعـی کتابخانـه طراحـی و تعریـف شـده ،به

شـد بتوانیـم فعالیتها را به صـورت غیرحضوری

میـزان قابل قبولی توانسـته اند به عنـوان مکانی

ادامـه دهیـم .بنابرایـن نه تنها ارتبـاط با مخاطب

امن و قابل اعتماد بین مسـئوالن و مردم شناخته

قطـع نشـد ،بلکـه تعامـل و تبـادل نظر بـا اعضا

شـوند؛ تا جایی کـه مخاطب برای حل مشـکل و

بیشـتر و اثرگذارتر شـد.

رفـع نیـاز در اولیـن فرصت بـه کتابخانـه مراجعه

جاللـی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای مجـازی

میکند .حضور مراجعه کننده در کتابخانه ،نشـانه

کتابخانـه عمومی اشـراق دلیجان ،گفـت :با برپایی

اعتمـاد او بـه کتابـدار اسـت و مـا در قبـال ایـن

موکـب مجـازی اربعیـن ،در شـرایطی کـه امسـال

اعتمـاد مسـئولیت داریـم .تمـام تالش مـن این

عزاراداران حسـینی از شـرکت در پیاده روی اربعین

اسـت کـه اطالعاتـم را بـرای رفـع نیـاز مخاطب،

محـروم بودنـد ،حـال و هـوای اربعیـن را زنده نگه

بـهروز نگه داشـته و بـا معرفی کتاب ،اندیشـه ای

داشـتیم .ایـن موکـب به مـدت سـه روز برپـا بود

را بـه مخاطـب منتقـل کنم کـه سـهمی در بهبود

و طـی آن ایسـتگاه واکـس و ماسـک صلواتـی در

کیفیـت زندگی اش داشـته باشـد.
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

فضای مجازی دسترسی به کتاب را تسهیل کرده است

کتابــدار کتابخانــه امــام حســن مجتبــی(ع) شهرســتان منوجــان

گفــت :بــا رفــع محدودیتهــای فیزیکــی ،امــروز مــا بــه دایــره

وســیع تــری از مخاطبــان خدمــات ارائــه میدهیــم و مشــارکت
کتابخوانــان نشــان میدهــد مطالعــه در فضــای مجــازی ســاده تــر

بــوده و ایــن فضــا دسترســی بــه کتــاب را تســهیل کــرده اســت.
صدیقـه شـهمرادی ،کتابـدار کتابخانه امام

اسـت ،در گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد

حسـن مجتبی(ع) شهرسـتان منوجان اسـتان

کتابخانههـای عمومـی کشـور در معرفـی

کرمـان در مراسـم ملی گرامیداشـت روز کتاب،

کتابخانـه محـل خدمت خود ،گفـت :کتابخانه

کتابخوانـی و کتابدار سـال  1399به عنوان یکی

امـام حسـن مجتبی(ع) حـدود  15هـزار منبع

از کتابـداران برگزیـده در بخـش فعالیتهـای

و  2500عضـو دارد .بیشـترین قشـر مراجعـه

ترویجی معرفی شـد.

کننـده بـه ایـن کتابخانـه کـودکان و نوجوانان

صدیقـه شـهمرادی کـه از سـال 1395

و مـادران خانـه دار هسـتند .مـردم منطقـه

تاکنـون در کسـوت کتابـدار مشـغول فعالیـت

منوجـان ارتبـاط خوبـی بـا کتابخانـه دارنـد؛
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یـادم میآیـد کـه پیـش ترهـا در ایـن منطقه

بـرای آن انتخـاب میکردنـد .هر کـس از افکار

والدیـن بـه فرزنـدان خـود اجـازه نمـی دادند

خـود میگویـد و در نهایـت عنـوان کتـاب را

بـه کتابخانـه بیاینـد؛ چراکـه فکـر میکردنـد

میگوییـم و دربـاره دالیل نویسـنده از انتخاب

کتابخانـه مانـع پیشـرفت آنهـا در تحصیـل

ایـن عنـوان صحبـت میکنیـم.

میشـود؛ امـا خوشـبختانه حـاال خیلیهـا

شـهمرادی ادامـه داد :نشسـتهای

مطالعـه آزاد را بـرای رشـد فکری کـودک موثر

مجـازی معرفـی کتـاب ،جمـع خوانـی کتـاب

میداننـد و همزمـان بـا آغـاز سـال تحصیلی،

در

برنامههـای

فرزنـدان خـود را عضـو کتابخانـه میکننـد.

مناسـبتی کـه طـی آن بچههـا دلنوشـته و

تماسهـای

ویدیویـی،

وی تصریـح کـرد :از آنجایـی کـه منوجان

شـعر مینویسـند و بـا یکدیگـر بـه اشـتراک

منطقـه ای کـم برخـوردار محسـوب میشـود

میگذارنـد؛ ویـژه برنامـه قصه گویـی در هفته

و امکانـات فرهنگـی چندانـی نـدارد ،کتابخانه

کتـاب که طـی آن بچههـا قصه هایـی مرتبط

تنهـا مـکان فرهنگـی شـهر اسـت و پیـش از

بـا کتـاب میگفتنـد ،همـه اینهـا بچههـا را

شـیوع کرونـا هـر روز پاتـوق دانـش آمـوزان

سـر ذوق میآورد و میزان مشـارکت شان را در

بـود .بـا شـیوع کرونـا کار در فضای مجـازی را

فعالیتهـای کتابخانه ای افزایش داده اسـت.

بـا تشـکیل دو گـروه ،یکی ویـژه بزرگسـاالن و

کتابـدار کتابخانـه امام حسـن مجتبی(ع)

دیگـری ویژه کـودکان و نوجوانان آغـاز کردیم.

شهرسـتان منوجـان ،بـا اشـاره بـه اهمیـت

نتیجـه ارائـه خدمـات کتابخانـه ای در فضای

نقـش و کارکـرد اجتماعـی کتابخانههـای

مجـازی برایمـان جـذاب و قابـل تأمـل بـود.

عمومـی ،اظهـار داشـت :کتابخانهها بـه تأمین

کتابخانـه ما پیـش از شـیوع کرونـا ،مراجعان

نیازهـای اطالعاتی جامعه محـل خدمت خود

خـاص خـود را داشـت امـا مراجعـان مـا

کمـک کرده و با هدف سـاختن آینـده و زندگی

عمومـا محـدود بـه سـاکنان منطقه بودنـد؛ با

بهتـر ،کتـاب را وارد زندگـی مـردم میکنند .ما

رفـع محدودیتهـای فیزیکـی ،امـروز مـا بـه

مراجعانی داشـته ایـم که از اثرگـذاری کتابها

دایـره وسـیع تـری از مخاطبـان خدمـات ارائه

در تربیت فرزاندان و بهبود روابطشـان برایمان

میدهیـم و مشـارکت کتابخوانـان از تمامـی

گفتـه انـد .در واقع خدمات کتابخانه توانسـته

سـطح شـهر و حتی روسـتاهای مجاور نشـان

کیفیـت زندگـی مـردم را بـاال ببـرد .شـنیدن

میدهـد کـه کتابخوانـی در فضـای مجـازی

قصه هایـی واقعی از تأثیـر کتابخانه در زندگی

سـاده تر اسـت و این فضا دسترسـی به کتاب

روزمـره افـراد بـه مـا بـرای کار بیشـتر امیـد و

را تسـهیل کرده اسـت.

انگیـزه میدهـد .بـه اعتقـاد مـن کتابخانـه

وی بـا اشـاره بـه فعالیتهـای ترویجـی

نبـض تپنـده هر محلـه اسـت؛ چراکه نیـاز به

انجـام شـده در فضـای مجـازی در حـوزه

اطالعـات همیشـه وجـود دارد و کتابخانه تنها

کتابخوانـی ،اظهـار داشـت« :روی مـن اسـم

مکانـی اسـت کـه اطالعـات موثـق در اختیـار

بگـذار» یکـی از برنامههـای پر مخاطـب ما در

مـردم قـرار میدهد.

فضـای مجـازی اسـت .در این برنامه بخشـی
از کتـاب را میخوانیـم یـا قصـه ای را تعریـف
میکنیـم و بعـد از بچههـا میپرسـیم کـه اگـر
جـای نویسـنده کتـاب بودنـد ،چـه عنوانـی را
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با برگزیدگان هفته کتاب 1399
کتابدار برگزیده سال  ۹۹در بخش فعالیتهای ترویجی:

کتابخوانان مجازی مبلغ خدمات کتابخانه شدهاند

کتابــدار کتابخانــه امــام حســن مجتبــی(ع) شهرســتان منوجــان

گفــت :بــا رفــع محدودیتهــای فیزیکــی ،امــروز مــا بــه دایــره

وســیع تــری از مخاطبــان خدمــات ارائــه میدهیــم و مشــارکت
کتابخوانــان نشــان میدهــد مطالعــه در فضــای مجــازی ســاده تــر

بــوده و ایــن فضــا دسترســی بــه کتــاب را تســهیل کــرده اســت.
مطهـره پیمان خـواه ،کتابدار بخش کودک

کتابـدار سـال  ۱۳۹۹به عنوان یکـی از کتابداران

کتابخانـه مرکـزی سـمنان گفت :امـروز افرادی

برگزیـده در بخـش فعالیتهـای ترویجـی

بـه جمـع کتابخوانان مجـازی پیوسـته اند که

معرفـی شـد.

پیـش از ایـن ،آنهـا را ندیده ایم ،بـا این حال
خـود مبلغ خدمـات کتابخانه شـدهاند.

مطهـره پیمان خواه که از سـال  ۹۲تاکنون
در کسـوت کتابدار مشـغول فعالیت اسـت ،در

مطهـره پیمـان خـواه ،کتابـدار بخـش

گفتگـو بـا روابـط عمومـی نهـاد کتابخانههای

کـودک کتابخانـه مرکـزی سـمنان در مراسـم

عمومـی کشـور در معرفـی کتابخانـه محـل

ملـی گرامیداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی و

خدمـت خـود گفـت :کتابخانه مرکزی سـمنان
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تیرمـاه  ۱۳۹۲افتتـاح شـد و مـن از همـان

بچههـا منتقـل میشـد ،مجـازی شـد .در این

روزهـای ابتدای تولد ایـن کتابخانه ،همراهش

فضـا ،یـک بـار مـا قصـه میگوییم و سـاخت

بـودم .ایـن کتابخانـه در قسـمت شـمالی

کاردسـتی متناسـب با آن را آمـوزش میدهیم

شـهر سـمنان واقـع شـده و مراکـز آموزشـی،

و بعـد از بچههـا میخواهیـم قصـه را از زبـان

موسسـات فرهنگـی و کلینیکهـای درمانـی

خـود تعریـف کننـد و کاردسـتی متناسـب بـا

احاطـه اش کـرده انـد .پیش از شـیوع کرونا و

آن را بسـازند؛ بعـد نظرسـنجیهای هفتگـی

تعطیلـی کتابخانـه ها ،بخش کودک مسـتقل

میگذاریـم و طـی آن کـودکان و والدیـن آن

و جـذاب کتابخانه مرکـزی ،مقصد گردشهای

هـا ،برترین قصـه گوها و بهترین کاردسـتیها

علمـی مدارس بـود و از ابتدای مهرمـاه هر روز

را انتخـاب میکننـد .اوریگامـی و برشهـای

کتابخانـه میزبـان بازدیدهـای دانـش آمـوزی

کاردسـتی ،جایـزه بهترینهـای ایـن برنامـه

بـود .یـادم میآیـد روزهـای ابتدایی تأسـیس

اسـت و بـه دنبـال آن بچههـا بایـد بـرای

کتابخانـه ،از آنجاکـه ورودی کتابخانـه بـه

اوریگامیهـای خـود قصـه بسـازند .ایـن

کلینیـک درمانـی بسـیار نزدیـک اسـت ،مردم

برنامـه کودکان را تشـویق میکند که همیشـه

بـه اشـتباه بـه کتابخانـه میآمدنـد ،مجذوب

بهتریـن خـود را ارائـه دهند.

فضـای کتابخانـه میشـدند و همـان افـراد
امـروز از مراجعـان وفـادار مـا هسـتند.

وی ادامـه داد :قصه گویی و تصویرسـازی
بـر اسـاس سـری کتابهـای  ۱۲جلـدی

وی بـا اشـاره بـه تجربـه ارائـه خدمـات

داسـتانهای پیامبـران ،از دیگـر فعالیتهـای

کتابخانـه ای در فضـای مجـازی طـی ماههای

انجام شـده بـود .در ایـن برنامـه تصاویر جلد

اخیـر ،اظهـار داشـت :بخـش کـودک کتابخانه

کتابهـا را روی تابلویـی نقـش میکردیـم و

مرکـزی سـمنان بـا دو کتابدار فعالیـت میکند

در کنـار آن زندگـی پیامبـران بـه طـور مختصر

کـه از زمـان شـیوع کرونا و تعطیلـی کتابخانه،

میآمـد .اجـرای ایـن برنامـه  ۱۲هفتـه طـول

تفکیـک کار کردیـم و بـا تشـکیل دو گـروه در

کشـید .هـر هفتـه بـه معرفـی یـک پیامبـر

فضـای مجـازی ،یکـی ویـژه کـودکان پیـش

اختصـاص مییافـت .حاصـل ایـن برنامـه ۱۲

دبسـتانی و سـالهای اول و دوم دبسـتان

تابلـو معرفـی پیامبـران اسـت کـه در بخـش

و دیگـری ویـژه کـودکان بـاالی  ۹سـال ،بـه

نوجـوان کتابخانـه نصب خواهد شـد .برگزاری

نیازهـای مخاطبانمـان پاسـخ میدهیـم.

نشسـت کتابخـوان مجـازی ویـژه کـودکان

فعالیتهـای مـن معطـوف بـه رفع نیـاز گروه

پیـش دبسـتانی و سـالهای اول و دوم

نخسـت اسـت.

دبسـتان ،نشسـت کتابخوان مجازی مشترک

پیمـان خـواه ادامـه داد :قبـل از تعطیلـی

بـا کتابخانههـای اسـتان سـمنان و نشسـت

کتابخانههـا گروههـای مجـازی تنهـا بـرای

کتابخـوان مادرانـه بـا محوریـت معرفـی

اطلاع رسـانی برنامههای کتابخانه بـود .اما از

کتابهـای تربیتـی توسـط مـادران از دیگـر

اسـفندماه  ،۱۳۹۸تمام فعالیتها مجازی شـد.

فعالیتهـای انجام شـده از زمان شـیوع کرونا

ابتـدا سـخت بود امـا همه تالشـمان را کردیم.

در فضـای مجـازی بـوده اسـت.

کالسهـا و کارگاه هایـی را کـه روزانـه برگـزار
میکردیـم و طـی آن مفاهیـم و مهارتهـا ال
بـه الی قصههـا و همراه سـاخت کاردسـتی به
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دریچهای برای آغاز یک مسیر طوالنی

کتابــدار کتابخانــه عمومــی ابوریحــان بیرونــی شــهر لومــار انتخــاب

بــه عنــوان یکــی از کتابــداران برگزیــده کشــور در ســال  ۹۹را ســرآغاز
یادگیــری بیشــتر و دریچــهای بــرای آغــاز یــک مســیر طوالنــی
دانســت.

مریـم بیگـی ،کتابـدار کتابخانـه عمومـی

کتابداری در سـال  ،۱۳۹۹بیان داشت :انتخاب

ابوریحـان بیرونـی شـهر لومـار در شهرسـتان

بـه عنوان یکـی از کتابداران برگزیده کشـور در

سـیروان (اسـتان ایلام) در گفتگـو بـا پایگاه

حـوزه فضـای مجـازی ،برایـم غافلگیـر کننده

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

بـود .این انتخـاب نشـان دهنده حسـننظر

کشـور با اشـاره به حضور در میـان برگزیدگان

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و اتفاقی
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مسـرتبخش بـرای مـن بـود .بـا ایـن حال

س «آشـنایی بـا
کتابخانـه برگـزار میکـرد ،کال 

ایـن انتخـاب را دریچـهای بـرای آغـاز یـک

هنرهـای ایرانی و اسلامی» بـود .این کالس

مسـیر طوالنـی قلمـداد میکنـم و تلاش

را در دوران همهگیـری کرونـا بـه صـورت

خواهـم کـرد همچنـان بـه «یادگیـری» ادامه

ً
نسـبتا
مجـازی برگـزار کردیـم که با اسـتقبال

دهـم .معتقـدم در حـال رشـد بـودن و ثبات

خوبـی از سـوی اعضـاء نیـز مواجـه شـد؛ در

در مسـیر از مهمتریـن ویژگیهایـی اسـت که

ایـن کالس مجـازی مـا پرچـمدوزی را بـه

یـک کتابـدار میبایسـت در رونـد کار یاش

عالقهمنـدان بـه صـورت ویدئویـی آمـوزش

داشـته باشد.

دادیم.

وی در ادامـه افـزود :کتابخانـه ابوریحان

وی در پایـان بـا تأکیـد بـر لـزوم ارتقـای

بیرونـی بـه نسـبت سـایر کتابخانههـا بـا

مهـارت توسـط کتابـداران یـادآور شـد:

محدودیـت و تعطیلـی کمتـری مواجـه

یادگیـری مـداوم کتابداران در هر سـطحی که

بـود و هرچنـد برخـی از اعضـاء بـا رعایـت

هسـتند و اسـتفاده از تجربیات و مهارتهای

احتیاطهـای مـورد نیـاز ،گاهـی بـه کتابخانه

متخصصـان رشـتههای مختلـف ،بیشـک

سـر میزدنـد امـا در فضـای مجـای تلاش

میتوانـد باعـث ارتقـای کاری هـر کتابـداری

کردیـم تـا بـرای آن دسـته از عالقهمندانی که

شو د .

بـه دلیـل دوری راه و شـرایط پیـش آمـده از
حضـور در کتابخانه محروم شـدهاند ،بسـتری
قابـل اتـکاء فراهـم کنیم.
کتابـدار کتابخانـه عمومـی ابوریحـان
بیرونـی بـا اشـاره بـه تلاش بـرای فراهـم
کـردن شـرایط مناسـب در رسـاندن کتاب به
اعضـاء ،عنـوان داشـت :یکـی از تمهیداتی که
در ماههـای گذشـته بـرای رسـاندن کتـاب به
دسـت اعضای کتابخانه اندیشـیدم ،استفاده
از همـکاری شـماری از افراد معتمـد کتابخانه
و همچنیـن اعضـای فعالمان بـه عنوان رابط
بـود .به کمـک این رابطیـن ،کتابهـا را برای
اعضایـی کـه بـه دلیـل پراکندگـی در فواصل
طوالنـی با کتابخانـه بودند ،ارسـال میکردیم
و در فضـای مجـازی نیـز بـا تشـکیل گروهی
ارتباطمـان را بـا آنهـا حفـظ میکردیـم.
بیگـی در ادامـه بـه تشـریح یکـی از
برنامههـای مجـازی کتابخانـه ابوریحـان در
ماههـای گذشـته پرداخـت و گفـت :یکـی از
برنامههایـی کـه کتابخانـه در پیش از شـیوع
ویـروس کتابخانـه بـه صـورت حضـوری در
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کرونا نتوانست باعث دوری اعضاء با کتاب و کتابخوانی

شود

کتابــدار کتابخانــه عمومــی شــهید مــدرس قــروه ،تــاش بــرای
جلوگیــری از دور شــدن اعضــای کتابخانــه و عالقهمنــدان بــه مطالعــه

ی او و همکارانــش در ماههــای گذشــته
را مهمتریــن هــدف کار 

عنــوان کــرد.

زیبا عبدالملکی ،کتابـدار کتابخانه عمومی

برگزیده کشـور در سـال  ۹۹عنوان کرد :بسـیار

شـهید مـدرس شهرسـتان قـروه (اسـتان

خوشـحال و مفتخـرم که برای سـومین سـال

کردسـتان) در گفتگـو بـا پایگاه اطالعرسـانی

پیاپـی بـه عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیده

نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور ،با اشـاره

کشـور انتخـاب شـدم .ایـن انتخـاب مدیون

بـه انتخابـش بـه عنـوان یکـی از کتابـداران

نـگاه حمایتگرانـه نهـاد کتابخانههـای
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عمومـی کشـور و رضایت اعضـاء و مراجعین

ارتبـاط میـان اعضای کـودک با دنیـای کتاب

کتابخانـه اسـت و در عیـن ارزشـمند بـودن

و داسـتان قطـع نشـود .در ادامـه هـم بـه

یـک انرژی مثبـت در ادامـه رونـد کار یام به

کمـک فضای مجـازی برنامههای شـعرخوانی

عنـوان کتابـدار خواهـد بود.

و مسـابقات متنوع برگـزار ویدئوهای آموزش

وی اضافـه کـرد :همیشـه عاشـق کارم

کاردسـتی تهیـه کردیـم و پذیـرای اعضـاء و

بـودهام و هرگـز ایـن حرفـه را بـا هیـچ چیـز

سـایر عالقهمنـدان بـه کتـاب و کتابخوانـی

دیگـر در دنیـا عـوض نخواهـم کرد .همیشـه

بو د یم .

بـا عشـق و عالقه بـه عنـوان کتابـدار کارهایم

عبدالملکـی در پایـان بـا اشـاره بـه

را پیـش میبـرم و شـاید مجموعـهای از این

ی او و همکارانـش در
مهمتریـن هـدف کار 

عوامـل همیشـه بـه عنـوان انگیـزه در کارم

ماههـای گذشـته ،گفـت :تمـام تلاش مـا

حضـور داشـتهاند.

در دوران تعطیلـی کتابخانههـا ایـن بـود

کتابـدار کتابخانـه عمومی شـهید مدرس

کـه نگذاریـم ایـن دوری باعـث شـود تـا

بـا تأکیـد بـر اهمیـت کتـاب و کتابخوانـی

عالقهمنـدان احسـاس خلاء در حـوزه کتاب،

بیـان داشـت :همـواره کتـاب و کتابخوانـی

کتابخوانـی و گـذران اوقـات فراغتشـان

را بـه مثابـه سـفره غـذا میبینـم؛ همانطـور

داشـته باشـند.

کـه نمیتوانیـم هـر روز یـک غـذای ثابـت را
بـه صـورت مسـتمر تنـاول کنیـم ،در موضوع
کتابخوانـی نیـز بایـد بـه تنـوع اهمیتـی
مضاعـف بدهیـم و مثل غـذا ،رژیمی متنوع و
جـذاب را درنظـر بگیریم .مثالً به مناسـبتها
توجـه کنیـم و بزرگداشـتها و ایام مهـم را با
شـیوهای صحیـح و کاربـردی بـه گروه سـنی
کـودک و نوجـوان انتقـال دهیـم.
عبدالملکـی بـا اشـاره بـه فعالیتـش در
فضـای مجـازی خاطرنشـان کـرد :بعـد از
محـدود شـدن فعالیـت کتابخانهها بـه دلیل
شـیوع ویـروس کرونـا و قطـع شـدن امکان
ارتبـاط حضـوری بـا بسـیاری از اعضـاء ،بـه
سـراغ فضـای مجـازی (در دوران پیشـاکرونا
نیـز از ظرفیتهایـش اسـتفاده کـرده بودیم)
ر فتیم .
وی افـزود :بـه عنـوان نخسـتین و البتـه
مهمتریـن کار از قصهگویـی آغـاز کردیـم و
بـا شـیوههای مختلـف از جملـه :قصهگویـی
عروسـکی ،نمایـش صفحـات کتاب داسـتان
و معرفـی کتـاب تلاش کردیـم تـا پیونـد و
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دستاورد باشکوه کتابخانههای عمومی کشور در دوران

کرونا

کتابــدار کتابخانــه مرکــزی همــدان همــکاری مشــترک کتابــداران و

اعضــای کتابخانــه در فضــای مجــازی را عاملــی مهــم در زنــده نگــه
داشــتن کتــاب و کتابخوانــی در روزهــای تعطیلــی کتابخانههــا

دانســت و آن را دســتاوردی باشــکوه بــرای کتابخانههــای عمومــی در
دوران کرونــا عنــوان کــرد.

مرضیـه خوشـبخت کتابـدار کتابخانـه

بیـان داشـت :روزی کـه از انتخابـم بـه عنوان

مرکـزی همـدان در گفتگـو بـا پایـگاه

یکـی از کتابـداران برگزیـده مطلـع شـدم باور

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

نمیکـردم و بسـیار شـوکه و خوشـحال شـده

کشـور ،با اشـاره بـه انتخابش به عنـوان یکی

بـودم چراکـه کارهایـم بـه عنوان یـک کتابدار

از کتابـداران برگزیـده کشـور در سـال جـاری

را هرگـز بـرای تقدیـر و دیـده شـدن انجـام
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نـداده و نمیدهـم.

دسـت ندهیـم و بـا کمـک یکدیگـر کتابخانه

وی اضافـه کـرد :چـون وضعیـت

دشـوار کرونـا
و کتابخوانـی را در روزهـای
ِ
زنـده نگه داریـم .انتشـار آثـار و فعالیتهای

میـان
اسـت ،حتـی انتظـار نداشـتم در
ِ
برگزیـدگان جایی داشـته باشـم .حـس اینکه

اعضـای در فضـای مجازی نیز باعـث افزایش
انگیـزه و اعتمـاد بـه نفـس بچهها میشـد و

زحمـات و تالشهایـم توسـط نهـاد دیـده

ایـن بیتردیـد یـک دسـتاورد باشـکوه بـرای

شـد ،حالوتی شـیرین و بسـیار مسرتبخش

کتابخانههـای عمومـی در دوران کرونـا بـود.

همـکار یام بـا نهـاد بـه صـورت قـراردادی

برایـم بـه همـراه داشـت.

خوشـبخت با یادآوری اهمیـت کتابخانه

ایـن کتابـدار بـا اشـاره بـه اجـرای

در زندگـی اجتماعی و فرهنگـی دانشآموزان

فعالیتهـای کتابخانـه در فضـای مجـازی

خاطرنشـان کرد :همیشـه از مدرسه به عنوان

عنـوان کـرد :از همـان نخسـتین روزهایی که

خانـه دوم کـودکان و نوجوانـان یاد میشـود

فعالیـت کتابخانـه بـه دلیـل همهگیـر شـدن

امـا مـن معتقـدم کتابخانـه دومیـن خانـه

شـیوع ویـروس کرونـا بـا محدودیتهـا و

آنهـا اسـت .ایـن ادعا البتـه بیـش از هر چیز

تعطیلـی مواجه شـد ،فعالیتهـای کتابخانه

دیگـر کار کتابـداران را دو چنـدان میکنـد.

را بـه اتفاق سـایر همکارانـم در فضای مجازی

بـرای پذیرایـی از ایـن گـروه سـنی بایـد

ادامـه دادیـم .همـه از صمیـم قلب و بـا تمام

صبـور و محـرمراز باشـیم و مثل یک مشـاور،

وجـود کار میکردیـم و بـا بسـیاری از اعضای

متخصـص و کارشـناس آماده خدمترسـانی

فعـال کتابخانـه از ایـن طریـق در ارتبـاط

بـه آنها باشـیم.

بودیـم.

وی در پایان با اشـاره به شـعار «کتابخانه

خوشـبخت افزود :در ابتـدای فعالیتمان

هرگـز تعطیل نیسـت ».گفـت :این شـعار در

پـس از تعطیلـی کتابخانههـا تلاش کردیـم

واقـع مبنای حرکتـی ما کتابـداران در ماههای

از ارتباطاتـی کـه بـا والدیـن اعضـای کـودک

گذشـته و پیـشرو بـوده و خواهـد بـود .مـا

و نوجـوان داریـم اسـتفاده و سـعی کنیـم از

بـا کمـک و همراهـی یکدیگـر نگذاشـتیم

طریـق آنهـا کتـاب به دسـت بچهها برسـانیم

کتابخانـه بمیـرد و از ایـن پـس نیـز اجـازه

دیگر
و بـرای اسـتفاده از برنامههـای متنـوع
ِ

نخواهیـم داد ،در هیـچ شـرایط سـخت

کتابخانـه ،آنهـا را به حضـور در فضای مجازی

دیگـری این اتفـاق بیافتـد .نمیگذاریم کتاب

ً
انصافـا همـکاری
دعـوت کنیـم .والدیـن هـم

در قفسـه کتابخانههـا متـروک بمانـد و چراغ

بسـیار خوبی بـا ما (کتابـداران) داشـتند و از

فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی کمسـو شـود.
ِ

اینکـه آثـار فرزندانشـان در فضـای مجـازی
منتشـر و دیـده میشـد بسـیار خوشـحال
بودند.
کتابـدار کتابخانـه مرکـزی همـدان بـا
تمجیـد از زحمـات کتابـداران در دوران
تعطیلـی کتابخانههـا ،گفـت :وجـود بسـتر
پـر کاربـردِ فضـای مجـازی باعـث شـد تـا
پـل ارتباطیمـان بـا اعضـای کتابخانـه را از
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کرونا کتابداران را در مسیر کتابداری حرفهای قرار داد

کتابــدار کتابخانــه عمومــی یــادگار امــام(ره) قــم بــا اشــاره بــه
دســتاوردهای فعالیــت در فضــای مجــازی ،تجربــه کتابــداران در ایــن
ـداری حرفـهای بــا
بســتر را عاملــی مهــم بــرای حرکــت بــه ســمت کتابـ
ِ

بهرهگیــری از خالقیــت فــردی دانســت.
ریحانـه صادقـی یکتـا کتابـدار کتابخانـه

بیـان داشـت :انتخـاب بـه عنـوان یکـی از

عمومـی یـادگار امـام(ره) قـم در گفتگـو بـا

کتابـداران برتر کشـور برایم حسـی ماالمال از

پایـگاه اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای

خوشـحالی و افتخـار بـود امـا ن ه فقـط برای

عمومـی کشـور ،بـا اشـاره بـه انتخابـش بـه

ٌ
شـخص خـودم کـه بـرای اسـتانی کـه در آن

عنـوان یکـی از کتابـداران برگزیده سـال ۱۳۹۹

هسـتم .حـاال تعهـد و وظیفـهام دوچنـدان
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شـده و تلاش خواهـم کـرد تـا بـرای ارتقای

نیـز شـیرین و در عینحـال جالـب بـود .چه

فرهنـگ شـهرم ،خدمتگـزاری مفیـد باشـم.

بسـیار کـودکان و نوجوانانـی کـه در ابتـدا

وی در ادامـه افـزود :از همـان روزهـای

همراهـی چندانـی بـا مـا نداشـتند امـا بـا

ابتدایـی تعطیلات و پیـش از آنکـه هرگونـه
ِ

گذشـت زمان کمکم حضورشـان پررنگ شـد.

بخشـنامه یـا برنامهای برای ادامـه فعالیتها

ایـن کتابـدار در پایان با اشـاره به تجارب

به دسـتمان برسـد ،کلیـد ارتباط بـا اعضای

جدیـدی که فعالیـت در فضای مجـازی برای

کتابخانـه را زدیـم و بـا تشـکیل گروهـی در

کتابـداران بـه ارمغـان آورده گفـت :تجربـه

فضـای مجـازی ،حـوزه خدمترسـانیمان را

کتابـداری در فضـای مجازی به ما نشـان داد

از کتابخانـه بـه ایـن فضـا انتقـال دادیم.

بایـد حرفهایتر شـویم .بایـد از خالقیتهای

صادقی با اشـاره به بخشـی از برنامههای

فردیمـان بیشـتر بهـره بگیریـم و در کنـار

اجرایـی کتابخانـه عمومـی یـادگار امـام(ره)

ارتقـای سـواد رسـانهای ،اطالعـات جنبیمان

در ایـام تعطیلـی کتابخانههـا ،عنـوان کـرد:

در حوزههـای مختلـف از جملـه فضـای

سلسـله نشسـتهای کتابخوانـی کـه هـر

مجـازی را نیـز افزایـش دهیـم.

مـاه در یکی از مدارس شـهر برگـزار میکردیم
را در دوران تعطیلـی کتابخانـه ،متوقـف
نکردیـم و در ارتباطـی کـه با مدیـران مدارس
برقـرار کردیـم ،موفـق شـدیم بـه گروههـای
دانشامـوزی در فضـای مجـازی راه پیـدا
کنیـم و نشسـتهای کتابخوانمـان در این
ً
نسـبتا
فضـا ادامـه دهیـم .آنها هم اسـتقبال
خوبـی داشـتند و در خانههایشـان فایلهای
حـاوی معرفـی کتـاب تهیـه و برای ما ارسـال
میکردنـد و ما نیـز آن را در گروهمان منتشـر
میکردیـم.
وی افـزود :در ادامـه هـم نشسـتهای
جمعخوانـی از یـک کتـاب را اجـرا میکردیـم
و رفتهرفتـه بـا برگـزاری بخشهـای مختلـف
جشـنواره کتابخوانـی رضـوی ،نقاشـی،
کاردسـتی ،قصهگویـی و  ...مجموعـهای
متنـوع از فعالیتهـای فرهنگـی را در فضای
مجـازی برگـزار کردیـم.
صادقـی بـا اشـاره بـه مصائـب کتابداری
در فضـای مجـازی ،خاطرنشـان کـرد :کتابدار
بـودن در فضـای مجـازی از یـک سـو بـه
دلیـل نداشـتن تجربـه مسـتمر و مـدون
دشـوار یهای فراوان داشـت و از سـوی دیگر
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فضای مجازی تعامل کتابداران با یکدیگر را بیشتر کرد

معــاون اداره کل کتابخانههــای عمومــی اســتان قزویــن بــا اشــاره بــه

ظرفیتهــای فضــای مجــازی ،تعامــل و حضــور گســترده کتابــداران

در ایــن بســتر را عاملــی تأثیرگــذار بــرای تبــادل ایدههــای کاربــردی
همــه کتابــداران سراســر کشــور بــا یکدیگــر دانســت.

نـدا امیرلو معـاون اداره کل کتابخانههای

عنـوان کـرد :یکـی از دغدغههـای شـخصیام

عمومـی اسـتان قزویـن در گفتگـو بـا پایـگاه

در روزهـای نخسـت تعطیلـی کتابخانهها به

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

دلیـل اپیدمـی کرونا ،ارتقای انگیـزه و ترغیب

کشـور بـا اشـاره بـه انتخابش به عنـوان یکی

همکارانـم در کتابخانههـای عمومـی قزویـن

از کتابـداران برگزیـده نهـاد در سـال جـاری

بـرای فعالیـت مثبـت و مسـتمر در فضـای
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مجـازی بـود .در واقـع بـا توجـه بـه شـرایط

ایـام بیشـتر دیده شـود و هم اکثـر همکاران

پیـش آمـده نیـاز بـود تـا فعالیتهایمـان را

در سرتاسـر کشـور بتوانند تالشهای یکدیگر

بـه سـمت فضـای مجـازی منتقـل کنیـم و

را ببیننـد و از ایدههـای هـم اسـتفاده کننـد.

اجـازه ندهیـم خللـی در تعامـل و ارتبـاط بـا

امیرلـو در پایـان بـا تأکیـد بـر لـزوم

اعضـاء و عالقهمنـدان ایجـاد شـود.

«آمـوزش» بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن

وی اضافـه کـرد :تصمیـم گرفتـم بـا

اولویتهـا در اسـتمرار فعالیـت کتابـداران در

ی در فضـای مجازی
ایجـاد صفحهایشـخص 

فضـای مجـازی ،خاطرنشـان کـرد :بـا توجـه

(اینسـتاگرام) تلاش کنـم تـا فعالیتهـای

بـه حضـور پیشبینـی نشـده و چهبسـا

همکارانـم در کتابخانههـای عمومـی اسـتان

ناخواسـته در فضـای مجـازی میبایسـت

را پوشـش و بـه همـه نشـان دهـم .در واقع

بـرای آموزشهـای تخصصـی در حـوزه

عمـده هدفـم از ایـن کار تهییـج و ترغیـب

سـواد رسـانهای و اثرگـذاری بیشـتر در

همکارانـم بـرای اسـتمرار فعالیتهایشـان در

فضـای مجـازی تدبیری اندیشـیده شـود که

فضـای مجـازی بـود.

خوشـبختانه معاونـت توسـعه کتابخانههـا و

امیرلـو بـا تشـکر از نهـاد کتابخانههـای

ترویـج کتابخوانـی فعالیتهایـی را در ایـن

عمومی کشـور بابت رصد دقیق و موشـکافانه

خصـوص آغـاز کـرده کـه مثبـت و امیـدوار

فعالیتهـا در فضـای مجـازی ،گفـت :امـروز

کننـده اسـت.

وقتـی بـه تعداد صفحـات در فضـای مجازی
نـگاه میکنیـم بـه وضـوح درمییابیـم کـه
فعالیتهـا افزایـش چشـمگیری یافتهانـد و
اکثـر کتابـداران فعـال شـدهاند و بـا اشـتیاق
فـراوان مشـغول ترویـج فعالیتهایشـان
هسـتند .ایـن احساسـی بسـیار خوشـایند و
دلگرمکننـده بـرای همـه ایجـاد کـرده و نباید
انـکار کـرد کـه کتابخانههـا و کتابـداران در
ماههـای گذشـته عملکـرد موفقیتآمیـز از
خـود نشـان دادهاند.
معـاون اداره کل کتابخانههـای عمومـی
اسـتان قزویـن با اشـاره به گسـتردگی فضای
مجـازی ،بیـان داشـت :بـا اینکـه بسـیاری از
فعالیتهـای کتابخانههـا در پایگاههـای
اطالعرسـانی نهـاد و اسـتانها منتشـر
میشـد امـا مخاطبـان کمتـری از آنهـا مطلع
میشـدند .امـا پتانسـیل فضـای مجـازی و
ارتبـاط گسـتردهای کـه کتابـداران بـا اعضـاء
در ایـن فضـا برقـرار کردنـد باعث شـد تا هم
فعالیتهـای کتابخانههـای عمومـی در ایـن
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سد مستحکم کتابداران در مقابل کرونا

کتابــدار کتابخانــه عمومــی ولیعصر(عــج) هشــتگرد بــا یــادآوری

اینکــه تعطیلــی کتابخانــه میتوانســت بســیاری از زحمــات فرهنگــی
کتابــداران را کمرنــگ و تضعیــف کنــد ،پیگیــری و تــاش مجدانــه آنها

ت فرهنگــی
را عاملــی مهــم در جلوگیــری از انســداد در مســیر حرک ـ 

کتابخانههــا عنــوان کــرد.

سـعیده عبدالملکـی کتابـدار کتابخانـه

عنـوان یکـی از برگزیـدگان جامعـه کتابـداری

عمومـی ولیعصر(عـج) شـهر هشـتگردِ

کشـور در سـال  ،۹۹عنـوان کـرد :دیـده شـدن

شهرسـتان ساوجبالغ (اسـتان البرز) در گفتگو

فعالیتهایـم و انتخـاب بـه عنـوان یکـی از

بـا پایـگاه اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای

کتابـداران برگزیـده از سـوی نهـاد را مدیـون

عمومـی کشـور بـا اشـاره بـه انتخابـش بـه

فضـای مجـازی هسـتم .در واقـع در عینحال
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کـه بـه کمـک ایـن بسـتر تالشهـای مـا

سـرلوحه کارهایـم قـرار دهـم و بپذیریـم کـه

در دوران تعطیلـی کتابخانههـا دیـده شـد،

شـیوه کار تکبعـدی در کتابخانـه و کتابـداری

توانسـتیم زنجیـرهای از همـکاری و تعامـل با

وارد فصلـی جدیـد شـده اسـت .در کنـار این

اعضـای کتابخانـه را نیـز ایجـاد کنیـم.

بـا بسـیاری از همکارانـم در کتابخانههـای

وی در ادامـه افـزود :بـا اینکـه پیـش از

عمومـی سراسـر کشـور آشـنا شـدم و دریافتم

کرونـا هـم از طریـق فضـای مجـازی و ارتباط

کـه میتوانـم در همـکاری و تعامـل بـا آنهـا

تلفنـی با بسـیاری از بچههـا در ارتبـاط بودیم

میتوانـم بـر تجاربـم بیافزایـم.

امـا پس از هجـوم این ویـروس مهلک ،عمده
فعالیتهایمـان را بـه ناچار به فضـای مجازی
منتقل کردیـم و برنامههای مختلفی از ارسـال
کتاب ،قصهگویی و آموزش سـاخت کاردسـتی
گرفتـه تـا برگـزاری بخشهـای مختلـف
جشـنواره رضوی را در این بسـتر برگزار کردیم.
عبدالملکـی بـا اشـاره بـه دسـتاوردهای
کتابخانههـا و کتابـداران در ماههـای گذشـته،
خاطرنشـان کـرد :خالقیت و وقفـه نیانداختن
در کارهـا وقتـی بـا ظرفیتهـای فضـای
مجـازی ترکیـب شـد ،فعالیتهـا اثربخـش
و کارهـا بـه خوبـی دیـده شـدند .تعطیلـی
کتابخانـه میتوانسـت بسـیاری از زحمـات
فرهنگـی کتابـداران را کمرنـگ و تضعیف کند
امـا پیگیـری ،تالش عاشـقانه و ذوق آنها هرگز
اجازه نداد تا انسـدادی در مسـیر حرکتشـان
بـه وجـود بیاید.
وی اضافـه کـرد :اگـر امـکان برگـزاری
کالس و یـا آموزشـی حضوری میسـر نبود اما
فضـای مجـازی ایـن امـکان را به همـه داد تا
راه همچنـان بـرای اسـتمرار آنهـا همـوار باقی
بمانـد و تعطیلی ناخواسـته کتابخانهها خللی
در هدفگذار یهـای نهـاد و کتابـداران ایجـاد
نکند .
عبدالملکـی در پایان با اشـاره به تجربیات
فعالیتـش در فضـای مجـازی گفـت :تجربـه
کتابـداری در فضـای مجـازی به مـن آموخت
کـه بایـد اطالعاتـم را نهتنهـا ارتقـاء بدهم که
همـواره بـه روز نگـه دارم .یادگیـری بیشـتر را
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فضای مجازی کتابخانهها را به صف اول فرهنگ منتقل
کرد

کارشــناس امــور کتابخانههــای اداره کل کتابخانههــای عمومــی

خراســانرضوی ،صفحــات و گروههــای کتابخانههــا و کتابــداران در

فضــای مجــازی را همچــون اتاقــی شیش ـهای ،باعــث دیــده شــدن
گونــهای چشــمنواز از همــکاری ،تعامــل و ارتبــاط مفیــد میــان

کتابــداران و عالقهمنــدان بــه کتــاب دانســت کــه بــه کمــک آنهــا

همــه اهالــی کتابخانــه را بــه صــف اول منتقــل کــرده اســت.
امـور

مجـازی که منجـر به انتخـاب به عنـوان یکی

نصـرت

کتابخانههـای اداره کل کتابخانههـای عمومی

از کتابـداران برگزیـده کشـور در سـال جـاری

اسـتان خراسـانرضوی در گفتگـو بـا پایـگاه

شـد ،بیـان داشـت :زمانـی کـه فعالیتهـای

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

کتابخانههـا و کتابـداران از فضـای حقیقـی

کشـور ،با اشـاره بـه فعالیتهایـش در فضای

بـه فضـای مجـازی رفـت ،تصمیـم گرفتـم
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کاری کنـم تـا بتوانـم از طریـق آن همکارانـم را

ایـن خصـوص ایجاد شـده اسـت.

بـرای حضـور و فعالیـت در ایـن فضـا ترغیب

کارشـناس امـور کتابخانههـای اداره کل

کنـم .روزی کـه صفحـهای شـخصی در فضای

کتابخانههـای عمومـی خراسـانرضوی در

مجـازی (اینسـتاگرام) ایجـاد کـردم ،پوشـش

ادامـه خاطرنشـان کـرد :بـه کمـک فضـای

فعالیتهـا را بـا کمتریـن میـزان آغـاز کـردم.

مجـازی بسـیاری از چهرههـای سرشـناس

رفتهرفتـه شـاهد فعالیتهـا از دورافتادهترین

فرهنگـی،

تمـام

کتابخانههـای اسـتان تـا کتابخانـه مرکـزی

محدودیتهـای قبلـی توانسـتند بـه گروهها

مشـهد بـودم تـا جایی که امـروز بـا انبوهی از

و صفحـات کتابخانههـا راه پیـدا کننـد .از

کارهـای متنوع مواجه هسـتم و ناچـارم برای

اعضـاء و عالقهمنـدان گرفتـه تـا همـکاران،

انتشـار آنهـا ،دسـت بـه انتخـاب بزنم.

مدیـران کل و حتـی دبیرکل نهاد شـاهد عینی

وی در ادامـه افـزود :شـاید در ابتـدا بـا

ً
اصطالحا
شـعار «کتابـداری تعطیـل نیسـت»

نویسـندگان

برخلاف

تالشهایشـان باشـند و انگیزههای کتابداران
مضاعـف و دوچنـدان شـود.

وارد گـود شـدیم اما آنچـه امروز بـا آن مواجه

فنودی در پایان با اشـاره به دسـتاوردهای

هسـتیم چیـزی فراتـر از یـک شـعار و مطالبه

حضور کتابـداران در فضای مجازی عنوان کرد:

سـاده اسـت .بـه وضـوح شـاهد هسـتیم که

وقتـی بـه ماههـای گذشـتنه نـگاه میکنیم در

هدفگذار یهـا محقـق شـده و رویاهـا بـا

مییابیـم کـه تلاش بـرای ایجاد یـک صفحه

کمـک نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و

یـا تشـکیل یک گـروه ،امـروز به حضـور دهها

همـه کتابـداران محقق شـده اسـت.

صفحـه و گـروه در فضـای مجـازی شـده؛

فنـودی با اشـاره بـه ظرفیتهـای فضای

مجموعههایـی کـه بـا برنامـه و نظاممنـد

مجـازی گفـت :فضـای مجـازی دورتریـن

بـرای زنده نگه داشـتن کتابخوانـی و کتابخانه

فاصلههـا را تحتالشـعاع قدرتـش قـرار داد

تلاش میکننـد .ایـن صفحـات همچـون

و فعالیـت محجورتریـن کتابخانههـا را نیـز

اتاقـی شیشـهای باعـث دیـده شـدن گونهای

بـرای همه عیان سـاخت .حـاال دیگر خالقیت

چشـمنواز از همـکاری ،تعامـل و ارتبـاط مفید

کتابـداران نیـز بـه مراتب بیشـتر شـده و این

میـان کتابـداران و عالقهمندان به کتاب شـده

انگیـزه باعـث شـده اعضـاء و عالقهمنـدان به

و همـه اهالـی کتابخانه را به اتفـاق یکدیگر به

کتـاب و کتابخوانـی نیـز برای همراهـی با این

صـف اول منتقـل کرده اسـت.

حرکـت بـزرگ ترغیب شـوند.
وی بـا تأکیـد بـر عـدم انفعـال کتابـداران
علیرغـم دور شـدن از کتابخانههـا و دورکاری
اجبار یشـان ،بیـان داشـت :ایـن دوری باعث
شـد تـا بیشـتر کتـاب بخواننـد و بـا تکیـه بر
آموزشهـای نهـاد در حـوزه سـواد رسـانهای
و دانـش مجـازی ،خدماتـی بـه مراتـب بـا
کیفیتتـر ارائه کننـد .مروری بـر معرفی کتاب
توسـط کتابـداران در فضـای مجـازی اثبـات
میکنـد کـه پیشـرفتهای انکارناپذیـری در
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فضای مجازی باعث دیده شدن بهتر فعالیتها در
کتابخانههای روستایی شد

کتابــدار کتابخانــه عمومــی بصیــرت روســتای صفیآبــاد بــا اشــاره بــه

دســتاورد فضــای مجــازی بــرای کتابخانههــای مناطــق محــروم ،ایــن
بســتر را عاملــی مؤثــر در جبــران بســیاری از کمبودهــا و باعــث دیــده

ـدن بهتــر فعالیتهــا در کتابخانـهای روســتایی دانســت.
شـ ِ
رقیـه علیمردانی کتابـدار کتابخانه عمومی

یکـی از کتابـداران برگزیـده سـال  ۹۹عنـوان

بصیـرت روسـتای صفیآبـاد شهرسـتان

کـرد :راسـتش همـان انتخـاب در مرحلـه نیز

رامیـان (اسـتان گلسـتان) در گفتگو بـا پایگاه

باعـث خرسـندیام بـود چه برسـد بـه حضور

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی

در فهرسـت نهایـی برگزیـدگان .اینکـه صفحه

کشـور ،بـا اشـاره بـه انتخابـش بـه عنـوان

سـاده کتابخانهمـان در فضـای مجـازی و
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تالشهایـم در روسـتایی کوچک توسـط نهاد
دیـده شـده برایم بسـیار ارزشـمند و بـه اندازه
یـک دنیـا خوشـحالکننده اسـت.

ارتبـاط بـا بچههـا بـود.
وی در ادامـه افـزود :هرچنـد در سـالهای
اخیـر بسـیاری از ایـن محدودیتهـا بهبـود

وی در ادامـه افـزود :نخسـتین روزهـای

پیـدا کردهانـد امـا در ماههـای اخیـر نیـز

پـس از تعطیلات نـوروز  ۹۹و ادامـه یافتـن

بـا مشـکالتی دیگـر دسـت بـه گریبـان

تعطیلـی کتابخانـه مصـادف بـود شـروع بـه

بـدوم .بسـیاری از بچههـا بـدون اجـازه

کار برگـزاری برنامههـای جشـنواره کتابخوانی

خانوادههایشـان

ویدئـوی

رضـوی .بـرای معرفـی و تبلیـغ این جشـنواره

معرفی کتـاب تهیه کنند و برای من بفرسـتند.

بـه خیابانهـای روسـتا میرفتـم و خانوادهها

پـس چـارهای نبـود تـا یکبـار دیگـر بـرای

و فرزندانشـان را بـرای حضـور در ایـن

متقاعدسـازی و مجاب کردن خانوادههایشان

جشـنواره دعـوت میکـردم.

تلاش کنـم .بـا توجـه بـه اینکـه خـودم نیـز

نمیتوانسـتند

علیمردانی با اشـاره به مصائـب کتابداری

یکـی از اهالـی روسـتا بودم سـعی کـردم تمام

در مناطـق محـروم و دورافتـاده خاطرنشـان

جوانب و شـرایط فرهنگی روسـتا را بسنجم و

کـرد :یکـی از ایـن مصائـب ،محدودیتهـای

بـا توجه بـه آنهـا برنامهریـزی کنم .بـا ترغیب

فرهنگـی و قومیتـی مـردم آن منطقه اسـت.

نفـرات اول ،رفتهرفتـه سـایر بچهها نیـز به ما

عـدم دسترسـی بیشـتر اعضـای روسـتا بـه

پیوسـتند و در نهایت نیز جمعـی قابل قبول را

ً
خصوصـا اینترنـت
ابزارهـای تکنولوژیـک و

تشـکیل دادیـم.

و دشـواری در پذیـرش تهیـه و حضـور در

ایـن کتابـدار همچنین اضافه کـرد :ارتباط

ویدئوهـای مشـارکتی (مثـل معرفـی کتـاب)

بـا خانـواده اعضای کـودک و نوجـوان در کنار

نیـز از دیگـر موانعـی هسـتند که پیشـبرد کار

تعامـل بـا بـزرگان روسـتا و همیـاری خیریـن

را در ایـن مناطـق سـختتر میکنـد؛ بطوریکه

یکـی از بهتریـن شـیوهها بـرای گسـترش کار

پیـش از هـر اقـدام فرهنگـی میبایسـت

فرهنگـی در مناطق کوچک و روسـتاها اسـت.

زمینههـای مسـاعد ترغیـب و اعتمادسـازی را

علیمردانـی در پایـان بیان داشـت :شـاید

در میـان والدیـن اعضـای کـودک و نوجـوان

امکاناتمـان محـدود بـود و بسـیاری از

ایجـاد کرد.

بخشهـا را نداشـتیم امـا فضـای مجـازی

ایـن کتابـدار بـا مـرور یکـی از خاطراتش

بسـیاری از کمبودهـا را جبـران کـرد و حتـی

از نخسـتین روزهـای کار در کتابخانه بصیرت،

باعث دیده شـدن ما شـد .گاهی فکـر میکنم

بیـان داشـت :بـه یـاد دارم در اوایـل افتتـاح

کـه شـاید فضـای مجـازی همـان گمشـده ما

کتابخانـه و در مواجهـه بـه بچههـای روسـتا

و بهتریـن ابـزار بـرای مـا در کتابخانههـای

وقتـی در مـورد فوایـد چیـزی صحبـت

روسـتایی باشـد.

میکـردم ،مادامـی کـه ایـن توصیفـات و
تعاریـف تأییـد بزرگترهایشـان را بـه همـراه
داشـت از مـن نمیپذیرفتنـد .در چنیـن
شـرایطی شـاید بهتریـن و مناسـبترین راه
بـرای ارتقـای تعامل همـکاری با مـدارس بود.
ارتبـاط بـا آنهـا بـه منزلی پلـی مسـتحکم در
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به کمک فضای مجازی کتاب را مهمان زندگی کودکان و
نوجوانان کردیم

کتابــدار کتابخانــه عمومــی شــهید باهنــر روســتای کندولــه بــا اشــاره

بــه فعالیتهــای کتابــداران در فضــای مجــازی ،ایــن تالشهــا را

شــیوهای همهجانبــه بــرای زنــده نگــه داشــتن کتابخانههــا و بــه
تبــع آن حضــور کتــاب در زندگــی گروههــای مختلــف ســنی خصوصـ ً
ـا

کــودکان و نوجوانــان عنــوان کــرد.
الهـام امیـری کتابـدار کتابخانـه عمومـی

از کتابـداران برگزیـده نهـاد در سـال جـاری

شـهید باهنـر روسـتای کندولـه شهرسـتان

عنـوان کـرد :نهتنها مـن ،بلکه تمـام کتابداران

صحنه (اسـتان کرمانشـاه) در گفتگـو با پایگاه

و یـاران مهربـان در کتابخانههـای عمومـی

اطالعرسـانی نهـاد کتابخانههـای عمومـی
کشـور با اشـاره بـه انتخابـش به عنـوان یکی
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کتابخانههـا از سـوی نهـاد دیـده میشـود.

ایـن کارهـا و سـایر فعالیتهـای کـه همـه

وی افـزود :تعطیلـی مطلـق کتابخانـه

کتابـداران در فضـای مجـازی انجـام دادنـد،

یعنـی توقـف رونـد شـکوفایی اسـتعدادهای

تالشـی همهجانبـه بـرای زنـده نگـه داشـتن

نسـل جـوان فعـال در کتابخانههـا و وقفه در

کتابخانههـا و بـه تبـع آن حضـور کتـاب در

شـکلگیری اندیشـه و تفکـر .اما کتابـداران با
ایـن بـاور کـه اعضـای کتابخانه سـرمایههای

ً
خصوصـا
زندگـی گروههـای مختلـف سـنی
کـودکان و نوجوانـان بـود.

ایـن مراکـز فرهنگـی هسـتند؛ اجـازه ندادنـد

کتابـدار عمومـی شـهید باهنـر روسـتای

کـه کرونا فاصلـهای میـان عالقهمنـدان کتاب

کندولـه در پایـان خاطرنشـان کـرد :همانطـور

و کتابخانههـا ایجـاد کنـد.

کـه مقـام معظـم رهبـری نیـز فرمـوده بودند؛

کتابـدار عمومـی شـهید باهنـر روسـتای

کتابخوانـی بایـد از دوران کودکـی آغـاز شـود.

کندولـه بـا اشـاره بـه نخسـتین اقدامـات

ایـن فرمایـش معظملـه در واقـع میبایسـت

پـس از تعطیلـی کتابخانههـا بیـان کـرد:

سـرلوحه هدفگـذاری هـر کتابـدار باشـد.

یکـی از نخسـتین کارهـای مـا در ایام شـروع

کتابـداری کـه همـواره در پی برقـراری بهترین

همهگیـری کرونـا ارتبـاط با مسـئوالن و کمک

شـیوه تعامـل و ارتبـاط با گروه سـنی کودک و

گرفتـن از آنهـا بـود .برنامـه شـاهنامهخوانی

نوجوان اسـت با ممارسـت و تالشـی جهادی

س محلی را با همیاری شـماری
کـودکان با لبـا 

میتوانـد دلسـوزانه خدمتگزاری موثـر در این

از اعضـای کودک و نوجوان ،به عنوان سـفیران

جبهـه فرهنگی باشـد.

کتابخانههـای عمومـی تهیه و از طریق شـبکه
اسـتانی زاگـرس پخـش کردیـم.
وی بـا اشـاره بـه همـکاری بـا خیریـن
و اجـرای طر حهـای حمایتـی از سـوی
کتابخانـ ه یـادآور شـد :بـه کمـک خیریـن
بسـتههای معیشـتی ،لوازمالتحریـر و تبلـت
(بـرای اسـتفاده دانشآمـوزان در اسـتفاده از
نرمافـزار شـاد) تهیـه و بـه شـماری از اعضاء و
خانوادههـای آنهـا توزیـع کردیـم.
امیـری افـزود :حتـی مـادران و زنـان
خانـهداری کـه اغلـب بـرای مطالعه نشـریات
بـه کتابخانـه میآمدنـد را نیـز فرامـوش
نکردیـم و نشـریات را بـه درب مناز لشـان
میبردیـم و از آنها میخواسـتیم کـه به عنوان
صفیـران کتابخانـه ،مجالت را پـس از مطالعه
بـه همسـایگان ،اقـوام و آشنایشـان بدهند تا
آنهـا نیـز از لـذت مطالعـه و دانایـی بهرهمنـد
شو ند .
وی همچنیـن اضافـه کـرد :در واقـع
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فضای مجازی تعامل و همراهی میان کتابداران با
اعضاء را افزایش داد

کتابــدار کتابخانــه عمومــی شــهدای ارونــد آبــادان ،فعالیــت و حضــور

کتابــداران در فضــای مجــازی را باعــث همراهــی شــمار قابلتوجهــی
از کــودکان و نوجوانــان بــا کتابخانــه و برقــراری تعاملــی اثرگــذار بــا
دانســت.

احمـد ربیعـی کتابـدار کتابخانـه عمومـی

کتابـداران برگزیـده نهـاد در سـال  ۹۹عنـوان

شـهدای ارونـد شهرسـتان آبـادان (اسـتان

کـرد :دیـده شـدن کارهـا و فعالیتهـای

خوزسـتان) در گفتگـو بـا پایگاه اطالعرسـانی

کتابـداران و تقدیـر نهـاد از آنهـا نهتنهـا مایـه

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور ،با اشـاره

خوشـحالی بلکه بسـیار دلگرمگننده اسـت .در

بـه انتخـاب شـدنش بـه عنـوان یکـی از

واقـع ایـن برگزیـده شـدن از یـک سـو عاملی
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مهـم در تشـویق کتابـداران و از سـوی دیگـر

رفتهرفتـه بـه کتـاب و کتابخوانـی عالقهمنـد

باعـث مصممتر شـدن آنهـا برای ادامه مسـیر

شـدهاند .بـه خاطـر دارم در الیو اینسـتاگرامی

کار یشـان در کتابخانههـا اسـت.

کـه در ایـام محـرم بـا عنـوان «خیمـهگاه

وی در ادامـه افـزود :مـا نیـز هممسـیر

مجـازی» برگـزار کردیـم ،نهتنهـا از اروندکنار که

بـا سـایر کتابـداران کشـور بـا هدایـت نهـاد

از آمریـکا و دوبـی نیز شـکرتکننده داشـتیم.

کتابخانههـای عمومـی بـا همهگیـری ویروس

ربیعـی بـا تأکیـد بر لـزوم حضور مسـتمر

کرونـا ،فعالیتهایمـان را در فضـای مجـازی

کتابـداران در فضـای مجـازی ،بیـان داشـت:

پیگیـری کردیم .پیـش از هر چیز با اسـتفاده

معتقـدم میبایسـت بسـیار قبلتـر از اینهـا

از کمکهـای معلمـان منطفـه اروندکنار موفق

پـای بـه فضـای مجـازی میگذاشـتیم و

شـدیم بـه شـمار قابلتوجهـی از دانشآموزان

برنامههـای فرهنگیمـان را در این بسـتر اجرا

دسترسـی پیـدا کنیـم و بـا حضـور و همراهی

میکردیـم .حـاال که کرونا مـا را ناگزیـر به این

آنهـا برنامههـای فرهنگیمـان را در بسـتر

حضـور کـرده بایـد همهجانبـه و بـا تمـام قوا

فضـای مجـازی اجـرا کنیم.

عرصـه را در اختیار بگیریـم .فراموش نکنیم که

ربیعـی بـا اشـاره بـه اسـتقبال کـودکان و

دشـمن مدتهاسـت در حال برنامهریز یهای

نوجوانـان بـه برنامههـای کتابخانـه در فضای

کالن بـرای تصـرف ایـن فضـا اسـت .حضـور

مجـازی گفـت :هرچنـد روزهـای نخسـت بـا

فعـال کتابـداران در این فضـا میتواند مانعی

تعـداد اندکـی کار را آغـاز کردیـم امـا امـروز

مؤثـر در سمپاشـیهای فرهنگـی آنهـا باشـد.

چیـزی بالـغ بـر  ۴۰۰الـی  ۵۰۰نفر بـا صفحات

کتابـدار کتابخانـه عمومـی شـهدای اروند

و گـرو ه کتابخانـه در فضـای مجـازی همـراه

در پایـان بـا اشـاره بـه مهمتریـن ویژگیهـای

هسـتند و شـمار فایلهـای ویدئویی ارسـالی

یـک کتابـدار خاطرنشـان کرد :عالقه به شـغل

بـه ما آنقدر رشـد داشـته کـه بیـش از  ۳۰الی

و حـس مسـئولیت ،مهمتریـن عوامـل در

 ۴۰فایـل در دسـت انتشـار داریـم.

ً
اتفاقـا کتابداران
موفقیت یـک کتابدار اسـت.

ایـن کتابـدار همچنیـن اضافـه کـرد:

از توانمندتریـن گروههـای فرهنگـی در جامعه

فعالیـت و حضـور در فضای مجـازی نهتنها از

هسـتند و اگـر وظایفشـان را بـه درسـتی

لحاظ کمـی باعث همراهی شـمار قابلتوجهی

انجام دهنـد ،تأثیری مهم در روند شـکلگیری

از کـودکان و نوجوانـان بـا کتابخانـه شـده

شـخصیت فرهنگـی و ابعاد معرفتـی کودکان

بلکـه تعامـل مـا بـا اعضـاء را نیـز بـه وضوح

و نوجوانـان خواهند داشـت.

افزایـش داده اسـت .بسـیاری از بچههـا از
مـا بـرای کتابخوانـدن پیشـنهاد و راهنمایی
میخواهنـد و والدیـن آنهـا نیز بـرای انتخاب
بهتریـن و مفیدتریـن عناویـن مطالعاتی برای
خودشـان و فرزندانشـان از مـا مشـورت
میگیرنـد.
وی افـزود :حتـی بسـیاری از افـرادی کـه
پیـش از بـه کتابخانـه نیامـده بودنـد نیـز از
طریـق فضـای مجـازی بـا ما آشـنا شـدهاند و
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فهرست نویسی ستون خدمات کتابداری است

ســیما یوســفی کتابــدار و مســئول کتابخانــه عمومــی پیامبــر

رحمــت(ص) شهرســتان میانــه بــا اشــاره بــه فعالیتهــای خــود در

حــوزه فنــی ،کار فهرســت نویســی را ســتون خدمــات کتابــداری در
کتابخانــه دانســت.

سیما یوسـفی کتابدار و مسـئول کتابخانه

گفتگویـی عنـوان کـرد :از زمانـی کـه وارد نهاد

عمومـی پیامبر رحمـت(ص) شهرسـتان میانه

شـدم یعنـی از سـال ۱۳۸۵در کتابخانه عمومی

در اسـتان آذربایجـان شـرقی کـه در مراسـم

پیامبـر رحمـت(ص) بـه صـورت مسـتمر بـه

بزرگداشـت روز «کتـاب ،کتابخوانـی و کتابدار»

کار فهرسـت نویسـی مشـغول بـودهام .عالقه

بـه عنـوان کتابـدار برتر فنـی معرفی شـده ،در

مـن به فهرسـت نویسـی باعث شـد طـی این
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سـالها مراحـل پیشـرفت را طب کنـم و امروز

یوسـفی درباره تأثیر شـیوع ویـروس کرونا

بـه عنـوان مسـئول کتابخانـه در حـال خدمت

در کشـور و تأثیـر آن در حـوزه کاری خـود نیـز

هستم .

گفـت :در روزهـای تعطیلی کتابخانههـا و این

یوسـفی درباره اهمیت فهرسـت نویسـی

روزهـا کـه مراجعـه کننـده در کتابخانهها کمتر

در ارائـه خدمـات بهتـر بـه مراجعـه کننـدگان

اسـت فعالیتهـای خودمـان را بـه سـمت

گفـت :بـه نظـر مـن ریشـه اصلـی فعالیتها

فضـای مجـازی بـرده ایـم و از طریـق کانالها

و خدمات کتابخانه فهرسـت نویسـی اسـت و

و صفحـات مجـازی اقـدام به معرفـی کتاب و

هرچه فهرسـت نویسـی بهتر و دقیقتـر انجام

ارائـه برخـی خدمـات ،برنامههـا ،چالشهـا و

شـود ،مراجعـه کننـدگان بهتـر میتوانـد کتاب

مسـابقات کردهایم کـه تاثیر بسـزایی در حفظ

مـورد ننیـاز خـود را پیـدا کنـد .بـه عبارتی من

ارتبـاط مـا با اعضـای کتابخانه داشـته اسـت.

معتقدم که فهرسـت نویسـی سـتون خدمات

اسـتقبال از ایـن اقـدام بـه حدی بـود که حتی

کتابـداری در کتابخانه اسـت.

پـس از دوران کرونـا نیـز میتوانـد بـه عنـوان

وی همچنیـن درباره مهمترین فعالیتهای
خـود کـه منجر به انتخـاب او به عنـوان کتابدار

بخشـی فعـال در کنار خدمات حضـوری ،ادامه
پیـدا کند.

برتر فنی شـد توضیح داد :در کنار کار مسئولیت
کتابخانه همچنـان کار خدمات فنـی را از طریق
سـامانه «سـامان» انجـام میدهـم؛ از طریـق
«سـامان» کارهایی مانند «تجمیع سیسـتمی»
را انجـام میدهـم کـه شـامل دسـته بنـدی
کتابهـا بـر اسـاس اطالعـات شـابک اسـت
کـه مانـع از هـم گسـیختگی و چند دسـتهگی
کتابهـا میشـود .همچنیـن «مدیریـت
درخواسـتها» بخـش دیگـری از فعالیـت من
اسـت کـه بـر ایـن اسـاس کتابهایـی وارد
کتابخانـه میشـوند امـا در «سـامان» ثبـت
نشـدهاند را بـر اسـاس اطالعـات آن کتـاب را
فهرسـت نویسـی میکنـم.
مسـئول

کتابخانـه

عمومـی

پیامبـر

رحمـت(ص) ادامـه داد :در بخـش «کارتابـل
اهـدا» نیـز کتابهایـی بـه کتابخانـه اهـدا
میشـوند امـا در سـامان ثبـت نشـده انـد،
پـس از اسـتعالم و تاییـد نهـاد بـرای ورود به
سـامان ،فهرسـت نویسـی میکنم .بطـور کلی
کار ویرایـش و اصلاح کتابهـا و کار تجمیـع
رکوردهـای اضافـه کـه در سـامان وجـود دارد
انجـام میدهـم.
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استاندار لرستان عنوان کرد؛

کتاب رابطه نزدیکی با توسعه یافتگی دارد

بـه دنبال انتخـاب انجمـن کتابخانههای

کتابـدار ،اظهـار داشـت :کتـاب ،حافظه بشـر

عمومی اسـتان لرسـتان به عنوان انجمن برتر

در طـول تاریـخ اسـت و بهتریـن ،کاراتریـن

در آییـن بزرگداشـت روز کتـاب ،کتابخوانی و

و سـاده تریـن ابـزار انتقـال تجـارب و دانش

کتابـدار ،موسـی خادمـی ،اسـتاندار و رئیـس

محسـوب میشـود .توسـعه و رشـد بشریت

انجمـن کتابخانههـای عمومـی اسـتان

بـا اختـراع ایـن ابـزار آغـاز شـد؛ بنابرایـن

لرسـتان ضمـن تبریـک فرارسـیدن هفتـه

کتـاب ،رابطـه نزدیکـی بـا توسـعه یافتگـی

کتـاب ،از فعـاالن حـوزه کتابخانههای عمومی

دارد؛ کشـوری کـه مردمـی کتابخـوان دارد و

در ایـن اسـتان تقدیـر کرد.

بیشـتر در حـوزه علـم کار میکنـد ،از توسـعه

موسـی خادمی ،اسـتاندار لرسـتان ضمن
تبریـک بزرگداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی و
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وی افـزود :بـا توجـه بـه تأکیـد دیـن

حـوزه مشـارکت کننـد .گام دوم ،تسـهیلگری

اسلام بـر علـم آمـوزی و کتابخوانـی و

در دسترسـی به امکانـات کتابخوانـی و ارزان

نیـز از آنجـا کـه بـه لحـاظ ملـی مـا یکـی از

کـردن کتاب بـرای عموم ،که دولـت عهده دار

تمدنهـای بـزرگ صاحـب فرهنگ هسـتیم،

آن اسـت .خوشـبختانه در سـالهای اخیـر با

کتابخوانـی در کشـورمان بسـیار حائز اهمیت

اقدامـات ارزشـمندی کـه در حـوزه مدیریـت

اسـت .خوشـبختانه پـس از انقالب اسلامی

کتابخانههـا در سـطح کشـور و همچنیـن در

و بـه ویـژه در سـالهای اخیر در حـوزه علم و

اسـتان لرسـتان انجام شـده ،فضای کتابخانه

دانش و نیز سـطح دسترسـی مـردم به کتاب

ای ،تجهیـزات و امکانات الزم به نحو مطلوبی

پیشـرفت قابـل مالحظـهای داشـتیهایم؛ بـا

رشـد و تـا سـطح روسـتاها نیز تسـری یافته

ایـن وجـود هنـوز بـا میـزان مطلـوب فاصله

اسـت .البتـه باید ایـن کار را با جدیـت ،توان

بسـیار است.

و توجـه بیشـتر ادامـه دهیم.

خادمـی تصریح کرد :موفقیـت در ترویج

وی در پایـان از همـکاران مجموعـه اداره

کتابخوانـی مسـتلزم انجـام اقداماتی اسـت.

کل کتابخانههـای عمومـی لرسـتان ،اعضـای

گام نخسـت ،انجـام فعالیتهـای فرهنگی و

انجمـن کتابخانههـای عمومـی اسـتان و

مأنـوس کـردن مردم بـا کتابخوانی اسـت که

شـهرداران ،بـه منظـور همـکاری بـرای ارائـه

همتـی جمعـی میطلبـد و همه بایـد در این

خدمـات قابـل قبول بـه مـردم ،قدردانی کرد.
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استاندار فارس مطرح کرد؛

رشد  ۳۱درصدی فضاهای کتابخانهای در فارس از ابتدای

دولت تدبیر و امید

بـه دنبال انتخـاب انجمـن کتابخانههای

آرمانهـا و خواسـتههای مطلـوب آینـده را

عمومـی اسـتان فارس بـه عنـوان انجمن برتر

در ذهنمـان بـه تصویـر بکشـد و مـا را بـرای

در آییـن بزرگداشـت روز کتـاب ،کتابخوانـی

حرکـت در مسـیر تعالـی و تکامل فعـال کند.

و کتابـدار ،عنایـت اهلل رحیمـی ،اسـتاندار و

نـام فارس همـواره بـا فرهنـگ و ادب ،کتاب

رئیـس انجمـن کتابخانههای عمومی اسـتان

و کتابخوانـی ،فرزانگـی و فرهیختگـی عجین

فـارس ضمن تبریـک فرارسـیدن هفته کتاب،

بـوده و بـر همیـن مبنا همیشـه تالش شـده

بـه تشـریح عملکرد ایـن انجمـن پرداخت.

ایـن اسـتان در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی

اسـتاندار فـارس ضمن تبریـک روز کتاب،

حرکـت هایـی رو به جلـو و در نهضت دانایی،

کتابخوانـی و کتابـدار بـه فعاالن ایـن عرصه،

حرفـی بـرای گفتـن و اقدامـی در دسـتور کار

گفـت :کتـاب میتوانـد تجـارب گذشـتگان و

داشـته باشد.
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وی افـزود :اگـر قـرار اسـت از زمـان بـه

شـهر شـیراز ،سـومین حـرم اهـل بیـت(ع)

بهتریـن نحـو اسـتفاده کنیـم و از تجـارب

و مرکـز اندیشـه و تفکـر ،فلسـفه و دانـش،

دیگـران درس بگیریـم ،کلیـد ایـن موضـوع

ادبیـات و هنـر ،بـه عنـوان پایتخـت کتـاب

کتـاب و کتابخوانـی اسـت .کتـاب تجربیـات

در جمهـوری اسلامی ایـران انتخاب شـد که

گذشـتگان را بـه مـا منتقـل میکنـد ،راههای

سـزاوار ایـن عنـوان اسـت .بـرای حفـظ این

دسـتیابی آنهـا بـه موفقیـت و کامیابـی را

عنـوان بایـد به صـورت مسـتمر تلاش کنیم

بـه مـا آمـوزش میدهـد ،دالیل شکسـتها

و بـه منظـور توسـعه و تعالـی جامعـه ،بـر

و ناکامیهـا را برایمـان بـه تصویـر میکشـد

نهضـت فکـری کشـور اثرگـذار باشـیم.

و مـا را نسـبت بـه انتخـاب مسـیر درسـت

اسـتاندار فـارس اضافـه کـرد :از جامعـه

آگاه میکنـد .کتـاب ،یـاری همیشـه همراه و

روسـتایی نیـز غافل نشـدیم و اقدامات ارزنده

مهربان اسـت .یاری سـاکت ،کـه میتواند در

ای انجام شـده تـا عزیزان مـا در مجتمعهای

ذهـن مـا غوغا بـه پا کنـد .یاری کـه میتواند

زیسـتی روسـتایی از نعمـت کتـاب برخـوردار

توجـه ما را بـه موضـوع علـم و دانایی جلب

باشـند و بتواننـد بـا کتـاب و کتابخوانـی

کند .

مأنـوس شـده و از ایـن امـکان برای سـاخت

رحیمـی

تصریـح

کـرد:

انجمـن

آینـده بهتـر اسـتفاده کنند.

کتابخانههـای عمومـی اسـتان فـارس بـا
انجـام اقداماتی ارزنـده در حـوزه کتابخوانی،
در سـالی کـه گذشـت به عنـوان انجمـن برتر
در میـان انجمنهـای کتابخانههـای عمومـی
کشـور انتخـاب شـد کـه بـر خـود میدانـم
از تالشهـای اعضـای حقیقـی و حقوقـی
انجمـن و تصمیمـات اثرگذار آن هـا ،قدردانی
کنم .
وی افـزود :کارهـای شـاخصی در
زمینههـای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری در
اسـتان انجـام شـد؛ از جمله میـزان فضاهای
کتابخانـه ای اسـتان بیـش از  ۳۱درصد رشـد
داشـته اسـت؛ در واقـع تعـداد کتابخانههای
اسـتان از  ۱۸۳بـاب در ابتدای دولـت تدبیر و
امیـد ،امـروز بـه بیـش از  ۲۴۳بـاب افزایش
یافتـه اسـت .همچینـن میـزان عضویـت در
سـال گذشـته افزایـش داشـته اسـت؛ میزان
امانـت کتـاب نیـز بـه بیـش از  ۵۰درصـد
افزایـش یافت که نشـان از اهمیـت موضوع
کتـاب و کتابخوانـی اسـت .بحمـدهلل بـا
تالشهـای و برنامـه ریز یهـای انجام شـده،
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رییس انجمن برتر سال  1399عنوان کرد؛

فضای مجازی در دوران پساکرونا نیز میتواند برای
کتابخوانی راهگشا باشد

محمــد کاظمــی نســب ،رئیــس انجمــن کتابخانههــای عمومــی

شهرســتان ابرکــوه ضمــن تشــریح مهمتریــن اقدامــات ایــن انجمــن

گفــت :اســتفاده از فضــای مجــازی راه گشــا بــوده و میتوانــد بــه
عنــوان یکــی از حوزههــای مــورد توجــه کتابــداران در ادامــه

فعالیتهــای خــود در دوره پســا کرونــا نیــز راهگشــا باشــد.
محمـد کاظمی نسـب ،فرمانـدار ابرکوه که

کتابخانههـای عمومـی شهرسـتان در برنامـه

بـه عنـوان یکـی از روسـای برتـر انجمنهـای

ریـزی جهـت رفـع مشـکالت کتابخانههـای

شهرسـتانهای

عمومـی و همراهـی و هماهنگی بـا فرمانداری

کشـور معرفـی شـده ،طـی گفتگویـی عنـوان

ایـن شهرسـتان از یک سـو و پیگیری مصوبات

کـرد :بـه لطـف خـدا پیگیریهـای خـوب اداره

توسـط اعضـای انجمـن و فرمانـداری و

کتابخانههـای

96

عمومـی

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت ادارات فرهنگی

واریـزی سـهم نیـم درصـد شـهرداریهای

از جملـه شـهرداریهای ابرکـوه و مهردشـت و

بـه حسـاب انجمـن کتابخانههـا و اجـرای

اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و آمـوزش و

طرحهـای عمرانـی دیگـر از جملـه جداسـازی

پـرورش بـا مدیریـت اینجانب از نقـاط مثبتی

بخشـها و زیبا سـازی کتابخانههـا و همچنین

بـود که منجر شـد ایـن انجمن به عنـوان یکی

اسـتفاده از فناوریهـای جدیـد از جملـه

از انجمنهـای برتـر کشـور انتخـاب شـود.

طـرح اسـتقرار سیسـتم وای فـای در تمامـی

وی افـزود :در شهرسـتان ابرکـوه  ۷بـاب

کتابخانههـا و نصـب دوربینهـای حفاظتـی،

کتابخانـه عمومـی وجـود دارد کـه از ایـن

همچنیـن توجـه و تکریـم کتابـداران و غیـره

تعـداد  ۵بـاب در شـهر ابرکوه و  ۲باب در شـهر

بـوده اسـت.

مهردشـت مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و از

وی همچنیـن دربـاره فعالیـت کتابخانهها

ایـن  ۷بـاب نیـز  ۲بـاب کتابخانـه بـه صـورت

در دوران کرونـا و انتقـال فعالیتهـای

روسـتایی اداره میشـود .در حـال حاضر حدود

کتابخوانـی بـه فضـای مجـازی گفـت :بـا

 ۱۰درصـد مـردم ابرکـوه یعنی چیزی حـدود ۵

توجـه بـه وجـود زیـر سـاختهای مناسـب

هـزار نفر عضـو کتابخانههای عمومی هسـتند.

در کتابخانههـای عمومـی و دانـش کافـی در

در کتابخانههـای شهرسـتان حـدود  ۹۰هـزار

کتابـداران ،اسـتفاده از فضای مجازی راه گشـا

نسـخه کتـاب وجـود دارد کـه بـا توجـه بـه

بـوده و میتوانـد بـه عنـوان یکـی از حوزههای

بازدیدهایـی کـه از کتابخانههـا در چنـد نوبت

مـورد توجـه کتابـداران در ادامـه فعالیتهای

صـورت گرفتـه بیشـترین اعضـای کتابخانهها

خود در دوره پسـا کرونا باشـد .چراکه اسـتفاده

کـودکان و زنـان و دانـش آمـوزان میباشـند.

از ایـن ظرفیـت مهم میتوانـد در ترغیب مردم

کاظمی نسـب دربـاره فعالیتهای انجمن

بـه کتـاب و کتابخوانـی موثـر و مفیـد باشـد.

کتابخانههـای عمومی شهرسـتان ابرکوه گفت:
ایـن انجمـن از دو انجمـن ابرکـوه و بخـش
بهمـن تشـکیل شـده اسـت کـه خوشـبختانه
برنامـه ریزی خوبی جهت تشـکیل جلسـات و
پیگیـری مصوبـات آن وجـود دارد .این انجمن
هـر سـال  ۶جلسـه در هر شـهر برگـزار میکند
کـه گاهی به صورت مشـترک (ابرکـوه و بخش
بهمـن) برگـزار شـده کـه اعضـای انجمـن و
شـخصیتهای حقیقـی و حقوقـی دسـت
انـدرکار به صـورت مجدانـه و دلسـوزانه پیگیر
مصوبـات و برنامههـای کتـاب و کتابخوانـی
بودهانـد.
رئیـس انجمـن کتابخانههـای عمومـی
ابرکـوه ادامـه داد :از مهمتریـن مصوبـات ایـن
انجمـن طـی ایـن مـدت ،اجـرای برنامههـای
فرهنگـی و مسـابقات کتابخوانـی ،وصـول
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حضور دلسوزان فرهنگی در انجمن کتابخانههای

عمومی زرندیه مغتنم است

ســیامک ســلیمانی فرمانــدار شهرســتان زرندیه ،با تشــریح اهــم مصوبات

و برنامههــای انجمــن کتابخانههــای عمومــی شهرســتان زرندیــه گفــت:

حضــور و همدلــی همــه اعضــای انجمــن و دلســوزان فرهنگــی ایــن
شهرســتان امــری بســیار مغتنــم اســت کــه منجــر بــه شــکل گیــری

اقداماتــی ارزنــده در زمینــه کتــاب و کتابخوانــی در زرندیــه شــد.
سیامک سـلیمانی فرماندار شهرستان زرندیه،

دسـتگاههای مربوطه ،پیش بینی تدوین و اجرای

کـه بـه عنـوان یکـی از روسـای انجمنهـای برتـر

برنامههـای مرتبـط با فرهنگ کتـاب و کتابخوانی

شهرسـتانها نیـز انتخـاب و تقدیـر شـده ،در

تقدیـر کنم کـه نهایتا منجر به و تعریـف وظایف و

گفتگویـی عنـوان کـرد :ایـن انتخـاب بـه لطـف

اقدامـات الزم در حـوزه کتابخوانی و کتابخانهها در

عزیـزان در نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور و با

این شهرسـتان شـد..

همت همه دسـت اندرکاران و مسـئوالن فرهنگی

وی بـا ارائـه آمـاری از کتابخانههـای عمومی

شهرسـتان زرندیـه صـورت گرفـت؛ امـا بایـد از

شهرسـتان زرندیـه گفت :تعـداد  ۶بـاب کتابخانه

همـت و پیگیریهـای جنـاب آقای نـادی رئیس

در ایـن شهرسـتان وجـود دارد کـه از ایـن تعداد۴

اداره کتابخانههـای عمومـی زرندیـه در پیگیـری

بـاب کتابخانه شـهری و  ۲باب کتابخانه روسـتایی

برگـزاری منظـم جلسـات ،ایجـاد هماهنگـی بین

هسـتند .کتابخانه عمومی امام علـی (ع) مامونیه
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بـا زینا بنـا  ۴۲۰متـر و تعداد  ۲۱هزار نسـخه کتاب

فضایـی به مسـاحت  ۱۱۰متـر مربـع دارای تعداد ۷

در مرکـز شهرسـتان در شـهر مامونیـه واقـع شـده

هـزار نسـخه کتـاب و  ۱۲۰عضو اسـت .در مجموع

و یـک هـزار و  ۱۰۰عضـو دارد .کتابخانـه شـهدای

اعضـای کتابخانههای عمومی زرندیه قبل از شـیوع

پرنـدک نیـز که بـا زیربنـا  ۳۲۰متـر مربع در شـهر

کرونـا  ۳۱۲۰نفـر و مجمـوع کتـب موجـود در ایـن

پرندک واقع شـده بـا  ۱۳هزار و  ۵۰۰نسـخه کتاب

کتابخانههـا  ۶۲۰۰۰نسـخه بوده اسـت.

دارای  ۶۱۱عضو اسـت.

رئیـس انجمـن کتابخانـه شهرسـتان زرندیـه

رئیـس انجمـن کتابخانه شهرسـتان زرندیه در

دربـاره فعالیتهـای ایـن انجمـن نیز گفـت :یکی

ادامـه دربـاره کتابخانـه امـام حسـن مجتبـی (ع)

از مهمتریـن اقدامات انجمن پیگیری وصول سـهم

زاویـه گفـت :ایـن کتابخانـه کـه در حـال حاضـر

نیـم درصـد شـهرداریها بـوده اسـت .رایزنـی بـا

در طبقـه دوم سـاختمان سـتاد بحـران شـهرداری

آموزش و پرورش شهرسـتان برای ایجاد فضایی در

زاویـه مسـتقر اسـت ،در سـال  ۹۴افتتـاح شـده و

سـامانه شـاد به منظور ایجاد پیونـد دانشآموزان

دارای  ۵۵۰۰نسـخه کتـاب و  ۵۲۶نفر عضو اسـت.

بـا کتابهای غیر درسـی و حمایت از نویسـندگان

البته سـاختمان جدیـد این کتابخانـه در فضایی به

بومـی و برگـزاری نشسـتهای مختلـف بـا

مسـاحت  ۶۰۰متر مربع توسـط شـهرداری زاویه در

محوریـت آثـار ایـن عزیـزان و سـایر حمایتهای

حال تکمیل شـدن اسـت کـه تا کنون با پیشـرفت

مـادی و معنـوی دیگر از دیگـر اقدامـات حاصل از

فیزیکـی  ۷۰درصـد همـراه بـوده اسـت کـه جهت

مصوبـات جلسـات انجمـن بـوده اسـت .در واقع

اتمـام این پروژه  ۳۰۰میلیـون ناموت اعتبار نیاز دارد.

حضـور و همدلی همه اعضای انجمن و دلسـوزان

سـیامک سـلیمانی افـزود :کتابخانـه عمومی

فرهنگی این شهرسـتان امری بسـیار مغتنم اسـت

باقرالعلـوم(ع) شـهر خشـکرود نیـز در سـال  ۹۳با

که منجر به شـکل گیـری اقداماتی ارزنـده در زمینه

زیربنـای  ۳۰۰متـر مربـع توسـط شـهرداری شـهر

کتـاب و کتابخوانـی در زرندیه شـد.

خشـکرود سـاخته شـده و با حق انتفاع  ۱۵سـاله

وی ادامـه داد :همچنیـن بـا توجه به شـیوع

بـه نهاد کتابخانههای عمومی کشـور واگذار شـده

بیمـاری کرونـا تمامـی برنامههـا و فعالیتهـای

اسـت .تعـداد اعضـای آن  ۴۵۰نفر و تعـداد کتب

فرهنگـی کتابخانههای عمومـی در فضای مجازی

آن نیـز  ۵هـزار و  ۳۰۰نسـخه اسـت .همچنیـن

برگـزار شـد که اهـم ایـن برنامهها شـامل برگزاری

کتابخانه روسـتایی شهدای علیشـار که در روستای

 ۵نشسـت کتابخـوان در صفحـه اینسـتاگرام

علیشـار واقع در بخـش خرقان شهرسـتان زرندیه

کتابخانههـای عمومـی شهرسـتان ،برگـزاری

واقـع شـده اسـت ،در طبقـه همکـف سـاختمان

مسـابقه کتابخوانـی بـا معرفـی کتـاب «مـن و

دهیـاری علیشـار واقع شـده؛ این کتابخانـه که در

کتـاب مقام معظـم رهبـری» به صـورت پیامکی،

سـال  ۸۳بـا زیربنـای  ۹۰متـر مربـع افتتاح شـده،

مسـابقه نقاشـی ویـژه کـودکان و نوجوانـان بـا

دارای  ۱۰هـزار نسـخه کتـاب و  ۳۱۳عضو اسـت.

موضـوع «کتـاب و کتابخوانـی» ،پویـش مجازی

فرمانـدار زرندیـه ادامـه داد :کتابخانـه دیگر ما

معرفـی بهتریـن کتـاب بـا تهیـه و ارسـال یـک

کتابخانـه زنده یاد محمد رضا اسلامی الویر اسـت

فیلـم بـا موبایلی ،معرفـی کتاب توسـط کتابداران

که در روسـتای الویر بخـش خرقان زرندیه به همت

شهرسـتان در فضـای مجـازی ،مسـابقه خالصـه

خیرین روسـتا سـاخته شـده اسـت .این کتابخانه

نویسـی کتاب ،عضویـت رایـگان در کتابخانههای

که در سـال  ۹۸افتتاح شـده و به صورت مشـارکتی

عمومـی در هفته کتاب و کتابخوانی و برنامههایی

بـا نهـاد کتابخانههـای عمومـی اداره میشـود ،در

دیگـر بود.
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شاهرود شهرستانی عالم پرور با مردمانی کتابخوان

نــادر فخــری فرمانــدار ســابق شهرســتان شــاهرود ،بــا تشــریح اهــم
اقدامــات انجمــن کتابخانههــای عمومــی ایــن شهرســتان گفــت:

شهرســتان شــاهرود ،دارای مردمانــی اصیــل و بــا فرهنــگ اســت کــه
عالمــان بســیار بزرگــی از ایــن منطقــه برخاســتهاند .ایــن روحیــه

باعــث شــده کــه مــردم ســاکن در ایــن شهرســتان مــردم کتابخوانــی

باشــند.

نـادر فخـری ،فرمانـدار سـابق شهرسـتان

کـرد :بایـد از مجموعـه نهـاد کتابخانههـای

شـاهرود ،کـه در مـدت فعالیـت در ایـن

عمومی کشـور بـرای ایـن انتخاب تشـکر کنم،

شهرسـتان بـه عنـوان یکـی از روسـای

همچنیـن از جناب آقای موسـوی رئیـس اداره

انجمنهـای برتـر شهرسـتانهای کشـور نیـز

کتابخانههـای شهرسـتان شـاهرود کـه ثمرات

انتخـاب و تقدیـر شـده ،طی گفتگویـی عنوان

ارزشـمند مدیریـت خـوب ایشـان در ایـن
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شهرسـتان بسـیار مشـهود و قابـل سـتایش

شـاهرو ،انجمـن کتابخانههای این شهرسـتان

اسـت.

نیـز توجـه خاصـی بـه برنامههـای کتـاب و

وی افـزود :هماهنگـی میـان اعضـا و

کتابخوانـی داشـتهاند.

ایجـاد تعامـل و هـم افزایـی میـان مسـئوالن

وی ادامـه داد :مـا در انجمن معتقد بودیم

شهرسـتان بـرای اجـرای مصوبـات انجمـن،

کـه برای ارتقـاء کیفیت و کارایـی یک کتابخانه

برگـزاری مراسـم رونمایـی از آثـار نویسـندگان

بایـد بـه  ۳عامل توجه کنیم؛ فضای اسـتاندارد،

بومـی در جلسـات انجمـن برگـزار بـه منظـور

تجهیـزات و غنـی بـودن مجموعـه و در نهایت

تشـویق و ترغیب ایشـان ،توجیه شـورای شهر

برنامـه ریـزی و نیـروی انسـان .مـا در انجمن

و دانشـگاهها بـرای خریـد از آثـار نویسـندگان

توجـه خاصـی بـه ایـن  ۳مـورد داشـتیم و

بومـی و همچنیـن وصـول سـهم نیـم درصـد

مصوبـات مختلفی بـرای ایجـاد کتابخانههای

شـهرداریها و بسـیاری اقدامـات دیگـر همـه

مشـارکتی ،کتابخانههای دیجیتـال ،بانکهای

بـه همت جناب آقای موسـوی صـورت گرفت.

اطالعاتـی ،ایجـاد ایسـتگاههای مطالعـه در

خوشـبختانه شهرسـتان شـاهرود ،دارای

اماکـن عمومـی و ادارات ،ایجـاد المانهـای

مردمانـی اصیل و با فرهنگ اسـت کـه عالمان

کتابخوانی در معابر شـهری شـاهرود و افزایش

بسـیار بزرگـی از ایـن منطقـه برخاسـتهاند .ما

اعتبـارات دولتـی و به خصـوص جلب حمایت

یـک روسـتایی بـه نـام ابرسـج داریـم کـه بـا

شـهرداریها بـرای پرداخـت نیـم درصـد ،ارائه

جمعیـت  ۱۰۶۰نفر بیـش از  ۱۵۰روحانی و طلبه

کردیم.

دارد .سـایر روسـتاهای ایـن شهرسـتان ماننـد
کالمـو ،میقـان و قلعـه نـو ،خرقـان و نمدمال
ایـن شهرسـتان نیز بـه چنین وضعیتـی دارند.
ایـن شهرسـتان بـا  ۲۱۸هـزار نفـر جمعیـت ۵
عضـو خبـرگان رهبـری را دارد و بـه طـور کلـی
شهرسـتان عالـم پـروری اسـت .ایـن روحیـه
باعث شـده که مردم سـاکن در این شهرسـتان
مـردم کتابخوانی باشـند.
نـادر فخـری دربـاره فعالیتهـا و نگـرش
حاکـم بـر انجمـن کتابخانههـای عمومـی
شـاهرود گفـت :خوشـبختانه همه اعضـا این
نگـرش را داشـتند کـه نهادینـه شـدن فرهنگ
یـک جامعه ناشـی از رفتـار آن جامعه اسـت و
به همین تناسـب تغییـر رفتار جامعـه نیازمند
تغییـر نگـرش و افزایـش دانـش اسـت کـه
بـرای ایـن افزایـش دانـش نیـاز بـه کتـاب و
کتابخوانـی داریـم .هـر جامعـه ای کـه در این
مسـیر قـدم نهـاده با پیشـرفتهای گسـترده
ای مواجه شـده و با توجه به سـبقه شهرسـتان
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همافزایی دستگاههای مختلف برای ارتقاء شاخصهای

کتابخانهای در خرامه

فرهــاد جهانخــواه ،فرمانــدار ســابق خرامــه ضمــن تشــریح اقدامــات

صــورت گرفتــه در ایــن شهرســتان در حــوزه کتــاب و کتابخوانــی و
کتابخانههــا ،ایجــاد تعامــل و هــم افزایــی بیشــتر ســازمانها

و ادارات مرتبــط بــا حــوزه فرهنــگ را عامــل ارتقــاء شــاخصهای
کتابخانــهای در ایــن شهرســتان عنــوان کــرد.

فرهـاد جهانخـواه ،فرمانـدار سـابق خرامه

مکانـی برای آمـوزش مـادام العمر کلیه اقشـار

کـه به عنـوان یکی از روسـای انجمنهـای برتر

جامعـه از هـر سـن ،ناد ،مذهـب و کشـور،

کتابخانههـای عمومی شهرسـتانهای انتخاب

جایـگاه خاصـی در جوامـع مختلـف داشـته

و معرفـی شـده ،در گفتگویـی اظهـار داشـت:

اسـت .مـا معتقدیـم کـه توسـعه هـر جامعـه

کتابخانههـای عمومـی از دیربـاز بـه عنـوان

و هـر کشـور بـه توسـعه فرهنگی آن وابسـته
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اسـت و مهمتریـن شـاخص توسـعه فرهنگی،

محـروم بـا خریـد حدود  ۱۵قفسـه کتـاب ،میز

میـزان کتابخوانـی و مطالعـه افـراد آن جامعه

و صندلـی چرخـدار از محـل اعتبـارات کاهش

ا ست .

آسـیبهای اجتماعـی شهرسـتان بـه مبلغ ۱۵

وی دربـاره فعالیتهـای خـود در دوران

میلیـون ناموت ،اجـرای برنامههـای فرهنگـی

حضـور در انجمـن کتابخانههـای عمومـی

مختلـف بـا همـکاری اداره کتابخانههـای

شهرسـتان خرامـه گفـت :بـا ایـن نگـرش از

عمومـی شهرسـتان و سـایر ادارات فرهنگـی

ابتـدای شـروع کار در شهرسـتان خرامـه بنـای

از جملـه نشسـتهای کتابخـوان ،مشـارکت

خـود را بـر ایـن گذاشـتیم کـه بـه برنامههـا و

در طـرح خریـد تجهیـزات مشـارکتی اداره کل

امـور کتابخانههـای عمومـی نگاهـی نـو و

کتابخانههـای عمومـی اسـتان فـارس برخـی

ویـژه داشـته باشـیم کـه بـر ایـن اسـاس در

از اقدامـات صـورت گرفتـه در شهرسـتان بوده

یـک بـازه سـه سـاله بـا برنامهریـزی و اجـرای

ا ست .

برخـی تصمیمـات و مصوبات بـه توفیقاتی در

وی با اشـاره بـه حمایت کامـل فرمانداری

شهرسـتان دسـت یافتیـم و بـه عنـوان یکی از

خرامه از اداره کتابخانههای عمومی شهرسـتان،

روسـای انجمنهای برتر شهرسـتانها در سـال

اقداماتـی چـون اجـرای طـرح «نذر کتـاب» با

 ۹۸معرفـی شـدیم.

عنـوان «اهدای کتـاب ،اهدای دانایـی» ،اجرای

رئیـس انجمـن کتابخانههـای عمومـی

جشـن بـزرگ نیـم قـرن سـابقه کتابخوانی در

شهرسـتان خرامـه بـا اشـاره بـه برخـی

خرامـه بـا حضـور مقامات اسـتانی ،مشـارکت

شـاخصهای کتابخانـهای در ایـن شهرسـتان

حداکثـری شهرسـتان در جشـنواره کتابخوانی

گفـت :خرامـه دارای  ۳کتابخانـه عمومـی بـا

رضـوی در سـه سـال اخیـر ،اهـدای  ۱۰۰جلـد

زیربنـای  ۹۵۰متـر مربـع اسـت کـه با داشـتن

کتـاب به اداره آموزش و پرورش ،نصب قفسـه

 ۳۵هـزار جلـد کتاب ۴ ،هـزار و  ۸۵۰نفر در این

ایسـتگاه مطالعـه در سـاختمان فرمانـداری و

کتابخانههـا عضـو هسـتند .یکـی از مهمترین

بـه روز کـردن ماهانـه و نظـارت بـر انتخـاب و

اقدامـات مـا برنامهریـزی جهـت تقویـت

عملکـرد صحیـح اعضـای حقیقـی و حقوقـی

شـاخصهای کتابخانهای در شهرسـتان خرامه

انجمنهـا و همچنیـن تعریـف کار گروهـی و

شـامل جـذب بیشـتر عضـو ،افزایـش زیربنای

ایجـاد تعامـل و هم افزایی بیشـتر سـازمانها

کتابخانـهای ،افزایـش منابـع بـوده کـه در این

و ادارات مرتبـط با حوزه فرهنگ در شهرسـتان

جهـت موفـق بـه دریافـت زمیـن رایـگان،

خرامـه را از دیگـر اقدامـات صـورت گرفتـه در

اختصـاص بودجـه در شـورای برنامهریـزی و

شهرسـتان عنـوان کرد.

تشکیل جلسـات با خیرین و دریافت امتیازات
و اعتباراتـی بالـغ بـر  ۴۰۰میلیـون ناموت از این
عزیـزان بـوده اسـت.
فرهـاد جهانخـواه ادامه داد :مشـارکت در
سـه مرحله طرح «نسـیم دانایی» بـرای تأمین
و خریـد کتابهـای مـورد نیـاز کتابخانههـا با
انتخاب و سـفارش کتابداران ،تخصیص امتیاز
از محـل تملـک و دارایـی و حمایـت از مناطق
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جلب حمایت خیرین برای راهاندازی کتابخانه در  ۲شهر
فاقد کتابخانه

علــی محمــد کریمــی ،فرمانــدار قیــر و کارزیــن بــا تشــریح

فعالیتهــای انجــن کتابخانهعــای عمومــی ایــن شهرســتان ،جلــب

حمایــت خیریــن بــرای راهانــدازی  ۲کتابخانــه عمومــی در شــهرهای

فاقــد کتابخانــه «مبــارک آبــاد» و «امــام شــهر» را از مهمتریــن
اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن انجمــن عنــوان کــرد.
علـی محمد کریمی ،فرمانـدار قیر و کارزین

پیشـرفت فرهنگی آن جامعـه پیوند معناداری

کـه بـه عنـوان یکـی از روسـای انجمنهـای

دارد ،بایـد توجه ویژهای بـه کتاب و کتابخوانی

برتـر شهرسـتانها معرفـی شـده اسـت ،در

داشـته باشـیم .مـا حتـی اگـر بخواهیـم مدیر

گفتگویـی اظهـار کـرد :از آنجـا کـه معتقدیـم

خوبـی بـرای جامعـه تربیـت کنیـم بایـد افراد

ارتقـاء و پیشـرفت یـک جامعـه بـا ارتقـاء و

کتابخـوان خوبـی تربیـت کنیـم .خوشـبختانه
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بـرای برنامهریزی و دسـت یابی بـه این هدف،

علـی محمـد کریمـی افـزود :راه انـدازی

در وهلـه اول توانسـتیم ارتبـاط تنگاتنگـی

ایسـتگاه مطالعـه در روسـتاهای پرجمعیـت

بیـن مجموعـه فرمانـداری ،اعضـای حقیقی و

شهرسـتان ،برگـزاری دورههـای آمـوزش محور

حقوقـی و عزیـزان در اداره کل کتابخانههـای

با موضوعـات «خانـواده»« ،بهداشـت روانی»،

عمومـی شهرسـتان ایجـاد کنیم.

«مثبت اندیشـی»« ،قرآنی» ،راه اندازی محفل

وی دربـاره اهـم فعالیتهـای انجمـن

ادبی شهرسـتان ،برگزاری جشـنواره کتابخوانی

کتابخانههای عمومی شهرسـتان قیـر و کارزین

رضـوی ،برگـزاری نمایشـگاه کتـاب مجـازی،

گفـت :طـی یـک سـال گذشـته کـه شـرایط

مشـارکت در اجـرای طـرح تابسـتانه برگـزاری

سـختی بـر کشـور حاکـم بـوده اسـت ،بحـث

مسـابقات کتابخوانـی و نقاشـی ویـژه کودکان

ترویـج فرهنـگ کتـاب و کتابخوانـی و تلاش

بـه صورت مجازی ،برگزاری نشسـت کتابخوان

بـرای افزایـش سـرانه مطالعه در شهرسـتان را

مدرسـهای و کتابخانـهای به صـورت مجازی از

در دسـتور کار قـرار دادیـم و بـا برگـزاری منظم

جملـه اقدامات صورت گرفته در شهرسـتان قیر

جلسـات انجمـن ،بـه موضوعات نرم افـزاری و

و کارزیـن بوده اسـت.

سـخت افزاری مرتبـط با فضای مجـازی تمرکز

فرمانـدار قیـر و کارزیـن یـادآور شـد :یـک

کردیـم؛ بـه خصـوص در شـهرهایی کـه فاقـد

اقـدام مهمـی کـه توسـط انجمـن صـورت

کتابخانـه بودند.

گرفـت ،پیگیـری بـرای پرداخـت سـهم نیـم

رئیـس انجمـن کتابخانههـای عمومـی

درصـد شـهرداریها بـود کـه در ایـن خصوص

شهرسـتان قیـر و کارزیـن ادامه داد :در سـطح

شـهرداری مرکز شهرسـتان نیز همـکاری خوبی

شهرسـتان ما سـه کتابخانـه در شـهرهای قیر،

بـا مـا داشـتند .همچنیـن از محـل اعتبـارات

کارزیـن و افـزر داشـتیم که کتابخانه مشـارکتی

 ۳درصـد نفـت و گاز و تـوازن ،بـرای تکمیـل

زنـدان نیـز بـه جمـع کتابخانههـای ایـن

سـاختمان مرکـزی شهرسـتان اعتبار گذاشـتیم

شهرسـتان اضافـه شـد .همچنیـن بـا ارتبـاط

کـه امیدواریـم ایـن اعتبـار تخصیـص پیـدا

خوبـی کـه در سـالهای اخیـر بـا خیریـن

کنـد .همچنیـن تبلیغات محیطی بـرای ترویج

شهرسـتان داشـتهایم ،توانسـتیم بـا جلـب

کتابخوانـی ،مشـارکت در خریـد کتابهـای

حمایـت این عزیـزان  ۲کتابخانـه عمومی حاج

کـودک و روانشناسـی بـا همـکاری اداره

قاسـم سـلیمانی شـهر مبـارک آبـاد و کتابخانه

کتابخانههای عمومی شهرسـتان قیـر و کارزین

عمومـی امـام شـهر را در این  ۲شـهر راه اندازی

نیـز از دیگـر اقداماتـی بـود کـه بـا محوریـت

کنیم .

انجمـن صـورت گرفـت.

کریمـی توضیـح داد :سـاختمان اهدایـی
کتابخانـه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی شـهر
مبـارک آبـاد دارای  ۲۰۰متـر مربـع زیر بنـا بوده
کـه جهت تعمیـرات و تجهیز ایـن کتابخانه نیز
 ۴۰میلیـون ناموت توسـط خیـران اختصـاص
یافـت .همچنیـن خیریـن مبلـغ  ۴۰میلیـون
ناموت نیـز بـرای تجهیـز سـاختمان کتابخانـه
عمومـی مبـارک آبـاد اختصـاص دادهانـد.
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لزوم توجه به کاربردی بودن و قابل اجرا بودن مصوبات

انجمنها

علــی شــفیعی ،فرمانــدار شهرســتان بشــرویه بــا تشــریح فعالیتهــای

انجــن کتابخانهعــای عمومــی ایــن شهرســتان ،گفــت :تأکیــد و رویکردی

کــه مــا در انجمــن داشــتیم بــر مطــرح شــدن بحثهــای کارشناســی و

حاصــل شــدن مصوبــات کاربــردی و قابــل اجــرا در جهت پیشــبرد اهداف
فرهنگــی در شهرســتان بــه خصــوص ارتقای فرهنــگ مطالعه بوده اســت
تــا بتوانیــم گامــی بــرای مــردم ایــن شهرســتان برداریــم

علی شـفیعی ،فرماندار شهرسـتان بشرویه

شهرسـتان بشـرویه بوده و دلیـل توفیقات به

کـه بـه عنـوان یکـی از روسـای انجمنهـای

دسـت آمـده در ایـن مسـیر حضـور مجموعه

برتـر شهرسـتانها معرفـی شـده اسـت ،در

ای فعـال و همـدل متشـکل از خیریـن عزیز و

گفتگویـی اظهـار کـرد :ایـن انتخـاب مرهـون

نماینـدگان دسـتگاههای مختلـف و سـایرین

زحمـات همکاران من در انجمـن کتابخانههای

بزرگـواران در ایـن انجمن اسـت.
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وی افـزود :تأکیـد و رویکـردی کـه مـا در

زوایـای مختلـف بـه ایـن موضـوع و پرداخته

انجمـن داشـتیم بـر مطـرح شـدن بحثهای

شـد تـا بهترین مـکان بـرای دسترسـی بهتر و

کارشناسـی و حاصل شـدن مصوبـات کاربردی

بیشـتر مردم بـه آن حاصل شـود .حتی فضای

و قابـل اجرا در جهت پیشـبرد اهداف فرهنگی

آینـده الحـاق بـه شـهر نیـز در ایـن جلسـات

در شهرسـتان بـه خصـوص ارتقـای فرهنـگ

بررسـی شـد و در نهایـت این کتابخانـه در یک

مطالعـه بـوده اسـت تـا بتوانیـم گامـی بـرای

فضای مناسـب در یک مجموعـه پارک جنگلی

مـردم این شهرسـتان برداریم که در این مسـیر

جانمایی شـد.

تالش کردیم جلسـات به صـورت منظم ،بدون

وی با اشـاره بـه همکاری خـوب و نزدیک

وقفـه و حتـی از طریـق فضـای مجـازی برگزار

انجمـن کتابخانههـای عمومـی بشـرویه بـا
انجمـن شهرسـتان ارسـک گفـت:

شو د .

بسـیار

رئیـس انجمـن کتابخانههـای عمومـی

امیدواریـم کـه بتوانیـم طـی  ۲سـال آینـده

شهرسـتان بشـرویه دربـاره مصوبـات ایـن

کتابخانـه بشـرویه را به بهـره برداری برسـانیم

انجمـن گفـت :خوشـبختانه در طـول برگزاری

و از سـوی دیگـر روند انتقـال کتابخانه قدیمی

جلسـات مصوبات خوبی ،هـم در حوزه اجرایی

ارسـک بـه کتابخانـه جدید بـه سـرعت انجام

و هـم در حوزه آموزشـی و فرهنگ سـازی ارائه

شـود .قول مسـاعدی از مجموعه قلمچی برای

شـد .در حـوزه اجرایی بحث سـاخت کتابخانه

همراهـی در ایـن مسـیر گرفتیـم کـه بـه امید

ارسـک را در دسـتور کار داشـتیم کـه با حمایت

خـدا بتوانیـم کتابخانههای مناسـبی در اختیار

مجموعـه قلمچی و سـایر دسـتگاههای مرتبط

مـردم قـرار دهیم.

یـک کار فرهنگی مانـدگار و کتابخانه آبرومند را
تقدیـم مـردم ارسـک کردیم.

شـفیعی همچنیـن برگـزاری مسـابقات
کتابخوانی با همکاری و مشـارکت دستگاههای

علـی شـفیعی ادامـه داد :ایجـاد بنـای

مختلـف را که با عنـوان «تله ویدئـو» از طریق

جدیـد در شهرسـتان بشـرویه نیـز در دسـتور

فضـای مجـازی برگـزار شـد از دیگـر اقدامـات

کار انجمـن قـرار گرفـت کـه اعتبـار اولیـه آن از

صـورت گرفتـه در ایـن شهرسـتان عنـوان کرد

سـوی فرمانـداری تأمیـن شـد و در ادامـه بـا

و گفـت :خوشـبختانه از ایـن طـرح اسـتقبال

کمـک خیریـن در حال پیشـبرد ایـن هدف نیز

گسـترده ای صـورت گرفت و مـا در برنامههای

هسـتیم که البتـه با شـیوع ویروس کرونـا ،کار

معرفـی کتـاب شـاهد حضـور حـدود  ۲هـزار

افزایـش بنـای کتابخانـه در بشـرویه مشـمول

بیننـده و دنبـال کننـده بودیم.

بیشـتری زمـان شـده اسـت .امـا در مجمـوع
ایـن  ۲کتابخانـه در فضایـی حـدود  ۹۰۰متـر
مربـع و حـدود  ۳۰هـزار جلـد کتاب مشـغول
خدمـت رسـانی بـه مـردم کتابخـوان ایـن
شهرسـتان هسـتند.
فرمانـدار

بشـرویه

دربـاره

جانمایـی

سـاختمان جدیـد کتابخانـه بشـرویه توضیـح
داد :بـرای ایجـاد بنـای جدیـد در بشـرویه
جلسـات کارشناسـی متعـددی برگزار شـد و از
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فرهنگی

مروری بر منابع طرح کتابخوان آذرماه و دی ماه ۱۳۹۹
اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در شرایط خاص کرونایی قابل تقدیر است
جشنواره کتابخوانی رضوی الگویی حقیقی از زندگی سعادتمندانه را ارائه میدهد
میزان مشارکت مردم در جشنواره کتابخوانی رضوی پدیده ای مبارک و قابل افتخار است

مروری بر منابع طرح کتابخوان آذرماه و دی ماه ۱۳۹۹
چهار کتاب «حکمتهای عسکری»« ،باد و کاه»« ،چای خوشعطر پیرمرد» و
«ابوباران» در طرح کتابخوان آذرماه  ۱۳۹۹معرفی شد .همچنین کتابهای «امیرکبیر
فقط اسم خیابان نیست!»« ،چگونه یک زمینلرزه به سونامی تبدیل میشود؟»،
«روایت ناتمام (کتاب منصور ستاری)»« ،سلیمانی عزیز» و «فهیمه» منابع معرفی
شده در کتابخوان دی ماه  ۱۳۹۹بودند که در ادامه مروری بر این منابع داریم.
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«ابوباران»

پدیدآور :زهراسادات ثابتی

ناشر :خط مقدم
تعداد صفحات۳۳۵ :
ابوبـاران ،کـه بـه قلـم زهرا سـادات ثابتی نگارش و بـه همت انتشـارات خط مقدم ،راهـی بازار
دفتردار شهید علیرضا توسـلی معروف به «ابوحامد»
نشـر شـده ،خاطرات شـهید مصطفی نجیب،
ِ

فرمانـده و بنیانگـذار تیـپ فاطمیـون را روایـت میکنـد که با پیوسـتن بـه فاطمیون بـرای دفاع از
حـرم بـه سـوریه میرود و در مبارزات سـخت و طاقتفرسـا حضوری فعـال دارد.
در بخـش ابتدایـی ایـن کتـاب میخوانیـم« :مـن در ایـران بـه دنیـا آمـدم؛ اسـفند ۱۳۶۲؛ اما
یـک ایرانـی محسـوب نمیشـدم .پدر و مادرم بیش از چهل سـال پیشـتر ،از افغانسـتان بـه ایران
مهاجـرت کـرده بودنـد؛ امـا آنها هـم ایرانی شـناخته نمیشـدند»...
نویسـنده ایـن کتـاب در پاسـخ بـه این پرسـش که بـه عنـوان نویسـنده و راقم ایـن خاطرات
کـدام بخـش از کتـاب شـما را بیشـتر با خـودش درگیر کـرد ،چنین پاسـخ گفته:
جایـی از کتـاب هسـت که آقای نجیب به شـرح واقعه در عملیـات تل قرین میپـردازد که این
بخش از کتاب بیشـترین تأثیر را بر من گذاشـته اسـت .ابوحامد به عنوان فرمانده لشـکر فاطمیون
در ایـن عملیـات بـه شـهادت میرسـد .شـاید علت اصلـی این تأثیـر گذاری کـه همراه بـا تلخی و
شـیرینی اسـت ،بـه ایـن دلیل باشـد که تا پیـش از شـهادت ابو حامد آقـای نجیب ،مسـئول دفتر
این شـهید بزرگوار بوده اسـت.
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حکمتهایعسکری

ترجمه و توضیح چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)
پدیدآور :جواد محدثی

ناشر :بهنشر
تعداد صفحات۹۴:
بسـیاری از مسـلمین و شـیعیان متأسـفانه اطالع و آگاهی کم از تاریخ زندگی و تعالیم بسیاری
از ائمـه اطهـار علیهم السلام دارند ،یکی از ایـن امامان همام که در بین عمـوم از حیث آگاهی مردم
از چگونگـی زندگـی و تعالیم مهجور هسـتند ،حضرت امام حسـن عسـکری علیه السلام پدر امام
زمانمـان حضـرت بقیـة اهلل االعظـم ارواحنا فداه هسـتند .جـواد محدثی با قلـم روان خـود در این
مجموعـه مختصـر و مفیـد پس از بیان سـیری از تاریخ زندگی ایـن امام همام ،به شـرح و توضیح
 ۴۰حدیث ارزشـمند از ایشـان پرداخته اسـت .احادیثی در موضوعات اعتقادی و اخالقی و سـبک
زندگـی بـرای چگونه اندیشـیدن و چگونه زیسـتن در این عصر پرتالطم میتواند راهگشـا باشـد.
در ذیل نمونهای از احادیث انتخاب شده از سوی پدیدآور آمده است:
«همانـا رسـیدن بـه خدای تعالی سـفری اسـت که جز بـا مرکب شـبزندهداری نمیتـوان به
آن دسـتیافت».
«ضعیفترین دشمنان از نظر مکر و کید ،کسی است که دشمنیاش آشکار باشد».
«بهترین برادرانت کسی است که بدی تو را فراموش کند و نیکی تو را به یاد داشته باشد».
«هـر کس شـخصی را سـتایش کند که شایسـته آن نیسـت ،در جایـگاه فرد متهم قـرار گرفته
است».
ترین مردم ،کینهتوز است».
«کمآسایش ِ

«فروتنی نعمتی است که بر آن حسد نمیبرند».
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«باد و کاه»

پدیدآور :محمدرضا بایرامی
ناشر :کتاب نیستان
تعداد صفحات۲۲۱ :

«بـاد و کاه» روایـت زیبایـی اسـت از زندگـی که در جهانـی پُ ر رمـز و راز جریان دارد .نویسـنده
در ایـن داسـتان روسـتایی را مرکـز عالـم قـرار میدهد و تمـام اتفاقـات در همین جهان سـاخته و
پرداختـه او رخ میدهـد .رمـان «بـاد و کاه» نوشـته محمدرضا بایرامی داسـتانی اسـت روسـتایی
و ایـن مسـأله از دلمشـغولیهای همیشـگی بایرامی اسـت .در بسـیاری از آثـار او میتـوان ردی
از آذربایجـان و روسـتا را گرفـت و ایـن رمـان نیز همینطور اسـت .راوی در داسـتان بـاد و کاه یک
نوجـوان اسـت کـه بایرامی دسـت پُ ـری در نوشـتن از زاویـه دید چنین شـخصیتی دارد.
رمان باد و کاه یک ترکیب عالی اسـت .راوی داسـتان یک نوجوان اسـت و فضای روسـتایی در
کنـار داسـتانی از حـوادث پیش از پیروزی انقالب .روسـتایی که رفته رفته هویت خود را در سـاختار
اجتماعـی و شـهری ایـران از دسـت داده اسـت .در کنـار این مسـأله توصیفهای او از پاییز روسـتا
و فصـل خرمـن و نیـز بـه کار بردن ظریـف اصطالحـات و عبارتهای محلـی آذری کـه در کار درو و
خرمـن بـه کار بـرده میشـود از رمـان او یک اثر بلنـد فولکلور و در عیـن حال یک تریلِر داسـتانی با
حـال و هـوای انقلاب اسلامی خلـق کرده اسـت .داسـتان زیبایی که مخاطـب آن ،هـم میتواند
نوجـوان کتابخـوان باشـد ،هـم عالقهمندان پیگیـر به داسـتانهایی که کشـف و نگاه تـازهای به
انقلاب اسلامی دارند و هـم عالقهمندان به داسـتانهای فولکلـور ایرانی.
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چای خوشعطر پیرمرد

پدیدآور :سیدسعید هاشمی
ناشر :عهد مانا
تعداد صفحات۱۴۴ :

«چـای خوشعطـر پیرمـرد» داسـتانهای کوتاهـی اسـت از زندگـی سیدحسـن مـدرس؛
روایتهـای جـذاب و زیبایـی از حیـات مـادی و معنـوی او که به قلم سیدسـعید هاشـمی نوشـته
شـده است.
مـدرس ،ازجملـه شـخصیتهایی اسـت کـه باوجـود تأثیر بسـیارش بـر جریانهـای انقالبی
پـس از خـود ،آنچنـان کـه باید به آن پرداخته نشـده .مدرسـی که هیچ گاه در مقابل ظلم سـر خم
نکـرد و تـا پـای جـان ،به خاطـر آرمانهای خود ایسـتاد و ایسـتاده نیز به شـهادت رسـید.
کتاب «چای خوش عطر پیرمرد» نوشـته سـید سـعید هاشـمی در پاییز  ١٣٩٨توسط انتشارات
عهد مانا منتشـر شـد .این کتاب شـامل داسـتانهای کوتاهی از زندگی شـهید سـید حسن مدرس
اسـت کـه تا حدود زیـادی مخاطب را با شـخصیت و مرام او آشـنا میکند.
شـهید مـدرس ،از جملـه شـخصیتهای تأثیرگذاری اسـت کـه در اذهـان مردم ،ناشـناخته و
مجهـول باقـی مانـده و در آثـار محـدودی به ایشـان پرداخته شـده اسـت.
سـید سعید هاشمی ،نویسـنده کتاب ،از معدود شاعران معاصر اسـت که به نوشتن کتابهای
طنـز کـودک و نوجـوان میپـردازد .او در چند جشـنواره ،موفق به کسـب عناوین متعددی شـده و
آثـار زیادی در قالب شـعر ،داسـتان و نثر ادبی در کارنامـه خود دارد.
داسـتانهای کوتـاه پیرمـردی که نماینده مردم سـتمدیده و صـدای دادخوهی آنهـا در ایران
بـود .حـدود  ۵۰داسـتان کـه هر یک برشهایـی جالب توجه از زندگی این شـهید واال مقام اسـت.
شـجاعت و بیباکـی او در کنـار مجتهـد و عالم بودنش ،شـخصیتی با تدبیر و با قدرت از او سـاخته
بـود کـه زیر بـار ذرهای ظلم و ریـا نمیرفت و همزمان با به قدرت رسـیدن رضاخـان ،یک تنه مقابل
او و زورگوییهایش ایسـتاد.
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سلیمانیعزیز

پدیدآور  :جمعی از نویسندگان

ناشر :حماسه یاران
تعداد صفحات۲۵۶ :
«سـلیمانی عزیـز» خاطراتـی متفاوت و خوانده نشـده از سـردار شـهید حاج قاسـم سـلیمانی
اسـت .ایـن اثـر حاصل مصاحبههـا ،گفتگوهـا و خاطرات شـفاهی دوسـتان ،همرزمان و آشـنایان
شـهید سـلیمانی است که سـعی دارد با قلمی ساده و دلنشـین ،گوشـهای از زندگی مرد همیشه در
صحنـه جبهـه مقاومت را پیشـکش نگاه خواننـدگان کند.
متـن هـر خاطره کوتاه و خوشخوان اسـت ،سـاحتهای بسـیار متفاوت و متنوعـی از زندگی
حاج قاسـم نیز در این مجموعه بررسـی شـده اسـت .اغلب خاطرات کمتر شنیده شـده است ،حتی
برای کسـانی کـه اهل مطالعه زندگی این شـهید بزرگـوار بودهاند.
برخـی از ایـن خاطـرات بسـیار تأثیرگذار اسـت و افق جدیـدی پیش روی مخاطب نسـبت به
ابعـاد شـخصیتی ایـن شـهید بزرگـوار میگشـاید و باعـث میشـود انسـان دلیل اشـکهای رهبر
ّ
معظـم انقلاب را در هنـگام خوانـد نماز بر پیکر ایشـان بهتر بفهمد .همچنین باعث میشـود علت
شـادمانی و ذوق و شـوق زایدالوصـف دشـمنان خدا و دین خـدا و اولیای خدا از تـرور ناجوانمردانه
ایشـان بیشتر مشـخص شود.
خوانـدن ایـن اثر باعث میشـود تا حاج قاسـم بـه عنوان یک پدر ،یک همسـر ،یک شـهروند،
یـک فرمانـده ،یـک شـخص تأثیرگـذار در مناسـبات سیاسـی داخلی و بیـن الملل ،یـک خدمتگزار
بـه اسلام و مـردم و ...بهتـر شـناخته شـود .دالیل موفقیتهـای مـادی و معنوی ایشـان نیز بهتر
مشـخص میشـود .خاطـرات مربوط به دوران مسـئولیت ایشـان در اسـتان کرمان یکـی از جالب
توجهتریـن بخشهـای کتـاب اسـت ،شـیوه مواجهه ایشـان با مردم محلـی و حتی اشـرار منطقه
بسـیار حیرتانگیز ،درسآموز و تحسـینبرانگیز اسـت.
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امیرکبیر فقط اسم خیابان نیست!
پدیدآور :فرهاد حسنزاده

ناشر  :نشر روزگار
تعداد صفحات۸۷:
در ایـن کتـاب گوشـههایی از زندگی و اقدامات میـرزا تقی خان امیرکبیر در قالب داسـتان برای
نوجوانـان روایـت شـده اسـت .داسـتان ،در قالـب نامههـای دختـری بهنـام شـهرزاد به بـرادرش،
امیرمسـعود شـکل گرفتـه اسـت .پـدر و مـادر آنهـا از یکدیگـر جدا شـدهاند .شـهرزاد بـه همراه
مـادرش در ایـران اسـت و امیرمسـعود بـا پـدرش در انگلسـتان زندگـی میکنـد .شـهرزاد به طور
اتفاقـی از طریـق معلـم ادبیـات و تاریـخ خود ،مطلع میشـود کـه از فرزنـدزادگان میـرزا تقی خان
امیرکبیـر اسـت .از ایـن رو ،وقتی کـه درمییابد آگاهیهای بـرادرش درباره امیرکبیر اندک اسـت ،در
نامههـای بعـدی تلاش میکنـد این شـخصیت ملـی و تاریخی را بهتـر به او بشناسـاند.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«وقتـی تاریـخ را میخوانـی ،در پشـت اتفاقهـای آن سـالها دسـتهای مرمـوز و پنهـان
انگلسـتان را میبینـی .آنهـا شـاه را تحریک کردند کـه میرزاآقاخان نوری را بر سـر کار بیاورد ،شـاه

ً
رسـماصدراعظم ایران شـد.
هـم از حماقتـش ایـن کار را کـرد .چنـد روز بعـد ،میـرزا آقاخان نـوری
مـن نمیگویـم؛ تاریـخ گواهـی میدهـد کـه او آدم رذل و بیلیاقتـی بوده ،راسـتی چه کسـی بهتر
از او میتوانسـت بـا بیعرضهگـی افغانسـتان را از ایـران جـدا کن و گوشـهای دیگر از این بشـقاب
باسـتانی و تاریخـی را بپراند؟
او در شـروع صـدارت دسـت بـه تغییراتـی زد و آدمهای فاسـد و رشـوهخوار را دوباره بر سـرکار
نشـاند .مـردم ناراضـی شـدند و بینظمی و هـرج و مرج همه جـای مملکت را فراگرفـت .در میان
مـردم شـایعه شـده بـود کـه ایران بـه امیرکبیـر نیـاز دارد و دوبـاره او بر سـر کار خواهد آمـد و صد
کبریـت در انبار باروت
البتـه کـه صحبت از برگشـت امیرکبیر برای میرزا آقاخان و همدسـتانش مثل
ِ
خطرناک بود».
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چگونه یک زمینلرزه به سونامی تبدیل میشود؟
پدیدآور :لیندا تاگلیافرو

مترجم :حسین بکایی
ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تعداد صفحات۳۵ :
مجموعـه کتابهـای «چگونـه روی میدهـد؟» دربـاره علـل و تأثیـرات پدیدههایـی که منجر
بـه دگرگونـی در کـره زمیـن میشـوند ،بحـث میکنـد .بقایـای گیاهـان و جانورانـی کـه تبدیل به
سـنگواره میشـوند ،فوران آتشفشـانهایی کـه در زیر دریاهـا روی میدهند و جزیرههـا را به وجود
میآورنـد و زمینلرزههایـی کـه امـواج مهیب سـونامی را بـه وجـود میآورند از جملـه موضوعاتی
هسـتند کـه در ایـن مجموعـه بـه آنها اشـاره میشـود .کـودکان و نوجوانـان ضمـن مطالع ه این
کتابهـا بـا پـارهای از پدیدههـای طبیعی یا آنهایـی که عامل انسـانی در آنها نقش دارند ،آشـنا
میشوند.
نثـر روان ،متنهـای کوتـاه و مختصـر و مفیـد ،بیان مطالـب به گونـهای که ضمـن دارا بودن
وزن علمـی زبانـی سـاده و قابـل فهم دارد ،اسـتفاده از تصاویـر رنگی و گزینش متناسـب تصاویر با
متـن ،برخـی از مهـم تریـن ویژگیهـای این اثر اسـت کـه آن را بـرای مخاطـب کـودک و نوجوان
خواندنیتـر میکنـد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«دانشـمندان شـدت زمینلرزههـا را بـا واحـدی به نام«ریشـتر» انـدازه میگیرند .عدد بیشـتر
نشـانگر ویرانی بیشـتری اسـت که یـک زمینلـرزه میتواند ایجاد کنـد .ما معمـوال ً زمینلرزههای
کمتر از  ۲ریشـتر را حس نمیکنیم .زمینلرزههای  ۶ریشـتری شـدید هستند .شـدت زمینلرزههای
خیلی خطرناک  ۸ریشـتر یا باالتر اسـت».
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روایت ناتمام (کتاب منصور س ّتاری)
پدیدآور  :رضا رسولی

ناشر :روایت فتح
تعداد صفحه۱۵۰ :
شـهید «منصور سـتاری» در سال  ۱۳۲۷در روسـتای ولی آباد ورامین ،دیده به جهان گشود .وی
در طـول دوران تحصیـل همـواره یکی از شـاگردان ممتـاز کالس بود .پس از اخذ دیپلم متوسـطه،
در سـال  ۱۳۴۶وارد دانشـکده افسـری شـد و پس از پایان دوره دانشـکده به درجه سـتوان دومی
نایـل آمـد .در سـال  ۱۳۵۰بـرای طی دوره علمی کنتـرل رادار به آمریکا اعزام شـد و پـس از گذراندن
دوره یـک سـاله ،در سـال  ۱۳۵۱بـه ایران بازگشـت و به عنوان افسـر کنترل شـکاری نیـروی هوایی
مشـغول بـه کار شـد .اقدامـات وی آنچنان برجسـته و فوقالعاده بود کـه در بهمن ماه سـال ۱۳۶۵
بـا درجـه سـرهنگی به سـمت فرماندهی نیـروی هوایـی ارتش جمهوری اسلامی ایـران منصوب
شـد و تا هنگام شـهادت عهـدهدار این مسـئولیت بود.
شـهید سـتاری کـه بـه واقـع معمـاری آیندهنگـر برای سیسـتم پدافنـد هوایی کشـور بـود ،با
راهانـدازی تأسیسـات و امکانـات جدید و تعمیر و نگهـداری امکانات قبلی و نیز اجـرای پروژههایی
نظیـر پـروژه اوج و راهانـدازی مرکـز پژوهـش ،تحقیقـات و آمـوزش (پتـا) تـوان نگهداری نیـرو را
بـه چندیـن برابـر قدرت قبلـی ارتقا داد .سـاخت هواپیمای آموزشـی پرسـتو با کمک مهندسـان و
متخصصـان نهاجـا نیـز از دیگـر خدمات مانـدگار این شـهید بود .یکـی از مهمتریـن فعالیتهای
سرلشـکر شهید منصور سـتاری طی سـالهای  ۶۶تا پایان جنگ تحمیلی ،اسـکورت ناوگان تجاری
کشـتیهای نفتکـش ایـران در خلیـج فـارس و دریـای عمان تـا خروج آنهـا بود.
ایـن کتـاب مجموعـهای از خاطـرات همسـر ،خویشـان ،دوسـتان و همرزمان این شـهید عزیز
اسـت .خاطرات کوتاه و اغلب دارای نکاتی جالب از شـخصیت شـهید ستاری اسـت؛ امیران نیروی
هوایی که در این اثر خاطراتی از ایشـان درباره شـهید سـتاری نقل شـده اسـت عبارتند از :مسـعود
امینی ،رشـید قشـقائی ،عمید ،بهلـول رضایی شـهری و محمد رفیعی.
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فهیمه (زندگینامه داستانی فهیمه محبی)
پدیدآور :نفیسه ثبات

ناشر :روایت فتح
تعداد صفحات۴۷۸ :
کتـاب «فهیمه» زندگی نامه داسـتانی فهیمه محبی اسـت کـه برای اولین بار در سـی و یکمین
نمایشـگاه کتاب تهران عرضه شد.
فهیمـه محبـی اصالتـا اهـل انجـدان از توابع اسـتان مرکزی اسـت .پدرش وکیل و همسـرش
خلبـان هوانیـروز ارتش بـود که در زمان رژیم شاهنشـاهی در حادثه ای مشـکوک بالگرد حامل آنها
سـقوط کـرد و کشـته شـد .فهیمـه محبی چند سـال پس از ایـن اتفاق به لنـدن رفتـه و در آنجا به
فعالیتهـای ضد رژیم شاهنشـاهی مشـغول شـد و پـس از پیـروزی انقالب به ایران بازگشـت.
زمانـی کـه جنـگ تحمیلی عـراق علیه ایران آغاز شـد ،پسـر کوچکش سـعید محبی رهسـپار
جبهه شـد و در عملیات آزادسـازی خرمشـهر به فیض شـهادت نائل آمد .او پس از شـهادت پسرش
عازم مناطق عملیاتی شـد و به همراه پری داودیان به کمک رسـانی پشـت جبهه مشـغول شـد .با
اتمام جنگ ،او انتشـاراتی را به نام پسـر شـهیدش تاسـیس کرد و دایره المعارف تشـیع را به چاپ
رسـاند ،او در راه چـاپ کتابهـا تمـام دارایـی اش را خـرج کـرد .فهیمه سـرانجام در سـال  ۸۸بر اثر
ابتلا بـه بیماری سـرطان جان بـه جان آفرین تسـلیم کرد.
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در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و از طریق ارتباط زنده با استان ها؛

اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی سی ام آذرماه مقارن با سالروز
والدت حضرت زینب(س) با حضور جمعی از مسئوالن نهاد کتابخانههای عمومی

کشور ،بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام رضا(ع) و معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با رعایت شیوه نامههای بهداشتی در حرم مطهر حضرت

فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم متن پیام آیتاهلل جعفر سبحانی به اختتامیه دهمین

جشنواره کتابخوانی رضوی قرائت شد.

سپس محسن جوادی ،معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق
ارتباط زنده به قرائت پیام سید عباس صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به
دبیرخانه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی پرداخت.

در ادامه ،متن پیام حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی ،تولیت آستان قدس

رضوی به دبیرخانه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی قرائت شد.

همچنین علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در ارتباطی
تصویری ،مهدی رمضانی معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی نهاد

کتابخانهها عمومی کشور و دبیر دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ،و حجت

االسالم والمسلمین ناصر رفیعی ،کارشناس دینی ،در این مراسم سخنرانی کردند.

تقدیر از  ۷۹برگزیده در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی و رونمایی از اپلیکیشن
سامانه مسابقات الکترونیک کتابخوانی نهاد (سماک) از دیگر بخشهای اختتامیه

بود.
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آیت اهلل سبحانی در پیامی به دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی:

کتاب ،پیام زندگی بخش الهی است

بسم اهلل الرحمن الرحیم

آیتاهلل جعفر سبحانی به مناسبت
برگزاری اختتامیه دهمین جشنواره
کتابخوانی رضوی در جوار حرم حضرت
معصومه (س) پیامی صادر کرد که به
شرح زیر است:
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حضـرت ابـا محمـد امـام حسـن مجتبی
علیهالسلام:
َ
َ
ُ
وشـک أن تکونـوا ِکبا َر
وم و یُ ِ
ّإن ُکـم ِص ُ
غـار ق ٍ
َ
ـوم َ
ریـنَ ،ف َتعَ َّلمُ ـوا العِ لمَ َ ،فمَ ن لم ی َ
َسـت ِط ْع
آخ
َ
ق ٍ

مِ ُ
نکـم أن ی َ
کت ْب ُه و َلی َ
ـه َف ْل َی ُ
ض ْع ُ
َحف َظ ُ
ـه فی بَیت ِِه.
شـما خردسـاالن قومی (نسـلی) هسـتید
کـه بـه زودی بـزرگان قـم (نسـلی) دیگـر
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میشـوید؛ پـس دانـش بیاموزید و هـر یک از

گرفته اسـت.

شـما کـه نمیتوانـد علـم را در حافظـهاش نگه

اینجانـب بـرای تمامـی نویسـندگان

دارد آن را بنویسـد و در خانـهاش نگـهداری

ارجمنـدی کـه بـرای احیای امـر اهـل بیت قلم

کند .

میزنند و تمامی شـرکت کننـدگان و متصدیان

قلـم ،پیـام رسـان خداسـت و کتـاب ،پیام

ایـن جشـنواره آرزوی توفیـق روزافـزون دارم و

زندگـی بخـش الهـی که پیـامآوران بـزرگ خدا

امیـدوارم کـه همـگان مشـمول دعـای خیـر

آن را از سـویی او به جامعه بشـری اهدا کردند

حضـرت ثامـن الحجـج علیهالسلام باشـند.

و حیـات را که مقصـود خدای حـی و توانا بود
از مسـیر کتـاب و قلـم و پیـام در جان انسـان
دمیدنـد و مـردم را به زندگـی حقیقی و حیات
َ
ـه وَ
بایسـته دعـوت کردنـد کـه
اسـتجیبوا ل َِّل ِ
ُ
لِل َّرسـول إذا َد ُ
عاکـم لِمـا یُ
حییکم.
ِ ِ

اهـل بیت پیامبر علیهـم افضل صلوات اهلل

همیـن مسـیر را با تمامـی توان ادامـه دادند و
امیـر مومنان که سـرآغاز این سلسـله زرین بود
بـاب مدینه علم نبی صلوات اهلل و سلامه علیه
اسـت کـه راه وصول بـه آن سرچشـمه فیاض
از خانـه او میگذشـت و فرزنـدان معصـوم و
برومنـد ایشـان یکـی پـس از دیگـری ایـن
صـراط اقوام و این مسـیر مسـتقیم را پیمودند
و حیـات را در کالبـد جامعـه دمیدند.
صاحبـان اندیشـه و قلم نیز کـه جوهر قلم
خـود را از آن حـوض کوثر دریافـت کرده بودند
ایـن وسـیله زندگـی بخـش را با مـدد الهی در
پیـش گرفتنـد و بـا چرخـش قلـم و نـگارش
کتـاب راه انبیـاء الهـی را بـه قدر وسـع خویش
ادامـه دادنـد و آب حیـات را از سرچشـمه
جوشـان علـم میجوشـید بهدسـت تشـنگان
حقیقـت رسـاندند و میرسـانند.
امـروز نیـز احیـای جامعـه مـردم در گـرو
نشـر همین معـارف ناب و حکمتهـای خالده
و جاودانـهای اسـت کـه از سـر چشـمه وحـی
جوشـیده اسـت و نیـاز مردمـان ایـن روزگار به
ایـن اندیشـههای وحیانـی ،بیـش از اعصـار
گذشـته اسـت و جهـان ،تشـنه معـارف ناب و
اصیلـی اسـت کـه از چشـمههای نـور نشـات
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تولیت آستان قدس رضوی:

برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی در شرایط خاص
کرونایی قابل تقدیر است

حجتاالسالم والمسلمین احمد مروی تولیت آستان قدس رضوی با ارسال پیامی به
مراسم اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی ،با تقدیر از برگزاری این جشنواره در
شرایط خاص کرونایی کشور ،از تمامی دست اندرکاران این جشنواره تشکر کرد.
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سـرآمد همه پیامبـران گرامی اسـت؛ آموختن
و تعلیـم کتـاب ،مهمترین وظیفه قلمداد شـده
ُ
اسـتُ :هـوَ الَّـذِ ی بَعَ َ
ـن َر ُسـوال ً
ـث فِ ـی ْالمِّ ِّی َ
ِّ
یهـمْ وَ یُ عَ ِّلمُ ُهمُ
مِ ْن ُهـمْ ی َْت ُلـوا عَ َل ْی ِهـمْ آیات ِ
ِـه وَ یُ َزک ِ
تـاب وَ ْالحِ ْکمَ َ
ـة.
َ
ْالکِ

تمـدن بشـری در طول تاریخ ،بـر پایههای
گوناگونـی بنیـاد شـده و در این میـان ،تمدن
اسلامی در ادامه تمدنهای پیشـین بشـری،
بیـش از همـه بـه دانـش ،پژوهـش ،خواندن
و نوشـتن ،آموختـن و آمـوزشدادن اهتمـام
نموده و دانشـمندان و پژوهشـگران اسلامی
حجتاالسلام

بـا الهـام از دسـتورات اکیـد دینـی ،بـه پدیـد

والمسـلمین احمـد مـروی تولیـت آسـتان

آوردن ایـن میـراث ارزشـمند همتگمـارده و

قـدس رضـوی بـه شـرح زیـر اسـت:
َّ
من ال َّرحِ ِ
یم
ْ
بس ِم الل ِه ال َّر ْح ِ
ْ
ْ
َ
َّ
اس ِم َرب َ
ِّک الذِ ی َخل َق»
«اق َرأ ِب ْ

جهـان بشـریت در برهههـای طوالنـی ،وامدار

متـن

کامـل

پیـام

تلاش و همـت آنان بـوده و هسـت ،و ایران
پـس از اسـالم و دانشـمندان مسـلمان ایرانی

خواندن ،نخسـتین فرمان خـدای بزرگ و

بـه گسـتره و عمـق آن افـزوده و افتخـارات

مهربـان ،به محبـوب و برترین پیامبران اسـت

گرانسـنگی بـه یـادگار گذاشـتهاند ،اهمیـت

کـه آئیـن آسـمانی و جاویدانـش ،بـر علـم و

کتـاب بـه کتابخوانـی و ارزش ایـن گنـج

معرفـت بنـا نهـاده و بزرگتریـن معجـزهاش را

گـران در بهرهگیـری از آن اسـت ،کـه انسـان

کتاب قـرار داد.

فرورفتـه در وادی تاریکـی و تباهـی و گمراهی

در سـوگند خداونـد بـه قلـم و مسـطور با

را از رنـج جهـل و نادانـی رهائی بخشـیده؛ به

قلـم راز و رمـزی بـس بـزرگ نهفتـه اسـت و

سـوی روشـنایی و دانـش هدایـت میکند .در

انسـان ،اشـرف مخلوقـات در قـوس صعـود

طـول تاریـخ کـه افـکار و اندیشـههای فاسـد

کمـال و رفعتـش ،به قلهی رفیع دانش دسـت

و الحـادی در جوامـع بشـری رواج یافتـه و به

یافتـه و در قـوس نزول و حضیض سـقوطش

بهانههـای گونهگـون انتشـار مییافتنـد؛ کتب

بـه جهـل و نادانـی وصف شـده اسـت.
کتـاب ،میراث پرشـکوه انسـان و آفریننده
ارزشهـای بشـری و مایـه ی روشـنگری در
جامعـه و هدایـت آدمـی در پهنـه زندگـی
اسـت .خداونـد متعال پیامبرانـش را با نعمت
تعلیـم کتـاب و حکمـت گرامـی داشـته ،و در
خطـاب بـه عیسـی(ع) میفرمایـدِ :إ ْذ عَ َّلمْ ُت َ
ک
تـاب وَ ْالحِ ْکمَ َ
ـة وَ ال َّتـوْ َ
راة وَ ْال ِْن ِج َ
یـل و در
َ
ْالکِ
جایجـای قـرآن کریـم نیز کـه سـرآمد تمامی

کتـب آسـمانی اسـت ،بـرای پیامبـر اعظـم که

دوره دوم | شماره  5و  - 6آذر و دی 1399

125

آسـمانی وظیفه نشـر معـارف و مفاهیـم الهی

با شلاق ،دسیسـههای شـیطانیاش ،نسل پر

را برعهـده داشـتند و پـس از اسلام ،قـرآن

انـرژی و فعـال جامعـه را بنـوازد.

بـه عنـوان برجسـتهترین کتـاب آسـمانی و

اینجانـب از کنـار مضجع شـریف و نورانی

بزرگتریـن سـرمایهی در اختیـار انسـان ،ایـن

حضـرت ثامـن الحجـج «علیـه الصلـوة و

نقـش را ایفـا نمـوده و دانشـمندان مسـلمان

السلام» و امامـیکه بـه احیای امـر اهلبیت

بـا الهـام از قـرآن و سـنت پیامبر عظیمالشـأن

«علیهمالسلام» و تبییـن و نشـر معـارف بلند

و اهلبیت(علیهـم السلام) ،فرهنـگ و معارف

و نورانیشـان توصیـه فرمـوده اسـت؛ و آن را

واالی اسلامی را در اختیار دوسـتداران دانش

در گـرو تعلیـم و تعلم علوم و معارف بلندشـان
ً
عبـدا أحیـا
دانسـته و فرمودهانـد :رحـم اهلل

دیگـران صـرف نمـود ه و بـرای آنان ،سـعادت

فان
أمرنـا  ...یتعلـم علومنـا و یعلمهـا النـاسّ ،

بـه ارمغـان آوردهاند.

النـاس لـو علمـوا محاسـن کالمنـا ،ال تبعونـا.

و فرهنـگ قـرار دادهانـد و عمرشـان را بـرای

اکنـون نیـز کـه بـه برکـت انقلاب

بـه همـه اقشـار و در تمـام سـنین ،اهمیـت

شـکوهمند اسلامی ،فرصـت بیماننـدی برای

کتابخوانـی را متذکر و تأسـی بـه رهبر عظیم

دانشـمندان و اندیشـهوران فراهم آمده است،

الشـأن انقلاب اسلامی «مدظلهالعالـی» در

قلـم و کتـاب نوشـتن هم رونقـی دیگـر یافته

اهتمـام بـه کتـاب و کتابخوانـی و الهـام از

و در موضوعـات و عرصههـای گوناگـون و در

نـگاه بلند و متعالی ایشـان بـه اهمیت دانش

سـطوح متفـاوت و زبانهـای مختلـف کتـب

و دانشانـدوزی که در بیانیـه گام دوم انقالب

ارزشـمند فراوانی نگاشـته شـده ،دنیای کتاب،

بـرآن تأکیـد فرمودهانـد؛ و نیـز اسـتفاده از

نشـر در ایـران اسلامی ،نشـر و مطبوعـات در

ظرفیتهـای کتابخانههـای کشـور و کتابخانه

ایـران اسلامی ،روزگاری متفاوت با گذشـته را

بـزرگ و غنـی آسـتان قـدس رضـوی ،توصیـه

تجربـه میکنـد.

أکیـد دارم .و از تمامـی دسـت انـدرکاران ایـن

نقـش واال ،حسـاس ،پردامنـه کتـاب در

جشـنواره بـا ارزش کـه در شـرایط خـاص

پویـش تکاملـی فـردی و اجتماعـی ،تأثیـری

کرونایـی کشـور و جهان و در هفتـه پژوهش،

بـس شـگرف و سـازنده داشـته و در تبـادل و

بـه ایـن موضـوع اهتمـام ورزیـده اند ،تشـکر

انتقـال فرهنـگ و ارزشهـای متعالـی بشـربه

نمـوده و دسـت مریـزاد و خسـته نباشـید

نسـلهای آینـده و جامعهسـازی انسـانی -

میگویـم و بـرای توفیـق بیـش از پیـش

اسلامی و تمدنی ،از جایگاه بلند و استراتژیک

عزیـزان دعـا میکنـم.

انگیزشـی و فرهنگـی ویژهای برخوردار اسـت.
کتـاب و فرهنـگ مکتـوب بـه دلیـل
دامنـهی نفـوذ گسـترده اش ،همپـای تأثیـر
اثباتـیاش میتوانـد دارای ظرفیتهـای
سـلبی هـم باشـد که بایـد مـورد توجه باشـد
کـه مبادا دشـمن ،بـا بهرهبـرداری از ایـن ابزار
پـر ارزش فرهنگـی ،زمینـه هجوم و شـبیخون
فرهنگـی به باورهـای فرهنگی اصیل اسلامی
را بیابـد؛ تیشـه قلـم را به ریشـه آن اصول زده
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وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی عنوان کرد؛

جشنواره کتابخوانی رضوی الگویی حقیقی از زندگی

سعادتمندانه را ارائه میدهد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیامی به اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
که توسط محسن جوادی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از طریق
ارتباط زنده خوانده شد شرکت پرشور مردم در جشنواره کتابخوانی رضوی را مسیری
برای دست یابی به الگوی حقیقی زندگی سعادتمندانه دانست.
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متن پیام وزیر فرهنگ و ارشـاد اسلامی که

نهـادن به منزلت کتاب و کتابخوانی در سایهسـار

توسـط محسـن جـوادی معـاون امـور فرهنگی

عطر سـه نـور تابناک از سلاله پاک امام موسـی

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی از طریـق ارتباط

کاظـم(ع) و بـزرگان منتسـب بـه ایـن خانـدان

زنـده خوانده شـد به این شـرح اسـت:

مطهـر ،زمینـه پویایـی فرهنگی جامعـه و ترویج
کتابخوانی و آشـنایی با سـیره و سـنت ایشان را

بسم اهلل الرحمن الرحیم

فراهم آورده اسـت.

کتـاب ،در تمامـی ادوار ،مبـدأ پیشـرفت،

از تالشهـای بانیـان و دسـتاندرکاران

مبنای جهـش علمی و فرهنگی و دلیل سـاختن

برگـزاری ایـن رویـداد فاخـر فرهنگی ،کتابـداران

جامعـهای اندیشـمند ،متمـدن و فرهنگمـدار

عزیز و کارکنان سـتادی قدردانی نموده و شـرکت

بوده اسـت.

اقشـار مختلف مردم شـریف و فرهنگ دوسـت،

فرهنـگ و آییـن ایـن مـرز و بـوم ،همـواره
بـا کتـاب مأنـوس بـوده و ائمـه اطهـار(ع) ،بـه

کتابخوانان ،کتابدوسـتان و فرهیختـگان را ارج
مینهـم.

پشـتوانه اعجـاز کتـاب آسـمانی ،حـال خـوش
زیسـتن اخالقـی را بـه بشـر ارزانـی کردهانـد.
در شـرایطی کـه اثـرات سـوء بیمـاری
فراگیرکرونـا در تمامـی عرصهها و حـوزه فرهنگ
مشـهود بوده و بسـیاری از فعالیتهای فرهنگی
و هنـری متوقـف شـده اسـت و از سـوی دیگـر
دشـمنان اسلام با تحریمهای اقتصـادی ،بر این
سختیها افزوده و سـعی در تضعیف ارزشهای
اسلامی و معـارف اهـل بیـت(ع) دارنـد ،مردم
بصیر و هوشـیار به برکت انقالب اسلامی ،خون
شـهدا و عشـق و ارادت به اهل بیـت(ع) و مقام
عظمـای والیـت ،از رهیافـت مطالعـه ،در اجابت
کالم معصـوم و احیـای امـر امامـان همـام(ع)
کوشـیده و بـا شـرکت پرشـور در ایـن جشـنواره
بـه الگـوی حقیقی زندگی سـعادتمندانه دسـت
یافتهانـد.
بـا تبریـک میلاد خجسـته پیـامآور کربلا،
حضـرت زینـب کبـری(س) و بزرگداشـت روز
پرسـتار ،ایـن جانبرکفـان عرصۀ سلامت که در
یک سال گذشـته جلوۀ تابناکی از ایثار و شهادت
را بـه تصویر کشـیدند ،تقـارن پربرکت ایـن ایام
عبـورکاروان بالندۀ جشـنواره کتابخوانی رضوی
با
ِ

از دهمیـن دوره جشـنواره کتابخوانـی رضـوی را
بـه فـال نیک میگیریـم .جشـنوارهای که بـا ارج
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حجت االسالم ناصر رفیعی در اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی مطرح کرد؛

لزوم ارائه محتوای مناسب بر اساس نیاز جوانان و
نوجوانان امروز

مراسم اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی سی ام آذرماه مقارن با سالروز
والدت حضرت زینب(س) با حضور جمعی از مسئوالن نهاد کتابخانههای عمومی
کشور ،بنیاد فرهنگی هنری بین المللی امام رضا(ع) و معاونت امور فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی با رعایت شیوه نامههای بهداشتی در حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه(س) برگزار شد.
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حجت االسلام والمسـلمین ناصـر رفیعی،

اینکه مطالعه شـیرین و زیبا اسـت اما متاسفانه

کارشـناس دینـی و عضـو هیئت علمـی جامعه

فرهنگ مطالعه در کشـور ما نیاز به گسـترش و

المصطفـی العالمیـه در ایـن مراسـم ضمـن

تقویـت دارد کـه باید راهکار مناسـب آن را پیدا

تبریک والدت حضرت زینب(س) و روز پرسـتار،

کرد .دوسـتانی کـه در حوزه کتـاب و کتابخوانی

گفـت :در بحـث کتـاب و کتابخوانـی بایـد بـه

فعـال هسـتند ،بایـد محتـوای مناسـب را بـر

تعبیـر دانشـمندی اشـاره کنـم کـه گفتـه بـود،

اسـاس نوع نیـاز جوانان و نوجوانـان امروز ارائه

«اتـاق بـدون کتـاب ماننـد انسـان بـدون روح

کننـد .مثلا اگر داسـتان حضرت زهـرا در قالب

اسـت» و دانشـمند دیگری گفته بـود که :کتاب

رمـان و در کتابهـای کوچـک و جمـع و جور با

پنجـره ای اسـت بـه سـوی روشـنایی کـه اگـر

قلـم روان ارائه شـود بیشـتر مورد اسـتقبال قرار

نباشـد اتاقـی تاریـک نصیب مـا خواهد شـد.

میگیرد.

وی افـزود :بیـش از  ۲۵۰مرتبـه کلمـه

حجت االسلام والمسـلمین رفیعـی یادآور

«کتـاب» در قـرآن تکـرار شـده که این نشـان از

شـد :بسـیاری از بـزرگان و علمـای ما کـه درجه

اهمیـت کتاب و کتابخوانی نزد پروردگار اسـت.

فقاهـت داشـته اند ،آثـار متعـددی بـرای ارائه

همچنیـن در حدیثی که از امـام صادق (ع) نقل

نشـانههایی از شـناخت خـدا ،نه از بـاب برهان

شـده ،آن بزرگـوار کتـاب را یکـی از نعمتهـای

صدیـق ،بلکـه از طریـق نـگارش داسـتانهایی

الهـی عنـوان میکنـد؛ یعنـی همانطور کـه زبان

سـاده از سـنجاقک هـا ،گوزن ها ،گنجشـکها

و چشـم یـک نعمت اسـت ،کتـاب وسـیله ای

و ماهیهـا ارائـه کرده انـد تا بتوانند بر اسـاس

اسـت کـه از طریـق آن اخبـار گذشـتگان بـه

میـزان درک و روحیـه مخاطب خود مـردم را با

آینـدگان انتقـال پیـدا میکنـد .در نقـل دیگری

خدا بیشـتر آشـنا کنند.

از امیرالمومنـان(ع) آمـده اسـت کـه «خـرد
انسـانهای عاقل را از قلم شـان بشناسید» و در
جـای دیگـر فرمودهانـد «چـه خـوب گویندهای
اسـت ،کتاب».
حجـت االسلام والمسـلمین رفیعـی بـا
اشـاره بـه اقتضائات دنیـای امروز ،گفـت :گرچه
ایـن روزهـا فضـای مجـازی توجهات بسـیاری
را بـه خـود جلب کـرده ،امـا از ظرفیـت همین
فضـا نیـز میتـوان بـرای مطالعـه و کتابخوانی
بسـیار اسـتفاده کـرد .به عنـوان مثال امـروز به
جـای اینکـه اتاقـی پـر از کتاب داشـته باشـیم،
میتوانیـم بـا اسـتفاده از یـک نـرم افـزار و
یـا شـبکه اینترنـت بـه دریایـی از کتابهـا و
تفسـیرهای مختلف دسترسـی داشـته باشیم.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اشـتیاق عالمان
و بـزرگان مکتب تشـیع بـه کتـاب و مطالعه به
بیان روایاتی از این اشـتیاق پرداخت و گفت :با
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دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور:

میزان مشارکت مردم در جشنواره کتابخوانی رضوی
پدیده ای مبارک و قابل افتخار است

علیرضـا مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانههای
عمومـی کشـور بـا حضـور مجـازی در مراسـم

بیمـاری و کاهش فعالیتهای حضوری کتابخانه
هـا ،خواننـدگان و مشـتاقان خـود را مییابد.

اختتامیـه دهمین جشـنواره کتابخوانـی رضوی،

دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور

ضمـن تبریـک والدت حضرت زینب کبری سلام

تصریـح کرد :خلـق این صحنـه زیبا و باشـکوه از

اهلل علیهـا و روز پرسـتار ،بـه همـه مـردم ایـران و

کتابخوانی را پشـتوانه ای برای جریان کتابخوانی

بـه ویـژه پرسـتاران ،اظهار داشـت :شـرکت فعال

میدانـم و از تمامـی افـراد و نهادهایـی کـه در

بیـش از یک میلیون و سـیصد هزار تـن از مردم

برگزاری این جشـنواره مشـارکت داشـتند و نیز از

عزیـز و بـه ویژه کـودکان و نوجوانـان در دهمین

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی

جشـنواره کتابخوانـی رضوی ،که باالترین سـطح

و بنیـاد فرهنگـی -هنری امام رضا علیه السلام و

مشـارکت در مسـابقات کتابخوانـی را بـه خـود

همچنیـن از کتابداران سراسـر کشـور و همکارانم

اختصـاص داده ،پدیـده ای مبـارک و قابل افتخار

در سـتاد مرکزی و ادارات اسـتانی تشـکر میکنم

بـرای کتـاب خوانـان ،نویسـندگان و اهالی کتاب

و از درگاه ملکوتـی حضرت علی بن موسـی الرضا

و قلم اسـت.

علیه السلام و حضرت معصومه سلام اهلل علیها

وی ادامـه داد :ایـن جشـنواره و برنامههـای

برای همه آنان سلامتی و سـعادت مسألت دارم.

مشـابه نشـان میدهـد همچنـان کتابهـای
خـوب در همـه شـرایط ،حتـی در دوران شـیوع
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مهدی رمضانی عنوان کرد؛

جشنواره کتابخوانی رضوی بزرگترین رخداد کتابخوانی

در کشور است

مهــدی رمضانــی معــاون توســعه کتابخانههــا و ترویــج کتابخوانــی

نهــاد کتابخانههــا عمومــی کشــور و دبیــر دهمیــن جشــنواره

کتابخوانــی رضــوی در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره کــه س ـیام

آذرمــاه بــه صــورت مجــازی و در جــوار حــرم حضــرت فاطمــه

معصومــه(س) برگــزار شــد ،بــا تبریــک و گرامیداشــت ســالروز والدت
حضــرت زینــب کبــری(س) و روز پرســتار اظهــار داشــت :بــه لطــف
الهــی ،همــت نهــاد کتابخانههــا و دســتگاههای همــکار ،دهمیــن
مســابقه کتابخوانــی رضــوی بــرای پنجمیــن ســال متوالــی ،همپــا

و همســو بــا ســایر برنامههــای هجدهمیــن جشــنواره فرهنگــی و

هنــری بینالمللــی امــام رضــا(ع) بهخوبــی بــه ســرانجام رســید و
توفیــق داریــم در کنــار بــارگاه ملکوتــی حضــرت فاطمــه معصومه(س)

شــاهد برگــزاری مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره باشــیم.
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و دیگـر کریمـان اهـل بیـت(ع) دسـت یابند؛
سـبک و سـیرهای مشـحون از رهنمودهـای
راهگشـای اخالقـی و نـکات شـاخص تربیتی
کـه همـراه خـود دانـش ،بینـش ،بصـرت و
فضیلـت را بـه ارمغان مـیآورد.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
کتابخوانـی نهـاد کتابخانههـا عمومـی کشـور
در بخـش دیگـری از صحبتهایش بـا تقدیر
از اقدامـات انجـام شـده در دو دور ه اخیـر
ایـن جشـنواره خاطرنشـان کـرد :منابعـی در
خصـوص تاریـخ و سـیره ائمـه هـدی(ع) که
دبیـر دهمین جشـنواره کتابخوانی رضوی
بـا اشـاره بـه نقلـی از حضـرت امـام محمـد
باقـر(ع) در کتـاب شـریف کافـی« :اگـر بـه
شـرق یـا غـرب عالم برویـد ،دانـش صحیحی
نمییابیـد مگـر آنچـه از نـزد مـا اهلبیـت
بیـرون میآیـد ».بیـان داشـت :ایـن حدیـث
شـریف و نظایر آن نشـان از این حقیقت دارد
رفع جهل ،آشـنایی احاد
کـه یکـی از ارکان این ِ
مـردم ،بـا علـوم و معـارف اهـل بیـت علیهـم
السلام اسـت و جشـنواره کتابخوانـی رضوی
یکـی از برنامههایـی اسـت کـه در راسـتای
رسـیدن بـه ایـن هدف مهـم و متعالـی ایفای
نقـش میکنـد.
رمضانـی بـا اشـاره بـه ایـن جشـنواره به
عنـوان بزرگتریـن رخـداد کتابخوانی کشـور که

توفیـق خدمـت به سـاحت مقدس آنهـا کمتر
فراهم شـده اسـت بـه ایـن جشـنواره افزوده
شـده؛ بدیـن ترتیـب در دوره نهـم ،حضـرت
جـواد(ع) و در دوره دهـم ،حضـرت هادی(ع)
بـه جشـنواره افـزوده و منابـع مناسـب با این
حضـرات معصومین(ع) بـه مخاطبان معرفی
شد .
وی در ادامـه تطبیـق فضـای جشـنواره
کتابخوانـی رضـوی بـا شـرایط متأثـر از
شـیوع ویـروس کرونـا را یکـی از ویژگیهـای
بـارز ایـن دوره جشـنواره دانسـت و گفـت:
نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـه مـدد
کتابـداران و همـکاران در سراسـر کشـور ،جزء
سـازمانها و مجموعههایـی بـوده اسـت کـه
در بازتعریـف فعالیتهـا متناسـب با شـرایط

خیـل عظیمـی از عاشـقان اهل بیـت(ع) را با
خـود همراه سـاخته ،گفت :یکـی از موثرترین
ابـزار صحیـح پیونـد بـا کتـاب و از مهمتریـن
بخشهـای موضوعـی جشـنواره بیـن المللی
امـام رضـا(ع) اسـت؛ چراکـه علاوه بـر کمک
بـه ترویـج و گسـترش فرهنـگ فاخـر رضوی،
موجـب میشـود ایرانیـان فرهنگمـدار و
دوسـتدار اهل بیت(ع) ،همزمان با کتابخوانی
بـه رشـد معنـوی و روحانی و آشـنایی دقیقتر
با سـیره تربیتـی و اخالق عملی امـام رضا(ع)
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کرونایـی ،تولیـد محتـوا و حضـور در فضـای

مالحظـ ه آمـار شـرکتکنندگان در بخـش

مجـازی پیشـگام بـوده اسـت .بـه همیـن

الکترونیـک و رشـد  ۶۳درصـدی (بـا توجه به

ً
تمامـا بصورت
منظـور دهمین دوره جشـنواره

حـذف بخـش مکتوب به دلیل حفظ سلامت

الکترونیکی در سـه بخش فـردی ،خانوادگی و

عزیزان و پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونا و

گروهـی بـا  ۱۲کتاب در سـه رده سـنی کودک،

رعایـت اصـل صرفـه جویی) نسـبت به سـال

نوجوان ،جوان و بزرگسـال؛ در  ۵قالب نقاشی،

گذشـته ،از دیگـر نتایـج قابل مالحظـه در این

پویـش کتاب خوان مجـازی ،فعالیت گروهی،

دوره بـوده اسـت.

داستانکنویسـی و چهارگزینـهای برگـزار شـد.

دبیـر دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی

دبیـر دهمیـن جشـنواره کتابخوانـی

رضـوی در پایـان با تشـکر از آیـتاهلل العظمی

رضـوی بـا سپاسـگزاری از حضـور پرشـور

سـبحانی ،تولیـت معزز آسـتان قـدس رضوی

هممیهنـان ،اعضـای کتابخانههـای عمومـی

و قدردانـی ویـژه از تولیـت مقـدس آسـتان

و شـرکتکنندگان ایـن جشـنواره و عبـور

مقـدس حضـرت فاطمـه معصومـه(س)،

از مـرز یـک میلیـون و سـیصد و شـش هـزار

میزبانـی کارکنان اداره کل اسـتان قم ،همراهی

شـرکت کننـده ،از کودکان و نوجوانان مسـتعد

مدیـران اجرایـی اسـتان بـه ویـژه اصحـاب

و فرهیختـهای کـه بـا ارائـه آثار ارزشمندشـان

اندیشـه و فرهنـگ و هنـر ،دسـتاندرکاران و

در حـوزه نقاشـی ،پویـش گروهـی و

مجریـان ایـن جشـنواره ،بهویـژه کتابـداران،

روزنامهدیـواری بـر شـور و حـال این مسـابقه

کارکنـان و مدیـران نهـاد کتابخانههای عمومی

افزودنـد ،نیـز تقدیـر کـرد.

کشـور ابـراز امیدواری کـرد؛ در سـالهای آتی،

رمضانـی بـا اشـاره بـه مهمتریـن وجـوه

بـا رشـد کیفـی ،کمـی و نقشآفرینـی مؤثرتر

تمایـز ایـن دوره از جشـنواره کتابخوانـی

ایـن جشـنواره در معرفتافزایـی و تربیـت

رضـوی نسـبت بـه ادوار گذشـته بیـان

دینـی جامعـه ،همگـی در انجـام وظیفـه بـر

داشـت :تنـوع موضوعـی و دسترسـی آسـان

عهدهمـان در قبـال ترویـج و تبییـن فرهنـگ

بـه نسـخههای الکترونیـک و گویـای منابـع،

پـاک هشـتمین
رضـوی و پیـروی از سـیره
ِ

تنوع رشـتههای جشـنواره متناسـب بـا گروه

خورشـید روشـنگر آسـمان امامـت و والیـت

سـنی ،امکان شـرکت بدون محدودیت سـنی

علیهالسلام و تحقـق هرچـه بیشـتر منویات

بـرای شـرکتکنندگان در تمامـی بخشهـا،

رهبـر معظم انقلاب اسلامی مدظلهالعالی در

افـزودن دو رشـته جدیـد داستانکنویسـی

خصـوص پاسداشـت و تعالـی فرهنـگ غنـی

بـه رده سـنی بزرگسـال و فعالیـت گروهـی به

اسلامیایرانی و ترویـج فرهنـگ کتابخوانـی،

رده سـنی کـودک و نوجـوان ،افزایـش تعـداد

موفـق و مؤیـد درگاه الهـی باشـیم.

جوایـز در سـطح کتابخانـه و اسـتان(بیش از
۵۷۰۰نفـر) ،همـکاری بـا پیامرسـان گـپ بـه
منظور تسـهیل شـرکت و مشـارکت اسـتانها
در فراینـد قرعهکشـی و صحـت سـنجی ،از
مهمتریـن ویژگیهـای متمایـز ایـن دوره بـا
سـالهای گذشـته بـود.
وی همچنیـن افـزود :افزایـش قابـل
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در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی صورت گرفت؛

رونمایی از اپلیکیشن سامانه مسابقات الکترونیک
کتابخوانی نهاد (سماک)

اپلیکیشـن سـامانه مسـابقات الکترونیک

کتابخانههای عمومی کشـور بـا طراحی و تولید

کتابخوانـی نهـاد (سـماک) در مراسـم اختتامیه

اپلیکیشـن َسـماک گامی دیگر در مسیر توسعه

دهمیـن جشـنواره کتابخوانی رضـوی رونمایی

و ترویـج کتابخوانی برداشـته اسـت.

شد .

برخـی از ویژگیهـای ایـن برنامـه شـامل

بـر این اسـاس یکـی از موضوعـات مهم به

نصـب آسـان بر روی گوشـی هوشـمند ،آگاهی

منظور ترویج و توسعه کتابخوانی و در دسترس

از اطالعـات بروز مسـابقات آنالیـن کتابخوانی،

بـودن منابع مطالعاتـی و فعالیتهای ترویجی

تسـهیل دسترسـی بـه مسـابقات کتابخوانـی،

مربـوط به آنهاسـت .در راسـتای ارتقای فرهنگ

ایجـاد ارتبـاط مسـتقیم بـا کتابخوانـان ،حفظ

مطالعـه ،تاکنـون راهکارهـا و اقدامـات مؤثر و

حریـم خصوصـی کاربـران و رضایت اسـتفاده

ارزشـمندی اجـرا و پیادهسـازی شـده اسـت.

کاربـران بـه علـت رابـط کاربـری آسـان و عـدم

بـدون شـک از جمله برنامههـای همگانیکردن

وجـود پیچیدگـی وبسـایتها در برنامـه

مطالعه ،برگزاری مسـابقات کتابخوانی اسـت.

موبایلی اسـت.

بـا توجـه بـه تجربـه برگـزاری مسـابقات

عالقـه منـدان میتواننـد ایـن اپلیکیشـن

مختلـف الکترونیـک از یـک سـو و محبوبیـت

را از سـامانه مسـابقات الکترونیـک کتابخوانـی

فزاینـده اسـتفاده از فنـاوری تلفـن همـراه در

بـه نشـانی  www.samakpl.irو یـا با اسـکن

تمامـی گروههـای سـنی از سـوی دیگـر ،نهـاد

 QRcodeدریافـت کننـد.
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معرفی کتاب

دبیرکل نهاد با حضور در برنامه «طلوع» شبکه  ۴سیما معرفی کرد؛

بسته مطالعاتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

همزمــان بــا ســالروز شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی ،علیرضــا مختارپور،

دبیــرکل نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور  ۱۳دی مــاه ،بــا حضــور در
برنامــه «طلــوع» شــبکه چهــار ســیما ،بــه معرفــی برخــی از کتابهــای

منتشــر شــده دربــاره ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی پرداخــت.

بسته پیشنهادی ارائه شده در این برنامه را در ادامه میخوانید.
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«شاخصهای مکتب شهید

«آورتین»
نویسنده :بهزاد دانشگر

سلیمانی»

ناشر :ستارگان درخشان

نویسنده :علی شیرازی

نـام ایـن کتـاب برگرفتـه از منطقهای
در حـد فاصـل اسـتان کرمـان و
اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان
اسـت؛ روسـتایی دورافتاده که یادآور
حماسـه ایسـتادگی و مبـارزه حـاج
قاسـم در برابـر اشـرار اسـت .ایـن
کتـاب روایتگـر بخـش کمتـر شـنیده
شـده از جنگـی بـه فرماندهـی حـاج
قاسـم سـلیمانی اسـت کـه حـدود ۲
الـی  ۳سـال طـول کشـیده اسـت.

ناشر :خط مقدم
کتـاب «شـاخصهای مکتب شـهید
سـلیمانی» بـه قلـم حجتاالسلام
علـی شـیرازی ،نماینـده ولـی فقیـه
در نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران
نوشـته شـده و بـر مبنای سـخنان و
خاطـرات سـردار سـپهبد حاج قاسـم
سـلیمانی ،اثـری جامـع و مسـتند از
خصوصیـات مکتـب و تفکـرات این
شـهید ارائـه میدهـد.

«عمو قاسم»
نویسنده :محمدعلی جابری
ناشر :کتابک
ایـن کتـاب ویژه کودک و نوجـوان در  ۴۸صفحه ،به
روایت بیسـت داسـتان از زندگی سـردار حاج قاسم
سـلیمانی میپردازد تا راه و رسـم سـلیمانی شدن را
به کـودکان و نوجوانان بیاموزد.
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«من قاسم سلیمانی هستم»
نویسنده :محمد حسینخانی
ناشر :انتشارات شهید حاج قاسم سلیمانی
کتـاب «من قاسـم سـلیمانی هسـتم» ویژه کـودکان و نوجوانـان اسـت و مراحل مختلف
زندگـی سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی از تولد تا شـهادت را بـرای آیند ه سـازان این
مـرز و بـوم روایـت میکند.

«فصلنامه علمی -تخصصی مدیریت جهادی»
صاحب امتیاز :مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)
«فصلنامـه علمـی -تخصصی مدیریت جهـادی» در شـماره  ۴و ،۵در  ۱۶۰صفحه و در قالب
 ۲۴یادداشـت ،گفتـار و … ،بـا محوریـت پرونـده ویـژه «درآمـدی بـر مکتب حاج قاسـم»
منتشر شـده است.
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«ما با تو سربلندیم»
نویسنده :بابک نیک طلب ،حامد محقق
ناشر :به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
این کتاب حاوی مجموعه اشـعاری نوجوانانه در وصف شـهید حاج قاسـم سلیمانی است.
«خبرهـای سـرخ» از منیره هاشـمی« ،در قصههـا» از مریم زارعی« ،رسـم خوبی» از مرضیه
تاجری« ،او همیشـه هسـت» از حامد محقق« ،مانند تو مرد میشـوم من» از اسـماعیل
صوفـی نـژاد« ،چـراغ آسـمان» از محبوبـه صمصـام شـریعت« ،سـردار دلهـا» از طاهره
اکرمـی« ،در راه تـو» از سـمیه قبادی« ،جاری تـر از رود» از دادیار حامدی« ،غیرت همیشـه
برجاسـت» از اکرام السـادات هاشـمی پـور« ،آفتـاب تاریخ» از طیبـه شـامانی(طناز)« ،تو
لبخنـد درختی» از مهدی طراوتی توانا« ،شـوق» از محمد عزیزی (نسـیم) و شـعرهای آیه
شـهادت ،حال و هوای آسـمانی ،حاج قاسـم ،سـهم آسـمان ،صبح جمعه از سـمیه تورجی
اشـعار این مجموعه را شـامل میشـود.

«مالک زمان»
اثری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر :شهید ابراهیم هادی
کتـاب «مالک زمان» بیـش از پنجاه داسـتان زیبا از
زندگی و مجاهدتهای سـردار رشـید اسلام مالک
اشـتر و حاج قاسـم سـلیمانی را در خود جای داده و
زندگـی ایـن دو بزرگوار را با هم مقایسـه کرده اسـت.
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همسرایی

جمع سرایی شاعران محفل ادبی فیض در شهادت دکتر محسن فخری زاده؛

بشنوید اکنون ندای لشکر آمادهها را

در پــی تــرور و شــهادت دکتــر محســن فخــر یزاده از دانشــمندان
هســتهای کشــورمان چنــد تــن از شــاعران «محفــل ادبــی فیــض» در

یــک جمــع ســرایی احساســات خــود را در قالــب شــعر بیــان کردنــد
کــه در ادامــه میخوانیــد.

ایــن جمــع ســرایی را نغمــه مستشــار نظامــی ،حامــد مــرادی ،ایمــان

طرفــه ،فاطمــه رحمانــی ،زهــرا میریــان کرمــی و مجتبــی باقــی انجــام

داده انــد.
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علــم و ایمــان میشــکافد ذرههــا را جادههــا را
خــار چشــم دشــمنان کــرده ســت فخــری زادههــا را
مــرگ در بســتر مبــادا قســمت مــردان کــه باشــد
قســمت از جــام شــهادت بــاده ی دلدادههــا را
ســیب سرخ عاشــقی بر شــاخه بی تاب است و سنگین
دســـت چین کرده ست دســـتی از ازل آمادهها را
شـــیرمردا ،داغ ســـنگینی ســـت مـــا را از غم تو
دیـــده ور بـــادا نگاهـــت ،ســـرور آزادههـــا را
با تمام عـــزم خـــود درد راه غیرت مینویســـیم
ایـــن وطن در قلب خـــود میپـــرورد دلدادهها را
آی دشـــمن گوش باش و بشـــنو از خاک دلیران!
بر ســـر نعش ات ببینـــی یک به یـــک آمادهها را
انتقـــام برتریـــن هایـــی کـــه از ایـــران گرفتید
ســـفت خواهد کـــرد بر پـــوز شـــما قالدهها را
تار مویـــی از همیـــن گمنـــام مـــردان خدایی
ســـر وادادهها را
ما نمـــی دادیـــم بر پـــا تـــا
ِ
گمنام نـــام آور به خون آغشـــته ،باید_
چهـــره ی
ِ
شـــرم زجـــر آور بگیـــرد روی آقازادههـــا را
ِ
منتظـــر هســـتیم روزی ،صاحـــب دوران بیایـــد
تـــا بگیـــرد انتقـــام ســـخت فخـــری زادهها را
تا حدیث خـــون کنـــد رنگین رخ ســـجادهها را
در پی پیر مغان ســـر میکشـــیم ایـــن بادهها را
نـــور را در خانـــه خورشـــید خاموشـــی نگیرد
گهگـــداری گرچه مِ ه پوشـــانده باشـــد جادهها را
گرد و خاک بیشـــتر بیشـــک مصممتـــر نماید
لشـــکر بیانتهـــای در غبـــار اســـتادهها را
گوش کن در خاطرت بســـپار ای همدست شیطان
ایـــن پیـــام روشـــن امثـــال فخر یزادههـــا را
ســـر به پای زور دشـــمن خم نخواهی یافت هرگز
ســـرزمین زورخانـــه ،میهـــن کبادههـــا را
آه از زخمـــی که بر جـــان و تن میهن نشســـته
مرهمـــی آیـــا مـــداوا میکنـــد آزادههـــا را؟
قاســـمی از جنس علم و مهر و دانش پر کشـــیده
تـــا کـــه کاملتـــر کنـــد در آســـمان دلدادهها را
آل صهیـــون و جهالت؛ قـــوم عصیـــان و ترورها!
بشـــنوید اکنـــون نـــدای لشـــکر آمادههـــا را
از مســـیر محکم حـــق بر نمـــی گردیـــم هرگز
گـــر بگیریـــد از وطن امثـــال فخـــری زادهها را
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پژوهش و نوآوری

ً
دقیقا همان چیزی است که مورد نیاز جامعه است
کارکرد اجتماعی کتابخانه
کتابخانههای عمومی نقطه شروع توسعه هستند
ضرورت ارائه خدمات «نیاز مبنا» در کتابخانههای عمومی
کتابخانهها به مردم یاد میدهند چگونه از فناور یهای مدرن بهطور معناداری برای اهداف
خود استفاده کنند
کتابخانه عرصه فرصت است
کتابخانه فرزند جامعه است

گزارش

معاون برنامهریزی ،پژوهش و فناوری اطالعات:

تمرکز اصلی «شبکه پژوهشگرانو متخصصان نهاد» بر
ُخردپژوهشهاست

در ادامــه برنامههــای بیســت هشــتمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری

اســامی ایران در نهاد ،مراســم رونمایی از ســامانه «شــبکه پژوهشــگران
و متخصصــان نهــاد» یکشــنه  ۲۵آبــان مــاه بــا حضــور امیــن متولیان،

معــاون برنامــه ریــزی ،پژوهــش و فنــاوری اطالعــات نهــاد ،مهــدی
رمضانــی ،معــاون توســعه کتابخانههــا و ترویــج کتابخوانــی نهــاد،

محمــد هــادی ناصــری ،مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی اســتان
تهــران ،ســجاد محمدیــان ،سرپرســت دفتــر پژوهــش و آمــوزش نهــاد،

مرضیــه مجیــدی ،کارشــناس مســئول آمــار و پژوهــش اســتان تهــران
و محمدپــور ،نماینــده شــرکت نداگســتر ایرانیــان و مجــری ایــن طــرح

پژوهشــی ،در کتابخانــه مرکــزی پارکشــهر تهــران برگــزار شــد.
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تالش برای نظاممند کردن فعالیتهای
پژوهشی در نهاد
در ایـن مراسـم امیـن متولیـان با اشـاره به
سـابقه حمایـت از پژوهش و فعالیـت علمی در
نهـاد گفـت :در سـیر تحوالت تاریخـی پژوهش
امـروز بـه معنایـی از آن نزدیـک شـده ایـم کـه
چنـد شـاخصه دارد .یکـی اینکـه پژوهش دیگر
ماهیـت نهـادی انحصـاری نـدارد و چنـد نهاد
مثلا دولـت ،دانشـگاه و صنعت یـا خدمت آن
را انجـام میدهنـد .دیگـر اینکـه پژوهـش بـه
معنـای پژوهش و توسـعه اسـت نـه پژوهش
صـرف .عالوه براین دو ،پژوهش بخشـی از یک
زنجیره اسـت کـه در آخر باید به یک نـوآوری یا

تحقیقـات و فناوری تعریف کنیـم .در ادامه پس

تولیـد فناوری در معنای عـام آن یعنی روش حل

از انتخـاب مجـری ،پروپـوزال ارائـه و کار آغـاز

مسـاله برسـد .و در آخر اینکه پژوهش به شـکل

شـد؛ گرچـه بـه دلیل مشـکالت شـیوع بیماری

سـازمانی یـا گروهی پیش مـیرود نـه انفرادی

کرونـا کمـی به تأخیـر افتاد ،امـا امـروز در قالب

و شخصی.

یـک سـامانه تعریف و ارائه شـده اسـت .بر این

وی در مـورد رویکردهای موجود در حمایت

اسـاس نظام تشـویق پژوهشـگران نهـاد تغییر

از پژوهش در نهاد توضیح داد :در سـالهای قبل،

صـورت داده و در قالـب بخشـی ازایـن شـبکه

مدیـران نهاد زحمـت تالش کردنـد و چارچوب

قـرار گرفتـه اسـت کـه کارکـرد اصلـی آن انجام

نظـام تشـویق را طراحـی کردنـد کـه فعالیـت

خردپژوهشهـا و بعضـا نیـز پژوهشهـای

ارزشـمندی بـود .اما درحـال حاضر چنـد متغیر

موقت اسـت.

اقتضـا میکند که این چارچـوب ارتقا یابد .یکی

متولیـان با اشـاره بـه حمایتهای دبیـرکل نهاد

افزایـش قابـل توجـه همکارانـی کـه در مقاطع

از حـوزه پژوهش گفـت :جناب آقـای مختارپور

تحصیلات تکمیلی مشـغول بـه تحصیلاند و

عنایـت و حمایـت مسـتمر بـه حـوزه پژوهش

به تبـع تحصیل خـود دغدغه مطالعاتـی دارند.

داشـته و بـا همـه تنگناهـای مالـی و اعتبـاری

و دیگـر نیـاز بیشـتر بـه پاسـخگویی هدفمند

نهاد ،بـه هزینه کرد اعتبارات مصـوب یکدرصد

و دقیقتـر بـه نظام مسـائل نهـاد .ترکیـب این

پژوهشی بسـیار مقید بودند .البته ممکن است

متغیرهـا بـا اوصافـی کـه از مفاهیـم متاخرتـر

برخـی بگوینـد که این یـک تقید قانونی اسـت

پژوهـش ،بـه سـمت طراحـی ایـن شـبکه کـه

و بایـد انجـام میشـده امـا بنده عـرض میکنم

امـروز محقـق میشـود ،رهنمون شـد.

ایـن حمایت صرفا بخاطر تمکـن از قانون نبوده

معـاون برنامـه ریـزی ،پژوهـش و فنـاوری

بلکـه از سـر اعتقـاد و احتـرام به این امـر جاری

اطالعـات نهـاد افـزود :بر این اسـاس همـکاران

شـده چراکه بـه اذعـان مراجع نظارتـی و وزارت

مـا در دفتر پژوهش پیشـنهاد دادند که طراحی

عتـف ،متاسـفانه بسـیاری از دسـتگاه در تحقق

ایـن شـبکه را در قالـب یـک طـرح پژوهشـی

ایـن بنـد از بودجـه کوتاهـی کرده یـا روشهای

بـرای دریافت مجوز شـورای عطـف وزارت علوم

دورزدن آن را تجربـه میکننـد.

دوره دوم | شماره  5و  - 6آذر و دی 1399

145

از نظام تشویق پژوهشگران تا شبکه
متخصصان و پژوهشگران نهاد
در ادامـه سـجادی محمدیـان ،سرپرسـت
اداره کل پژوهـش و آمـوزش نهـاد بـه ارائـه
گزارشـی از شـکلگیری و ویژگیهـای سـامانه
«شـبکه پژوهشـگران و متخصصـان نهـاد»
امکان گسترش قابلیتهای این شبکه به
دیگر حوزههای تولید محتوا در نهاد
در ادامـه این مراسـم مهـدی رمضانی طی
سـخنانی گفـت :بنـده بـه همـت و پیگیـری
دوسـتان در معـاون برنامـه ریـزی پژوهـش و
فنـاوری اطالعـات اعتقـاد دارم و برنامه فعالیت
مجموعـه خودمـان در معاونـت توسـعه را بـر
ایـن اسـاس تنظیم کـردم و خواهش کـردم که
آنچـه به عنـوان فعالیتهای پژوهشـی صورت
میگیـرد ،بایـد مابـه ازای اجرایـی پیـدا کند.
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج
کتابخوانـی نهـاد افـزود :بر اسـاس واقعیتها
و ظرفیتهـای درون نهـاد بایـد بـه سـمت
تولیـد محتـوا برویـم چـه محتوای پژوهشـی
چـه سـایر محتواهـا .مـن گمـان میکنـم کـه

پرداخـت و گفـت :در سـال  ۱۳۹۱اداره کل
پژوهـش و نوآوری نهاد برای مستندسـازی آثار
منتشـر شـده همکاران و تقدیر از پژوهشـگران
نهـاد اقدام به ایجاد نظام تشـویق پژوهشـگران
کـرد کـه تـا کنـون  ۵مرحلـه از مستندسـازی و
تشـویق انجام شـده اسـت .این طـرح با هدف
هدایـت اسـتعدادها و خالقیتهـای کارکنـان
جهـت حـل مسـائل پیـش روی کتابخانههـای
عمومـی ،ترغیـب و تشـویق کارکنـان نهـاد
کتابخانههـای عمومـی کشـور بـه حضـور در
عرصههـای علمی -پژوهشـی ،حمایـت از تولید
علـم در حـوزه کتابخانههـای عمومـی و تقویت
متـون و ادبیات مرتبط بـا کتابخانههای عمومی
ارائـه و اجرایـی شـد.
وی افـزود :امـا در ادامـه مشـخص شـد

ایـن شـبکه در حالـت گسـترش یافتـه خـود
میتوانـد چارچوبـی بـرای مدیریـت حمایـت
از تولیـد محتواهـای فرهنگـی نیـز قـرار
بگیـرد .رمضانـی اظهـار امیـدواری کـرد کـه با
اسـتفاده از سـازوکار ایـن شـبکه اولویتهـای
اقـدام نوظهـور در نهـاد ازجملـه ارائـه خدمت
گسـترده تر در دوره کرونا ،بـه آوردههای علمی
همـکاران مسـتند شـود.
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ً
لزومـا باعـث
کـه نظـام تشـویق پژوهشـگران
حـل شـدن مسـائل نهـاد نشـد .از سـویی لزوم
مستندسـازی دانش ضمنی متخصصـان دیگر،
ایجـاد فرصت اشـتراک گـذاری دانـش ،تقویت
کارکنـان دانشـی سـازمان و انتقـال دانـش
در سـطوح مختلـف سـازمان مـا را بـه سـمت
مدیریـت دانـش سـوق مـیداد کـه بـر ایـن
اسـاس طرح شبکه پژوهشـگران و متخصصان
نهـاد ارائـه و اجرایـی شـد.
هسته اولیه تشکیل دهنده اعضای این
طرح را  ۱۴۰نفر از کتابداران و کارکنان سراسر
کشور تشکیل میدهند
سرپرسـت اداره کل پژوهش و آموزش نهاد
درباره این شبکه توضیح داد :شبکه پژوهشگران
و متخصصان نهاد کتابخانههای عمومی کشـور
پلتفرمـی برای مشـارکت فعال نخبـگان نهاد در
حل مسـائل پیـش روی نهـاد اسـت همچنین
ایـن شـبکه میخواهـد فرصتهـای بهتـر و
برابـری بـرای رشـد و ارتقـای کارکنـان نهـاد بـا
تخصصهـای گوناگـون ایجـاد کنـد .در واقـع
شبکه پژوهشگران و متخصصان باعث استفاده
از تمامـی ظرفیتهـا و پتانسـیلها نهـاد،
تشـویق هدفمند پژوهشـگران و متخصصان،
مدیریت دانش ،حل مسـائل نهاد ،شـکل گیری
حلقههـای  R&Dو در نهایـت ایجـاد فضـا برای
تعامـل و گفتگـوی نخبگانی میشـود.

محمدیـان در ادامـه بـه قابلیتهـای ایـن
شـبکه اشـاره کـرد و گفـت :پروفایـل کاربـری
حرفهای ،به اشـترا کگذاری ایده و تجربه (شـبکه
علمـی ـ حرفـهای) ،ایجـاد گروههـای تخصصی
برای کارسـپاری ،مستندسـازی دانـش و ارزیابی
عملکـرد اعضـا از قابلیتهـای ویـژه ایـن طرح
اسـت؛ طرحـی کـه در  ۵گروههـای تخصصـی
پژوهش ،آمـوزش ،انتشـارات و ارتباطات علمی
و کتابـدار طراحی شـده اسـت.
وی هسـته اولیـه تشـکیل دهنـده اعضای
این طرح را  ۱۴۰نفر از کتابداران و کارکنان سراسـر
کشـور عنوان کـرد و گفت :این تعداد شـامل ۱۰۰
نفر برتر  ۵دوره نظام تشـویق پژوهشـگران نهاد
بـرای فعالیت در حوزههـای موضوعی پژوهش،
آموزش و انتشـارات علمـی و  ۵۰نفر از کتابداران
برتـر  ۵سـال اخیر هفتـه کتاب بـرای فعالیت در
حوزههـای موضوعـی کـودکان ،کتابخانههـای
روسـتایی ،فهرسـت نویسـی ،امـور فرهنگـی و
نابینا هسـتند .دسـتورالعمل اجرایی اسـتفاده از
ایـن سـامانه تهیـه شـده و در هفته آینـده طی
مکاتبـهای ابالغ خواهد شـد.
در پایـان ایـن مراسـم محمدپـور ،نماینـده
شـرکت نداگسـتر ایرانیـان و مجـری ایـن
طـرح پژوهشـی نیـز بـا تشـریح قابلیتهـا و
ویژگیهـای این سـامانه ،بـه معرفی بخشهای
مختلـف و کارکردهـای آن پرداخـت.
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خبر
در همایش ملی «کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی» انجام شد؛

سخنرانی  ۸استاد برجسته داخلی و بین المللی و ارائه

۱۰مقاله به صورت شفاهی

همایــش ملــی «کارکردهــای اجتماعــی کتابخانههــای عمومــی» از

ســوی انجمــن ارتقــای کتابخانههــای عمومــی ایــران بــا همــکاری

نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور و مشــارکت اداره کل کتابخانههــای

عمومــی اســتان خوزســتان  ۲۵و  ۲۶آذرمــاه بــه صــورت مجــازی برگــزار

شــد.

هـدف از برگـزاری این همایش شناسـایی

ایفلا و رئیـس نظـام کتابخانههـای عمومـی

و ارائـه راهکارهایـی بـرای ارتقـای کارکردهای

برمـن آلمـان؛ فرانـک هویسـمانس(Frank

اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی اسـت .در

 ،)Huysmansاسـتاد علـوم کتابـداری

ایـن همایش مقاالت در سـ ه سـطح شـفاهی

دانشـگاه آمسـتردام هلنـد؛ کاترینـا میچینک

( ۱۰مقالـه) ،چاپ مجموعه مقـاالت ( ۳عنوان)

( ،)Katarina Michnicدکتـرای کتابـداری و

و پوسـتر ( ۱۵عنـوان) ارائه شـد.

اطالع رسـانی و کی .پی .سـینگ(،)K.P.Sing

باربارا لیسـون( ،)Barbara Lisonرئیس
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شناسـی دانشـگاه دهلـی ،سـخنرانان بیـن

«مدل یابی تأثیر سـرمایه اجتماعـی کتابداران

المللـی همایـش ملـی کارکردهـای اجتماعـی

بـر وفـاداری اعضا بـا توجه به نقـش میانجی

کتابخانههـای عمومـی بودنـد.

مسـئولیت اجتماعی کتابخانههـای عمومی»؛

همچنیـن در ایـن همایـش نعمـت اهلل

عبـاس حسـین زاده ،محمدرضـا شـکاری و

فاضلـی ،اسـتاد پژوهشـگاه علـوم انسـانی

بهـار مهدی پـور مقالـه «نقـش کتابخانههای

و مطالعـات فرهنگـی بـه ارائـه سـخنرانی بـا

عمومـی در بالی طبیعی»؛ شـهنار خادمی زاده،

موضـوع «بازاندیشـی دربـاره کتابخانههـای

زینـب محمدی و معصومـه خادمی زاده مقاله

عمومـی در بحران کوویـد  ،»۱۹محمود گلزاری،

«وضعیـت آمادگـی کتابخانههـای عمومی در

اسـتاد روانشناسـی دانشـگاه عالمه طباطبایی

مواجهـه بـا بحـران سـیل»؛ مریـم کشـوری و

بـه ارائـه سـخنرانی بـا موضـوع «ظرفیـت

نـدا پورخلیـل مقالـه «نوآور یهـای اجتماعی

کتابخانههـای عمومـی در کاهش آسـیبهای

کتابخانههـای عمومـی»؛ الهـه ابراهیمی درچه

اجتماعـی»؛ امیـن زارع ،اسـتاد علـم اطالعات

و علـی منصـوری مقالـه «کارکـرد اجتماعـی

و دانـش شناسـی بـه ارائـه سـخنرانی بـا

کتابخانههـای عمومـی» و مژده نـادری مقاله

موضـوع «کارکـرد کتابخانههـای عمومـی در

«بررسـی پیامدهـای خدمـات کتابخانههـای

افزایـش سـرمایه و عدالت اجتماعـی در میان

عمومـی در حوزههـای اصلی زندگـی کاربران»

روسـتاییان ،عشـایر و حاشـیه نشـینان» و

را ارائـه کردنـد.

هاشـم عطاپور ،اسـتاد علم اطالعـات و دانش
شناسـی دانشـگاه تبریـز بـه ارائـه سـخنرانی
بـا موضـوع «اثربخشـی کتابخانـه عمومـی
در حیطـه انسـجام اجتماعـی ملـی و اعتمـاد
اجتماعـی در جوامع چندفرهنگـی» پرداختند.
ایـن همایش بـا ارائه  ۱۰مقالـه به صورت
شـفاهی همـراه بـود و طـی آن محمدرضـا
اسـمعیلی گیـوی مقالـه «ارائـه الگـوی پویای
سیسـتمی بـرای تأثیرگـذاری اجتماعـی
کتابخانههـای عمومـی»؛ اعظـم بیـگ لـو و
ملیحـه سـلیمیان ریـزی مقالـه «شناسـایی
کارکردهـای اجتماعی کتابخانههـای عمومی و
میـزان اجرای ایـن کارکردهـا در کتابخانههای
عمومـی اسـتان اصفهـان»؛ زهـرا رضایـی و
هاجـر قاسـمی مقالـه «بررسـی جایـگاه و
وضعیـت کتابخانههـای عمومـی بـه عنـوان
مـکان سـوم در شهرسـتان پردیـس»؛ ناهیـد
سـلیمانی مقالـه «کتابخانههـای عمومـی
و مدیریـت بحرانهـای طبیعـی»؛ مهـرداد
سـیدین و اکبـر بهمنـی چـوب بسـتنی مقاله
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گفت و گو

دبیر کمیته علمی همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی عنوان کرد؛

مقاالت پذیرش شده کتابداران نهاد نویدبخش روزهای

پرارجی است

اولیــن همایــش ملــی انجمــن ارتقــای کتابخانههــای عمومــی ایــران

بــا همــکاری نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور و مشــارکت اداره کل
کتابخانههــای عمومــی اســتان خوزســتان  ۲۵و  ۲۶آذرمــاه بــا موضــوع
کارکردهــای اجتماعــی کتابخانههــای عمومــی بهصــورت مجــازی

برگــزار شــد.

احمــد شــعبانی اســتاد دانشــگاه اصفهــان و دبیر کمیته علمــی همایش

کارکردهــای اجتماعــی کتابخانههــای عمومــی در گفتوگویــی بــه کــم
و کیــف برگــزاری ایــن همایــش پرداخته اســت.
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کتابخانه عمومی ابزاری برای احیای
وحدت اجتماعی

به سـه وجـه در طیف شـغلی کتابـداران تأکید
کـرد و گفـت :نخسـت اینکـه حرفـه کتابـداری

وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه

دیـدگاه خدمـت رسـانی دارد ،ارائـه خدمـات

کتابخانههـای عمومـی چـرا بایـد اجتماعـی

فرهنگـی اجتماعـی؛ دو دیگـر تعهـد اخالقی و

شـوند ،بـا اشـاره بـه اینکـه در طـول نیمقـرن

التـزام کتابداران به کاربران و اجتماعات انسـانی

اخیر تحـوالت و تغییرات گسـتردهای در زندگی

است؛ در نهایت بسـتر آموزش و پژوهش سالم

فـردی و بـه قسـم طبیعـی بر عـادات ،سـنن ،و

و مناسـبی اسـت کـه از ایـن حرفـه پیجویـی

فرهنـگ جوامع تأثیر گذاشـته اسـت که سـویة

میشـود .چنیـن ویژگیهایـی از مـوارد زبانـزد

نهادهـای اطالعرسـانی را تغییـر داده اسـت؛

کتابـداران در فرهنـگ شـغلی آنهـا محسـوب

گفـت :از جملـه کوچـک شـدن خانوادههـا،

شـده کـه با مقاصـد فرهنگـی کتابخانـه در هم

پراکندگـی جمعیت بزرگسـال ،دگرگونـی روابط

میآمیـزد.

در جنسـیت ،افزایـش جـرم ،شـیفتگیهای

وی تصریـح کـرد :عنصر فرهنـگ در جوامع

جدیـد جوانـان ،و ازدیـاد ثـروت شـخصی از

بـا کانونهای خاصی ترکیب شـده که مشـتمل

جملـه آنها هسـتند .این جنبهها کارکـرد نهادها

اسـت بـر دیـن ،زبـان ،تمدن ،سـابقه مشـترک

و از جملـه کتابخانههـا عمومی را تغییـر داده و

ذهنـی و عینـی ،و ارزشهـای نظـم نمادیـن.

بازتعریـف نوینی از مفاهیم پیشـین طلب دارد؛

رابطـة فرهنـگ با نهادهای اجتماعی از بسـتری

در نیمـة قـرن بیسـتم متـون کالسـیک علـوم

ویـژه سـربرآورده کـه بخشـی از آن تعامـل و

کتابـداری جنبههـای آمـوزش و سـرگرمی را

مشـارکت اسـت .بهواقـع کتابخانههای عمومی

بـرای اهـداف کتابخانههای عمومی برشـمردند

در ایـن کانونهـای ویژه به ابزارهایـی نیاز دارند

و شـروح بـی حـدی در ایـن زمینـه تحریـر

کـه در قـرن جدیـد بـه مـکان بازتعریـف شـد؛

میشـد .اینـک دولتهـای مرکـزی فـدرال بـه

مکانهـای جدید که شـهادتی از برداشـتهای

نحو خودخواسـته از نهادهـای فرهنگی اهداف

فرهنگـی و تعامـل را انتقـال میدهـد ،پایداری

جدیـدی را درخواسـت دارنـد؛ هـم از ایـن باب

کتابخانههـای عمومـی بـه نگرشهـای نویـن

که شـخصیت فردی در جوامـع نیازهای نوینی

در سـاختارهای متغیـر جـاری ارتبـاط داشـته

دارد ،و هـم از ایـن منظـر کـه مشـارکتهای

زمینههـای ویـژه خـود را در گردهماییهـا یا به

اجتماعـی و سیاسـی فزونـی پیدا کرده اسـت.

قول پرسـش جاری "پاتوقهـای فرهنگی" معنا

وی افـزود :از ایـن منظـر کتابخانـه یکـی

میکنـد.

از آن حلقههـای زرینـی اسـت کـه میتوانـد
نقـش اجتماعی را در بهبـود وضعیت فرهنگی،
اجتماعـی و سیاسـی بازآفرینـی کنـد.

نقش کتابخانههای عمومی در مناطق
محروم در جهت ارتقای سالمت اجتماعی
شـعبانی بـا اشـاره بـه موضـوع نقـش

نقش کتابداران در اجتماعی شدن
کتابخانههای عمومی

کتابخانههای عمومی در جهت ارتقای سلامت
اجتماعـی گفـت :نـگاه بـه سلامت اجتماعـی

شـعبانی در پاسخ این پرسش که کتابداران

مبتنـی بر حـدود آن معنـا پیدا میکنـد؛ در این

چـه نقشـی در اجتماعـی شـدن و تبدیـل

راسـتا سلامت فقـط فقـدان بیمـاری و نقص

کتابخانههـا بـه پاتوق فرهنگی دارنـد ،بر اعتقاد

جسـمی نیسـت بلکه آسـایش کامل جسـمی،
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روانـی ،و اجتماعی اسـت .ایـن اصطالحی چند
وجهـی اسـت که پیکـرة جسـم و تعـادل روان
را در بـر میگیـرد .ایـن احسـاس کـه مجموعة
کتابخانههـا چگونه در دسـترس مراجعین واقع
شـده ،محتوای آنها ،روزآمـدی ،و آموزش تفاهم
از مطالب مهم محسـوب میشـود؛ قسـم دیگر
همنشـینی مطبـوع کتابخانههـای عمـوی بـا
دنیـای مجـازی و کتابهای الکترونیکی اسـت
کـه کاربـران را از خسـران بالفعـل فضـای مزبور
حفـظ میکند؛ سـوای ایـن موارد دنیای پرشـور
فعلـی بـه طلـب مکانی امـن بـرای نوجوانان و
جوانـان نیـاز دارد کـه کتابخانههـای عمومـی
بستری مناسـب برای حفظ سلامت اجتماعی
کاربـران اسـت ،رویارویـی بـا اضطـراب از طریق
برنامههـای فرهنگـی ،تدویـن کالسهـای
هنـری ،ادبـی ،و گردهماییهای متنـوع پارهای
از ایـن تمهیدات اسـت.
وی بـا تأکید بر نقش مخاطبـان و اعضا در
اجتماعی شـدن کتابخانههـای عمومی تصریح
کـرد :مفهوم اجتماعی شـدن اصطالحی اسـت
کـه توسـط جامعهشناسـان ،روانشناسـان ،و
مردمشناسـان اسـتفاده شـده و فرایندی اسـت
کـه فرد در طـول زندگی خود هنجارهـا ،عرف ،و

کتابخانههـای عمومـی به پایگاههـای فرهنگی
و اجتماعـی دارنـد بایـد گفت احاله مسـئولیت
بـه کاربـر و اعضـای کتابخانـه عمومـی بـه ّ
جد
نیـاز بهدقـت در واگـذاری اینگونـه وظایـف
دارد .بیشـتر ایـن احسـاس جـاری اسـت کـه
کتابخانههـای عمومـی در کشـور نیازمنـد ارائه
تسـهیالت بـه کاربـران بوده تـا اینکه برخـوردار
از مسـاعدت آنهـا باشـند .مطالعـه جمعیـت
شـناختی در زیسـتبوم جغرافیایـی میتوانـد
میـزان توجـه کاربـران را در کمـک بـه پدیـده
جامعهپذیـری آشـکار سـازد؛ مثلاً مشـکالت
آموزشـی ،گسسـت نسـلها ،جنبههای قومی،

ارزشهـای اجتماعی خویش را یـاد میگیرد .در

و زمینـه زبانهـای محلی .تمامی این شـکلها

و کاربـران کتابخانـه چه نقشـی در تبدیل شـده

داده و کاربـران را بهسـوی جامعـهای همگـن

کالمی روشـن ،در پاسـخ به این سـوال که اعضا

تا حدی سـ ّنتهای پیشـین را تحـت تأثیر قرار

سـوق میدهـد.
ارتقا فکر اعضا به بهسازی آموزشی و
کمک آموزشی نیاز دارد
دبیـر کمیتـه علمـی همایـش کارکردهـای
اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی در پاسـخ به
ایـن موضـوع کـه تغییـر کارکـرد کتابخانههای
عمومـی و افـزودن خدمـات اجتماعـی چنـد
سـالی اسـت که در نهاد کتابخانههـای عمومی
کشـور آغـاز شـده اسـت .ایـن تغییـر رویکـرد
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اسـت؛ اما بحث محرومیـت زدایی ،محتاج یک
فراینـد نهـادی و سـاختاری اسـت کـه زیربنای
آن بـه برنامهریزیهـای اجتماعـی ،آموزشـی،
فرهنگـی و امنیتـی منتسـب میشـود .تلنگـر
و رویاروییهـای خـرد بهآسـانی صخرههـای
سـخت را در هم نمیشـکند ،این مطلبی اسـت
کـه نیاز بـه باورپذیری از سـوی مدیران فرهنگی
در جامعـه دارد.
ضرورت شناخت نهاد و کارکردهای آن در
فعالیتهای اجتماعی
چـه نقشـی در محرومیـت زدایـی فرهنگـی و
تمرکـز فعالیتهـای فرهنگـی در کتابخانههـا
دارد ،گفـت :در ایّامـی نـه چنـدان خیلـی دور،
قـرار بـود کتابخانههـای عمومـی در حوزههـای
خدمـات فرانهـادی و جنبههـای فـوق برنامـه
بـه اجتماعات مردمـی یاری و مسـاعدت آورند؛
ایـن برنامههـا از ارائـه خدمـات و کتـاب تـا
مسـاعدتهای فرهنگـی بـه اعضـای مشـتاق
مـواد فرهنگـی را در برمیگرفـت .مـرور زمـان
بـه بازشـناختهای بدیـع از خدمـات اجتماعی
کتابخانههـای عمومـی را جلوهگـر سـاخت،
اینک نسـبت موضوعات خدمات بـا فرهنگ با
مباحـث مدنـی شـدهاسـت؛ ارتقا فکـر اعضای
جماعات بـه تمرکز فعالیت فرهنگی و بهسـازی
آموزشـی و کمـک آموزشـی نیـاز دارد.

ایـن اسـتاد دانشـگاه اصفهـان منظـور از
کارکردهـای اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی
در دنیـا و ایـران را مبتنـی بـر ضرورت شـناخت
نهـاد کتابخانـه عمومـی و کارکردهـای آن در
سـپهر اجتماعی فعالیتهای فرهنگی دانسـت
و تأکیـد کـرد :نگـرش جامعـه به اعتمادسـازی،
پیونـد بـا آمـوزش و گسـترة کمـک آموزشـی،
خدماتدهـی فراگیـر ،اهمیـت سـنخ مطالعه،
تأکیـد بـر خوانـش ادبیـات و ارزشهـای نوین
فنـاوری بـه منظـر تبییـن صحتآمیـز اعضـا
کتابخانـه از مباحثـی اسـت کـه روح اندیشـه
اعضا را به خواسـتههای عمومـی چونان میثاق
بهرهمنـدی از آزادی و مردمسـاالری پیونـد
میدهـد.
وی تصریـح کـرد :نـگاه بـه کارکـرد در

وی افـزود :در طـول سـال  ۱۳۹۸بـه مـدد
مدیـران کل نهـاد کتابخانههای عمومی اسـتان
همـدان و آذربایجـان شـرقی از کتابخانههـای
مرکـزی ایـن دو مرکـز جغرافیایـی بازدیدهایـی
داشـتم و حضـور اقشـار متنـوع مردمـی
احساسـات مـرا تحـت تأثیـر قـرار داد ،آن
رویدادهـا را از بیـان گردهماییهـای فرهنگـی،
بازتـاب شـفاهی قصهخوانـی و قصهگویـی ،و
جمعهـای هنـری در دو سـفرنامة ُخـرد ابـراز
داشـته کـه در فضـای الکترونیکی قابـل بازیابی
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شـاید بـرای معلمی که اینک سـه دهه اسـت با کتابـدار و کتابخانه

و کتابخوانـی در ارتبـاط قـرار دارد ،مایـه مباهات شـود کـه مقاالت

مـورد پذیـرش کتابداران نهـاد کتابخانههـای عمومـی از چند منظر
نویدبخـش روزهـای پرارجـی خواهـد بـود .اوال ً از منظـر گسـترده
جغرافیایـی از مکانهـای جغرافیایـی کشـور ماننـد اراک ،اصفهان،

امیدیـه ،اهواز ،بومهن ،بروجن ،خرمآباد ،فوالدشـهر ،کرمان و همدان
ً
ثانیا جرئت و شـهامتی
مبیـن افـکار نـو در جایجـای میهن اسـت؛
اسـت کـه پژوهشهـای مذکـور بهرهمنـد از ابعـاد نظـری و عملـی
بـوده و همت بینظیری از مطالعه منابع کتابخانـهای و بهرهمندی از

روششـناختی را به همـراه دارد.

سـرزمین مـا بایسـتی مبیـن گامهـای فراخـی

ابعـاد عملـی در حـوزه اجتماعـی کتابخانههای

باشـد کـه حیـات کتابخانـه عمومی را بـا تمدن

عمومی دانسـت و گفت :منشـأ ایـن همایش

و فرهنـگ ایرانـی پیوند دهـد .البته هر مطلبی

مبتنـی بـر پیشـنهاد دکتـر منصـور کوهـی

در هـر مـکان جغرافیایـی احتیاج بـه مطالعه و

رسـتمی مدیـرکل پیشـین نهـاد کتابخانههای

شـناخت دقیـق دارد ،مثالً چهبسـا رویکردهای

عمومی اسـتان خوزسـتان و عضو هیئتعلمی

اجتماعـی در کتابخانههـای عمومـی در برخـی

دانشگاه شـهید چمران در بهار  ۱۳۹۸و همزمان

ممالـک مهاجرتپذیـر غربـی بـه جنبههـای

با وقوع سـیل مناطق جنوبی و سـپس شـمال

نـژادی رجعـت یابـد ،و در برخی مـوارد مباحث

کشـور بود .به مـرور بحـث بحرانهای طبیعی

قومـی یـا طبقاتـی را پوشـش دهد.

در گفـت و شـنودهای بین اعضـا هیئتمدیره

شـعبانی افـزود :آنچـه عیـان اسـت

انجمـن علمـی ارتقـا کتابخانههـای عمومی به

آسـیبهای اجتماعی در سـطح جامعـة ایرانی

جنبههـای فراگیـری از موضوعـات اجتماعـی

در سـالهای اخیـر ماننـد اعتیـاد ،گسسـت

دسـت یافـت و در این مسـیر مدیـران اجرایی

خانوادههـا ،کهنسـالی ،اختلاف طبقاتـی ،و

نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور از جملـه

پذیرش مهاجـران را فزونی بخشـیده و نیازمند

دکتـر روحاهلل منوچهـری و دکتـر فاطمـه زارعی

بازنگری در مسـائل هزینههای مالی و بازسـازی

و دکتـر جوهرچـی مددکار انسـجام موضوعات

سـاختار سـازمانی در سـطح ملـی اسـت.

همایـش شـدند .همایـش از هشـت محـور
اجتمـاع سـازی ،آسـیبهای اجتماعـی،

همایشی که ایده آن در بهار  ۱۳۹۸شکل
گرفت

بحرانهـای طبیعـی ،تولیـد ،کارآفرینـی
مشـارکت اجتماعـی ،و عدالـت اجتماعـی در

دبیـر کمیتـه علمـی همایـش کارکردهـای

رابطـه بـا کتابخانههـای عمومـی تدوین شـد.

اجتماعـی کتابخانههـای عمومی دربـاره نتایج

البتـه ایـن محورهـا بسـیار گسـترده انتخـاب

مـورد انتظـار از برگـزاری این همایـش را تأکید

شـد و قصـد داشـتیم کتابـداران فرهیختـه

بـر جنبههـای نظـری در زمینههـای نوپدیـد و

کتابخانههـای عمومـی نقـش فعالـی را در این
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خصـوص ایفا کننـد اما بازتـاب و چکیده آن به

کتابخانههای عمومی اسـتان فارس مسـئولیت

زایـش افـکار و اندیشـههایی منتهـی شـد که

برگـزاری آن را بـه عهـده داشـت و تاکنـون پنج

نتیجـه آن در بیانیه همایش بـه اطالع خواهد

جلسـه از آن بـا حضـور کتابـداران روسـتایی و

ر سید .

عشـایر و مدیـران حوزههـای مربوطـه برگـزار
شـده اسـت از جملـه برنامههای این نشسـت

کیفیت مقاالت دریافت شده مایه
مباهات است

هستند .
شـعبانی کـم و کیـف مقـاالت دریافـت

در ادامـه احمـد شـعبانی اسـتاد دانشـگاه

شـده را هـم چنیـن توضیـح داد :شـاید بـرای

اصفهـان بـا اشـاره بـه برنامههـای اصلـی و

معلمـی کـه اینـک سـه دهـه اسـت بـا کتابدار

جانبـی همایـش تصریح کـرد :برنامـه اصلی به

و کتابخانـه و کتابخوانـی در ارتبـاط قـرار دارد،

بیـان دیدگاههـای سـخنرانان اصلـی همایـش

مایـه مباهات شـود که مقـاالت مـورد پذیرش

مشـتمل بر مدعـو و پذیرفتـه شـدگان مقاالت

کتابـداران نهـاد کتابخانههـای عمومـی از چند

همایـش بـاز میگـردد؛ افـرادی فرهیختـه کـه

منظر نویدبخـش روزهای پرارجـی خواهد بود.

قصـد شـد پـس از مباحـث جـاری بهداشـتی،

اوال ً از منظـر گسـترده جغرافیایـی از مکانهـای

دیدگاههـای خـود را از طریـق فضـای مجـازی

جغرافیایی کشـور ماننـد اراک ،اصفهان ،امیدیه،

در اختیـار دوسـتداران کتابخانههـای عمومـی

اهـواز ،بومهـن ،بروجـن ،خرمآبـاد ،فوالدشـهر،

قـرار دهند .در جنب این مطلب چهار سـخنران

کرمـان و همـدان مبیـن افـکار نـو در جایجای

خارجـی به بیان نظریات خود مبـادرت خواهند

ً
ثانیا جرئت و شـهامتی اسـت که
میهن اسـت؛

کرد تـا قرابت مخاطبـان و کارکنان کتابـداران با

پژوهشهـای مذکـور بهرهمنـد از ابعـاد نظـری

شـناخت چهرههـای کتابـداری فزونـی پذیرد و

و عملـی بـوده و همـت بینظیـری از مطالعـه

در حقیقـت فضـای داخلی حرفه بـا زمینههای

منابع کتابخانهای و بهرهمندی از روششـناختی

بینالمللـی تمـاس حاصل پیدا کند .در حاشـیه

را بـه همـراه دارد.

برگـزاری همایـش ،در مشـورت بـا دوسـتان به
نـکات مفیـد و اجرایی جدیدی دسترسـی پیدا
شـد که بـا عنوان نشسـتهایی ویژه منتسـب
شد .
وی افـزود :ژورنـال کلوبهایـی دربـاره
کارکردهـای کتابخانههای عمومـی تحت عنوان
"پاتـوق" کـه توسـط دوسـتداران همایـش و
مسـائل کتابخانههـای عمومـی بـا همـکاری
دبیرخانـه اجرایـی همایـش در اهـواز شـکل
گرفت و مشارکت تعداد بیشـماری از کتابداران
عمومـی را در پانزده نشسـت به همراه داشـت؛
همچنین نشسـتهایی موسـوم به "راه آبادی"
کـه به بررسـی مباحـث کتـاب و کتابخوانی در
روسـتا و عشـایر مبـادرت کـرد و اداره کل نهـاد
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گفت و گو

ی همایش ملی انجمن ارتقای کتابخانههای عمومی ایران مطرح کرد؛
دبیر اجرای 

مهمترین هدف این همایش برجسته کردن نقش
کتابخانههای عمومی در ساخت اجتماع است

ی همایــش و عضــو هیئتعلمــی
منصــور کوهــی رســتمی ،دبیــر اجرایـ 

دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز در گفتوگویــی تفصیلــی بــه ســؤاالت

مــا در خصــوص برگــزاری ،اهــداف ،راهبردهــا و برنامههــای ایــن
همایــش پاســخ داد کــه در ادامــه میخوانیــد.
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شما سابقه حضور در نهاد کتابخانههای

منابع اطالعاتـی ،و امید به بقـای کتابخانههای

عمومی کشور بهعنوان مدیرکل در یکی از

عمومـی ،امیدی بیهـوده و خوشبینانه اسـت.

استانهای پرکتابخانه نهاد را دارید .با توجه به

لـذا کتابخانههـای عمومـی در دنیای امـروز ،به

سابقه علمی و اجرایی شما ،این سؤال مطرح

معنـای عامتـر ،برای سـازماندهی رونـد تعامل

میشود که کتابخانههای عمومی چرا باید

فکـری بیـن اعضـای جامعـه مـورد خدمـت

اجتماعیشوند؟

طراحـی شـدهاند .بـا انجـام ایـن مأموریـت

بنابـر دو ضرورت مهم کتابخانههای عمومی

کتابخانههـا نـه تنهـا قـادر بـه غلبـه بـر بحران

بایسـتی بـه سـمت تبدیـل شـدن بـه مراکـز

ناشـی از کاهـش عینـی تقاضـا برای دسـتیابی

اجتماعـی حرکت کننـد .ضـرورت اول ،ضرورتی

بـه اطالعـات هسـتند ،بلکه بـا ورود بـه مرحله

تاریخی اسـت و بررسـی تاریخی کتابخانههای

دیگـری از توسـعه ،در حـال تبدیـل شـدن بـه

عمومـی نشـان میدهـد کـه ایـن کتابخانهها

بسـترهایی برای اجرای انـواع مختلف برنامهها

تاریخـی طوالنـی در خدمـت بـه افـراد و

و خدماتـی هسـتند کـه بهطـور باورنکردنـی

گروههـای اجتماعـی مختلـف دارنـد و مفهـوم

میتوانـد منجـر بـه گسـترش و تعمیـق اقتدار

کتابخانـه بهعنـوان نهـاد اجتماعـی از مدتهـا

آنها شـود.

پیـش شـکل گرفـت .بنابرایـن کتابخانههـای

بـا توجـه بـه ریشـههای تاریخـی

ً
ماهیتا از ابتدای شکلگیریشـان تمایل
عمومی

کتابخانههای عمومی و سرشـت اجتماعی بودن

بـه اثرگـذاری اجتماعـی داشـتهاند .پیوند این

ایـن نهـاد و از طرفـی الـزام ناشـی از مأموریـت

کتابخانههـا بـا اصطالحاتـی ماننـد «کتابداری

جدیـد ،ناگزیـر هسـتیم کـه در مسـیر تبدیـل

مدنی»« ،شـهروند آگاه» ،و «شکاف دیجیتالی»

کتابخانههـای عمومـی بـه مراکـز اجتماعی گام

ایـن مطلب را تأییـد میکند .اسـتعاره «مکانی

برداریـم .بنابراین کتابخانههـای عمومی همواره

بـرای همـه» در مـورد کتابخانههـای عمومـی،

بـه دنبال تقویـت اجتماعات محلی خـود بوده

بهدرسـتی بـه تعامـل رو بـه رشـد اجتماعـی،

و ایـن امر ضرورت بازطراحـی نقش کتابخانه را

فرهنگی ،و اقتصـادی کتابخانه با جامعه محلی

افزایـش میدهـد .که این نقـش جدید حضور

اشـاره دارد به نحوی که کتابخانه را نهادی دارای

جـدی کتابخانههای عمومـی در جامعه و کمک

نقـش آفرینـی اجتماعـی در نظـر میگیرند.

بـه فراینـد اجتماع سـازی اسـت.

ضرورت دوم ،تثبیـت جایگاه کتابخانههای
عمومـی بهعنـوان مراکـزی اجتماعـی و اثرگذار

با توجه به این نکات به نظر شما کتابداران

اسـت .امـروزه تغییـرات اساسـی در نظامهای

چه نقشی در اجتماعی شدن و تبدیل

اطالعاتـی و ارتباطـی منجـر بـه کاهش شـدید

کتابخانهها به پاتوقهای فرهنگی دارند؟

تقاضـا و درنتیجـه تغییـر ماهیـت انـواع

همانطـور کـه گفتـم کتابخانههـای

کتابخانهها شـده اسـت .دسترسـی همگانی به

عمومـی بهعنـوان بخشـی از بطـن جامعـه که

اطالعات دیجیتالی ،پیشـرفت در ذخیرهسـازی

در نتیجـه نیازهـای اجتماعـی اقشـار مختلـف

و سـازماندهی (کـه قبلاً تابعـی از کتابخانهها

شـکلگرفتهاند همـواره در کنـار خدمـات

ً
عمدتـا توسـط نرمافزارهـا ،از جملـه
بـود)

اطالعاتـی بـه خدمـات اجتماعـی نیز مشـغول

سامانههای هوشـمند انجام میشـود .بنابراین

بودهانـد امـا بـا توجـه بـه تحـوالت سـریع و

در ایـن شـرایط ،تمرکـز و تأکیـد صرف بـر ارائه

شـگرف در بافـت اجتماعی جوامع امـروز ،ظهور
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فناوریهـای نویـن ،تفاوتهـای مشـهود بین

اشـاره کنـم کـه معتقد اسـت کتابداران نقشـی

نسـلی و امکان ارائه خدمات اجتماعی متفاوت

حیاتـی در جامعـه ایفـا کـرده و بـرای سـاختن

بـا توجـه بـه تغییـر زاویـه دیـد و انتظـارات

آینـدهای منصفانـه ،و بـرای همـه ،مسـئولیت

دولتهـا ،الـزام خدماترسـانی هـر چـه بهتـر

اجتماعـی دارند .بنابرایـن اگر کتابـداران در این

در عرصـه اجتماعـی میسـر و ضـروری گشـته

رویکـرد جدیـد پیشـگام بـوده و بـا شـناخت

اسـت .این مسـیر نو در بسـتر خدماترسـانی

دقیـق مقتضیات کنونـی کتابخانههای عمومی،

کتابخانههـای عمومـی در کشـور مـا نیـز چنـد

ً
قطعا
برنامههـای نوآورانـه اجتماعی ارائـه کنند،

گاهـی اسـت کـه بـه برکـت تغییـر زاویـه دید

آینـده کتابخانههـای عمومـی کشـور در میـان

سیاسـتگذاران بـا جدیـت دنبـال میشـود.

نهادهـای فرهنگـی کشـور آیندهای روشـن و پر

ً
طبیعتـا چالشهـای بدنـه کتابخانههـای
امـا

امیـد خواهـد بود.

عمومـی در خدماترسـانی به جامعـه را ،بیش
از هـر کـس ،کتابـداران عزیـز تجربـه میکننـد.

با چنین امیدواری که شما نسبت به آینده

لـذا بهترین عنصـر بـرای تشـخیص تضادها و

کتابخانههای عمومی دارید ،این سؤال مطرح

تناقضهـای میـان آن هـدف عالـی بـا قوانین

میشود که کتابخانههای عمومی در مناطق

و مسـیرهای فعلـی و نیـز تبییـن چراییهـا

محروم که یکی از دغدغههای مدیران کشور

و چگونگیهـا در طـی ایـن دوران گـذار،

هم هستند ایفاگر چه نقشی در ارتقای سالمت

عمـوم کتابـداران هسـتند کـه میتواننـد میان

اجتماعیهستند؟

مشـاهدات عینـی و تجربیـات عملـی خـود با

ریشه سلامت اجتماعی به تعریف سازمان

ایدههـا و راهکارهـای علمـی ،پلـی بسـازند و تا

بهداشـت جهانی از مفهوم سلامت برمیگردد.

فرصتهای موجود را مغتنم شـمرده و توسـعه

در ایـن تعریـف گفتهشـده کـه سلامت فقـط

دهنـد و تهدیدها را به چالش کشـیده و تبدیل

نبـود بیمـاری و نقـص نیسـت بلکـه آسـایش

بـه فرصـت کنند.

کامـل جسـمی ،روانـی و اجتماعـی اسـت.

در اینجـا میخواهـم بـه گفته آقای شـامن
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قطعـا کتابخانههـای عمومـی میتواننـد در
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بعـد سلامت روانـی و اجتماعـی جامعه نقش
پررنگـی ایفا کننـد .اما در این خصـوص بهجای

با این توضیح مخاطبان و اعضا چه نقشی

شـرح نظری مسئله ،به تجربه زیسـته خودم در

در ارتقای نقش کتابخانههای عمومی برای

دوران فعالیتـم در کتابخانههای عمومی اسـتان

اجتماعی شدن و تبدیل کردنشان به پاتوقهای

خوزسـتان اشـاره کنـم ،کـه بهخوبـی اثرگـذاری

فرهنگیدارند؟

حضـور کتابخانـه عمومـی در یـک اجتمـاع

مفهـوم محـوری کتابخانههـای عمومـی

و سلامت اجتماعـی را نشـان میدهـد .در

مخاطبـان و اعضـای جامعـهای هسـتند کـه

سـال  ۱۳۹۳بازدیـدی از یکـی از شهرسـتانها

کتابخانـه بـرای آنهـا ایجـاد شـده اسـت.

داشـتیم کـه در ایـن بازدیـد گفتـه شـده بـود

روندهـای بررسـی شـده کتابخانههـای عمومی

کـه کتابخانهای سـه سـال پیـش افتتاح شـده

دنیا نشـان میدهـد که کتابخانههـای عمومی

امـا بـه دلیـل کمبـود بودجـه و نیـروی کتابدار

در حال کشـف طیـف وسـیعی از راههای بهبود

هنـوز ارائـه خدمـات رو شـروع نکـرده اسـت.

تجربه مشـتری ،ترغیب به اسـتفاده از کتابخانه

جهـت بازدید به همان روسـتا رفتیـم ،در کوچه

و تعامـل بـا جامعـه هسـتند .برای ایـن منظور

کتابخانـه چندیـن جـوان حضور داشـتند که در

میتـوان بـا اجـرای برنامههایـی ایـن تعامل و

حـال اسـتعمال دخانیـات بودنـد کـه بـا آنها

مشـارکت را تقویـت کـرد .مشـارکت جامعـه و

هم کالم شـدیم .برای ما بسـیار سـخت بود که

کاربـر کتابخانه در فرآیندهـای برنامهریزی ،خواه

بشـنویم که اگر این کتابخانـه را فعال میکردید

طراحی یک سـاختمان جدید باشـد یـا تدوین

ما به جای اسـتعمال دخانیـات اوقات فراغتمان

برنامـه راهبردی کتابخانه ،مشـارکت در طراحی

را بـا کتابهـای کتابخانـه پـر میکردیـم .لـذا

کتابخانه و نامگـذاری کتابخانه ،تمرکز بر کاهش

خیلـی سـریع آن کتابخانـه را فعـال کردیـم و

موانـع دسترسـی و بهبـود فرصتهـای خـود-

یکـی از جوانـان تحصیلکـرده همـان روسـتا

خدمتـی بـه اعضـا و کاربـران ،تنوع در سـاعات

نیـز اسـتخدام شـد و ایـن کتابخانـه هماکنون

کاری ارائه خدمات کتابخانهای ،اسـتفاده درست

محل حضور مردم روسـتا اسـت و خدا رو شـکر

و بهموقـع از فناوریهـای اطالعاتـی و ارتباطی،

بـا کتابـدار فعالـی کـه دارد برنامههـای متنـوع

اجرای برنامههـای متنـوع در حوزههایی مانند:

فرهنگـی در حـال اجراسـت.

تفریح و سرگرمی ،سلامت ،آموزش و یادگیری،

تجربـه ملمـوس ایـن کتابخانه مـا را بر آن

کـودکان و نوجوانـان و  ...از جملـه برنامههایـی

داشـت در توسـعه کتابخانههای عمومی استان

هسـتند که مشـارکت اعضـا را تقویـت خواهد

خوزسـتان نـگاه ویژهتـری بـه مناطـق محـروم

کرد.

داشـته باشـیم .البتـه ایـن رویکـرد در مهـر و

ً
قطعـا اگر با مقتضیات فرهنگی و اجتماعی

مومهـای اخیـر در کلیـت نهـاد کتابخانههـای

کتابخانههـای عمومـی کشـورمان بومیسـازی

عمومی کشـور بسـیار برجسـته بوده اسـت .با

شـوند تجربـه نوینـی از تعامـل کتابخانههـای

ایـن نگاه در  ۳سـال اخیر در اسـتان خوزسـتان

عمومـی بـا کاربرانشـان رقم خواهـد خورد.

بیـش از  ۱۲کتابخانـه در مناطـق روسـتایی و

ً
قطعـا اگـر کاربـران کتابخانـه احسـاس

ً
مطمئنـا در افزایـش
محـروم افتتـاح شـده کـه

کننـد که کتابخانه در رشـد و توسـعه شـخصی

سلامت اجتماعی در ایـن مناطق در حال نقش

و اجتماعیشـان سـهم بزرگـی دارد ،گرایـش

آفرینی هسـتند.

بیشـتری به سـمت کتابخانه پیـدا خواهند کرد
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برخـی از برنامههای نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور کمک زیادی

بـرای محرومیـت زدایی و کاهش فقـر اطالعاتـی در مناطق محروم
خواهـد کـرد .برنامههایـی مثـل شـهرهای اولویـتدار اجتماعـی،

گسـترش کتابخانههـای روسـتایی و مناطق محروم ،طـرح وای فای

رایـگان و برنامـه آمـوزش کاربران اگر بـا تأمین اعتبار مالـی خوب از
ً
قطعا بـه کاهش محرومیت اجتماعی و
جانب دولت حمایت شـود
فقـر اطالعاتی در کشـور کمک شـایانی خواهـد کرد.

و ایـن حضور خودبهخـود زمینه را بـرای تبدیل

بیـن یکـی از انـواع فقـر ،فقـر اطالعاتی اسـت

کتابخانههـا بـه پاتوقهـای فرهنگـی فراهـم

کـه صاحبنظـران آن را نتیجـه یـا در ارتبـاط

خواهـد کرد.

بـا دیگـر انـواع فقـر از جملـه فقر مالی تفسـیر
میکننـد .فقـر اطالعاتـی موقعیتـی را شـرح

تغییر کارکرد کتابخانههای عمومی و افزودن

میدهـد کـه افـراد در نتیجـه عوامـل مرتبـط

خدمات اجتماعی چند سالی است که در نهاد

اجتماعـی ،فرهنگی ،آموزشـی و اقتصـادی قادر

آغاز شده و در کتابخانههای تازه تأسیس از جمله

نیسـتند بـه اطالعـات دسترسـی یابنـد یـا در

کتابخانههای مرکزی این مسئله بهوضوح قابل

صـورت دسـتیابی قـادر بـه درک آن نیسـتند.

مشاهده است .این تغییر رویکرد چه نقشی در

بنابرایـن ،مبحـث فقـر اطالعاتـی از چند جهت

محرومیت زدایی فرهنگی و تمرکز فعالیتهای

در جامعـه امـروزی اهمیـت مییابـد .از یـک

فرهنگی در کتابخانهها دارد؟

سـو که میتوانـد مانعی اساسـی در دسـتیابی

ایـن تغیـر رویکـرد در کنـار افتتـاح

بـه جامعـه اطالعاتی باشـد و از سـوی دیگر ،با

کتابخانههـای مرکـزی ،در حضـور جـدی

توجـه به بحران هویـت و فردگرایـی در جامعه

کتابخانههـای عمومـی در بحرانهای اخیر مثل

امـروزی ،بشـر امـروز بیـش از پیـش نیازمنـد

سـیل جنوب و شـمال ،زلزلـه کرمانشـاه ،بحران

دسترسـی به اطالعـات و مهارتهای دسـتیابی

کرونـا ،همچنیـن گرایـش پژوهشهـای نهـاد

بـه اطالعات اسـت و اگر در ایـن راه به دانش و

بـه سـمت مسـائل اجتماعـی ،و سـند آموزش

سـواد اطالعاتی کافی دسترسـی نداشـته باشد

کاربران نهاد نیز بهخوبی قابل مشـاهده اسـت.

خـود و جامعـه را درگیـر چالشهـای جـدی

امـا بـه ایـن سـؤال میخواهـم از منظـر

از جملـه فقـر ،آسـیب-های اجتماعـی و عـدم

فقـر اطالعاتـی پاسـخ دهـم و نقشـی کـه

موفقیـت اقتصـادی خواهـد کرد.

کتابخانههـای عمومـی میتواننـد در کاهـش

بنابرایـن شـبکه کتابخانههـای عمومـی

فقـر اطالعاتـی که نوعـی محرومیـت اجتماعی

کشـور اگـر بـه خوبـی تغذیـه شـوند ،از طریق

اسـت داشـته باشـند .در متـون مختلـف از

تسـهیل دسترسـی به اطالعـات و فراهـم آوری

انـواع فقـر جسـمی ،فقـر فرهنگی ،فقـر روحی

فضـای مشـارکت اجتماعی میتواننـد در ایجاد

و فقـر مالـی نیـز نام بـرده شـده اسـت .در این

جامعـهای کـه بـه لحـاظ فرهنگـی ،اجتماعـی

160

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

و دیجیتالـی غنیتـر اسـت نقـش مهمـی

عمومی کشـور پرداخت و برنامـه راه آبادی که با

ایفـا کننـد .از طرفـی کتابخانههـای عمومـی

تالش همـکار خوبم آقای دکتـر منوچهری مدیر

میتواننـد بهعنـوان رسـانههای آموزشـی برای

کل محتـرم اسـتان فـارس در حال اجراسـت از

جامعـه عمل کننـد ،و در حالی کـه آنها همانند

جمله اتفاقـات خوب این همایش بوده اسـت.

مـدارس و دانشـگاهها بـرای ارائـه آمـوزش

همچنین مشارکت کتابداران کتابخانههای

رسـمی طراحـی نشـدهاند ،همـواره کارکـردی

ً
مخصوصا
عمومی کشـور در برنامههای مختلف

خودبهسـازی داشـتهاند .برخـی از برنامههـای

پاتوقهای مقالـه خوانی کاری کاملاً داوطلبانه

نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور کمـک زیادی

توسـط همـکاران خـوب کتابـدارم انجام شـد.

بـرای محرومیت زدایـی و کاهش فقر اطالعاتی

بیـش از  ۱۰۰نفـر از کتابـداران کتابخانههـای

در مناطـق محـروم خواهـد کـرد .برنامههایـی

عمومـی درگیـر اجـرای ایـن برنامههـا از ترجمه

مثل شـهرهای اولویـتدار اجتماعی ،گسـترش

مقالـه ،ارائـه مقالـه ،نقـد و بررسـی مقالـه و ...

کتابخانههای روسـتایی و مناطـق محروم ،طرح

بودند.

وای فـای رایـگان و برنامـه آموزش کاربـران اگر

اسـتفاده از تجـارب بینالمللـی نیـز یکـی

بـا تأمیـن اعتبـار مالـی خـوب از جانـب دولت

دیگـر از ویژگیهـای ایـن همایـش اسـت.

ً
قطعـا بـه کاهـش محرومیـت
حمایـت شـود

بـرای اینکـه بتوانیـم تصویـری روشـن و

اجتماعـی و فقـر اطالعاتـی در کشـور کمـک

شـفاف از روندهـای و کارکردهـای اجتماعـی در

شـایانی خواهـد کرد.

کتابخانههـای عمومـی دنیا به دسـت آوریم ،بر
آن شـدیم تـا بـا دعـوت از اندیشـمندان مطرح

همانطور که میدانید همایشها

بینالمللـی در گام اول کارکردهـای اجتماعـی

و نشستهای متعددی در حوزه عملکرد

کتابخانههـای عمومـی دنیـا را شناسـایی کنیم

کتابخانههای عمومی برگزار شده است .سؤال

و در گام دوم ،بـا توجـه بـه شـرایط اجتماعـی،

اینجا است که تفاوت این همایش با سایر

فرهنگـی ،اقتصـادی و بومـی کتابخانههـای

نشستها و همایشهای علمی دیگر دارد؟

عمومی کشـور ،نسـبت به بومیسـازی و اجرای

از ابتـدای ایـن همایـش تلاش کردیـم که

ایـن کارکردها اقـدام کنیم .لـذا از  ۴چهره ممتاز

همایشـی متفاوت و اثربخش برگـزار کنیم .این

و معتبـر جهانی در حوزه علـم اطالعات و دانش

تفـاوت را در سـه جنبه مد نظر قـرار دادیم .اول،

شناسـی و ارتباطات جهت شـرکت و سـخنرانی

طراحـی و اجـرای برنامههای متنوع تا رسـیدن

در همایـش دعـوت بـه عمـل آمد.

بـه روزهـای همایـش ،دوم ،افزایـش میـزان
مشـارکت کتابـداران کتابخانههـای عمومـی
کشـور و سـوم اسـتفاده از تجـارب بینالمللـی.

خروجی و نتایج این همایش در نهایت چه
خواهد بود؟

کـه در هرکـدام از ایـن سـه جنبـه توفیقـات

مثـل هـر پدیـده و مسـئله نوینـی الزم

خوبـی حاصل شـد .همچنیـن یکـی از اتفاقات

اسـت کـه بهطـور شـفاف چیسـتی ،چرایـی و

ایـن همایـش برگـزاری  ۱۲پاتوق مقالـه خوانی

چگونگـی آن پدیده یا مسـئله به خوبی روشـن

در اسـتانهای مختلـف بـه صورت حضـوری و

شـود .حرکت بـه سـمت کارکردهـای اجتماعی

مجازی اسـت .پویـش کتابخانـه اجتماعی من

در کتابخانههـای عمومـی ضرورتـی انکارناپذیر

کـه به جمـعآوری آثـار کتابـداران کتابخانههای

اسـت اما برای این حرکت اوال ً بایسـتی تشریح
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میشـد کـه کارکردهـای اجتماعـی و کتابخانـه

ارتقـا کتابخانههای عمومـی ایران کـه صادقانه

ً
دوما پاسـخ داده میشـد
اجتماعـی چیسـت؟

در اجـرای همایـش تلاش کردنـد ،اداره کل

چـرا اجتماعـی کـردن کتابخانههـا الزم اسـت؟

کتابخانههای عمومی اسـتان خوزسـتان که این

ً
دومـا چگونـه و بـا چـه برنامـه و طرحـی
و

روزهـا شـبانهروزی در حال آمادهسـازی شـرایط

میتوانیـم در این مسـیر قدم برداریـم؟ بنابراین

برگـزاری خـوب همایـش هسـتند و از عوامـل

مهمتریـن هـدف ایـن همایش برجسـته کردن

اجرایـی همایـش کـه همگـی از کارشناسـان و

نقش کتابخانههای عمومی در سـاخت اجتماع

کتابداران کتابخانههای عمومی کشـور هسـتند

و ارائه چشـماندازی اجتماعـی از کتابخانههای

سپاسگزارم.

عمومـی بـرای سیاسـتگذاران ،حرفهمنـدان،
پژوهشـگران ،کتابـداران و دانشـجویان اسـت.
اگـر بخواهم سـایر اهـداف فرعـی توضیح دهم
بایـد آنهـا را چنین فهرسـت کنم:
 -۱گفتگـو و تولیـد متونـی دربـاره نقـش
کتابخانههـای عمومـی در پرداختن به مسـائل
ا جتما عی
 -۲گفتگـو و تولیـد متونـی درباره مسـائل
و آسـیبهای اجتماعـی کـه کتابخانههـای
عمومـی قـادر بـه رفـع آن هسـتند
 -۳گفتگـو و تولیـد متونی دربـاره خدمات
و برنامههـای کتابخانههـای عمومی متناسـب
بـا نقشهای اجتماعـی گفتگـو و تولید متونی
دربـاره نحوه ایجاد حساسـیت و تعریف جایگاه
کتابخانه عمومـی در جامعه
 -۴ایجـاد زمینـهای بـرای ارتبـاط و
گفتگـوی میـان سیاسـتگذاران ،حرفهمنـدان،
پژوهشـگران و کتابـداران بـا تأکیـد بـر نقـش
اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی
 -۵ارائـه برنامـه عملیاتـی بـرای مدیـران و
سیاسـتگذاران کتابخانههـای عمومـی کشـور
در پایـان جـا دارد از همـه عواملـی کـه در
اجـرای ایـن همایـش نقـش آفرینـی کردنـد
تشـکر ویژهای داشـته باشـم .از دبیر کل محترم
نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور معاونیـن
و مدیـران ایشـان کـه بهعنـوان یکـی از اجـرا
کننـدگان همایش کمـال همکاری و مسـاعدت
را داشـتند ،از هیئتمدیـره انجمـن علمـی
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گزارش
گزارشی از اولین پیشنشست همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی؛

ً
دقیقا همان
مهدی رمضانی :کارکرد اجتماعی کتابخانه
چیزی است که مورد نیاز جامعه است

نشســت کتابخانــه اجتماعــی مــن بــا حضــور مهــدی رمضانــی معــاون

توســعه کتابخانههــا و ترویــج کتابخوانــی نهــاد ،مهــری پریــرخ عضــو

هیئــت امنــای کتابخانههــای عمومــی کشــور در فضــای مجــازی برگــزار

شد .

توسـعه

ایـن عزیزان ،بیشـتر خاسـتگاهی دانشـگاهی

مهـدی

رمضانـی

معـاون

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی نهـاد در

دارد و مبتنـی بـر پژوهشهـای علمـی اسـت

ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه ضـرورت تبدیـل

ً
عمدتـا تئوریـک
و بـه همیـن دلیـل ماهیتـی

کتابخانههـای عمومـی و بـه پایگاههـای

دارد .وی افـزود :بیـش از هجـده سـال در

اجتماعـی گفـت :سـالها اسـت کـه صاحـب

بخـش پژوهـش و نشـر مرکـزی فرهنگـی

نظران و اسـتادان رشـته کتابداری و ارتباطات

فعالیت داشـته ام و در سـه سـال گذشـته نیز

از ضرورت تبدیـل کتابخانه به پایگاه اجتماعی

در نهـاد کتابخانههـای عمومـی ایـن ضرورت

میگوینـد و بـر آن به عنـوان نکتـه ای بدیهی

را از نزدیـک و بی واسـطه احسـاس کـرده ام.

اصـرار میکننـد .این اهمیت و ضـرورت از نظر

دیدارهـای مکـرر بـا مدیران محترم اسـتانی و
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کتابـداران و اطلاع از آمار خریـد منابع ،میزان
امانـت و تعـداد مراجعـان بـه کتابخانههـا و
ریـزی سـتادی بـرای فعالیتهای
نیـز برنامـه
ِ

ترویجـی نهـاد در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی،
ضـرورت توجـه به کارکـرد اجتماعـی کتابخانه
را ،بیـش از پیـش ،در عمـل بـرای بنـده اثبات
کرده اسـت.
کتابخانه به مثابه سازمانی اجتماعی

کتابخانههـای عمومـی کشـور در چشـم انداز

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

ایـران  ۱۴۰۴هــجری شمسـی ،نهـادی اسـت

کتابخوانـی نهـاد تصریـح کـرد :امـروزه

فرهنگـی بـا هویـت اسلامی ایرانـی ،نافـذ و

کتابخانههـای عمومـی ،در نظـر اسـتادان

اثرگـذار بـر جامعـه ،دارای کارکردهـای آگاهی

کتابـداری و مدیـران آگاه ،سـازمانی چنـد

بخشـی ،اطالع رسـانی ،آموزشـی و ارشـادی،

منظـوره و دارای کارکردهـای متنـوع اسـت

زمینـه سـاز ارتقـای مطالعـه مفیـد ،دارای

کـه کتابخوانـی (یعنـی امانـت گرفتـن کتـاب

نیـروی انسـانی متعهد ،متخصـص و آموزش

و اسـتفاده از سـالنهای مطالعـه) فقـط یکی

دیـده با حفـظ جایگاه اول کشـور در منطقه و

از ایـن کارکردهـا بـه حسـاب میآیـد .دسـت

موفق در رسـاندن کشـور در زمره پانزده کشور

کـم در مقـام نظریه پـردازی ،این نگاه سـ ّنتی

برتـر جهان از جهت سـرانه فضا ،عضـو ،منابع

و معصـوم بـه کتابخانـه عمومـی ،کـه آن را

و امانـت کتابخانـه ای».

«مجموعـهای از کتابها» بنامنـد ،دیگر وجود

رمضانـی بـا اشـاره بـه اینکـه مدیـران

نـدارد .جالـب اسـت که بـه دنبال ایـن تغییر

اجرایـی بـه منظـور تحقق بحشـیدن بـه این

و تحـول در تعریـف کارکـرد کتابخانـه ،تعریف

ضـرورت بایـد درکی صریـح و عملـی از کارکرد

«کتـاب» هم دسـتخوش تغییر نسـبی شـده

اجتماعـی کتابخانـه داشـته باشـند ،گفـت :به

ً
صرفـا بـه «مجموعـه
اسـت و دیگـر کتـاب را

نظـر مـن در یـک کالم و بـدون وارد شـدن

ای از اطالعـات دربـاره یـک فـرد یا یک شـیء

مفهومـی تکـراری« ،کارکـرد
بـه بحثهـای
ِ
ً
دقیقا همان چیزی اسـت
اجتماعـی کتابخانـه

میشـود» تعریـف نمـی کننـد.

کـه مـورد نیـاز جامعـه اسـت» همـان طـور

کـه در صفحاتـی کاغـذی نوشـته یـا چـاپ
وی تأکیـد کـرد :ایـده و آرمـان تبدیـل

کـه مفهـوم «اجتماعـی شـدن» و «نهـاد» هم

کتابخانـه بـه پایـگاه اجتماعـی ـ یـا بـه تعبیر

در معنـای عامـش چنیـن اطالقـی دارد .بـه

صمیمانـه تـر مـن «پاتـوق» ـ علاوه بـر

عبـارت دیگر ،وقتـی میگوییم فلان موضوع،

علمی جهانـی ،در ایران هم در سـطح
مجامـع
ِ

«اجتماعـی» یـا «نهادینـه شـده» اسـت ،بـه

آکادمیـک و هـم در سـطح اجرایـی مطـرح

اسـت .از جملـه ،نهـاد کتابخانههـای عمومـی

این معناسـت که سـاخته و پرداختـه نیازهای
واقعـی جامعه اسـت.

کشـور ،اهمیـت ایـن موضـوع را دریافتـه و

وی افـزود :بـه ایـن معنـا ،همـه

در «سـند چشـم انـداز نهـاد در افـق »۱۴۰۴

سـازمانهایی کـه بنـا بـر نیـاز جامعـه و

ایـن گونـه بـه آن اشـاره کـرده اسـت« :نهـاد

بـرای برطـرف کـردن آنهـا ایجـاد شـده انـد،

164

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

بـا شـرح وظایـف شـان عمـل کنند.
رمضانـی تصریح کرد :میدانیم ـ و در تعریف
رسـمی کتابخانـه هم آمده اسـت ـ که منظـور از
مـردم« ،همـه مـردم» اسـت؛ از هر رنـگ و نژاد و
مذهب و با هر تفکر و سـلیقه ای که باشـند .واژه
«عمومی» در «نهاد کتابخانههای عمومی کشـور»
نیـز دارای همین معناسـت؛ بنابراین ،مردم ،حتی
اگـر همـه آنـان هیـچ گاه بـه کتابخانـه مراجعه
«اجتماعـی» نامیـده میشـوند .بـا ایـن

ّ
بالقـوه خدمات کتابخانه
نکننـد ،مصرف کنندگان

تعریـف ،حـال باید بپرسـیم کـدام سـازمان را

ای بـه شـمار میآینـد؛ یعنی مدیـران بایـد برای

اجتماعـی تـر از کتابخانـه سـراغ داریـم که به

ایـن «همـه» برنامـه ریزی کننـد و کتابـدارن هم

دنبـال برطرف کـردن واقعـی ترین نیـاز افراد،

بایـد آمادگـی فکـری و مهارت فـردی بـرای ارائه

یعنـی نیازهـای روحـی و فرهنگـی او ،باشـد؟

خدمـت به «همـه گروههای ِسـ ّنی و شـناختی»

سـازمانهایی کـه بـا توجـه بـه مؤلفـه «رفـع

را داشـته باشـند .در این صورت اسـت که کارکرد

نیـاز اجتماعـی» تعریـف میشـوند ،تـا زمانی

اجتماعـی کتابخانه را تحقق بخشـیده ایم و آن را

کـه جامعـه بـه آنهـا نیازمنـد اسـت ،دارای

بـه ارائـه خدمات معمـول و مکانیکـی منحصر و

کارکـرد هسـتند و زمانـی کـه از ایـن ویژگـی

محدود نکـرده ایم .توجه داریم کـه در نظرگرفتن

ذاتـی خودشـان تهی شـدند ،کارکرد خـود را از

مـردم بـه معنایـی که گفتـه شـد ،بسـیار فراتر از

دسـت میدهنـد و از بیـن میرونـد.

ً
اخالقـی «تکریـم اربـاب رجـوع»
صرفـا
مفهـوم
ِ
ِ

اسـت .پیداسـت کـه رفع نیـاز فکـری و فرهنگی
عوامل پیشینی در تحقق رسالت اجتماعی
کتابخانههایعمومی
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

همـه مـردم (و نـه فقط گـروه هایی که مـا آنها را
میشناسـیم) ،نیازمند یک شـناخت عمیق و بعد
یـک برنامـه ریزی عمیق اسـت.

کتابخوانـی نهـاد در ادامـه بـا تأکیـد بـر اینکـه
تحقق رسـالت اجتماعـی کتابخانه ،مشـروط به
وجـود عواملـی پیشـینی اسـت گفـت :عوامل

حرفهای که به اندازه اهمیتش شناخته نشده
است

پیشـینی کـه در اینجـا از آن بـا عنـوان «الزامات

معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

تبدیـل کتابخانـه بـه پایـگاه اجتماعـی» نـام

کتابخوانـی نهـاد در ادامه نشسـت بـا پرداختن

میبـرم ،بـه ترتیـب در چهـار محـور «مـردم»،

بـه کتابداری ،آن را حرفه ای فرهنگی و پژوهشـی

«کتابـدار»« ،مدیـران» و «منابـع کتابخانـه ای»

دانسـت که بـه اندازه اهمیتش شـناخته نشـده

خالصـه میشـود .از ایـن طبقه بنـدی چهارگانه

ا ست .

پیداسـت کـه منابـع انسـانی سـهم بسـیار

وی تأکیـد کـرد :در ایـن جـا قصـد نقدهـا

مهمـی در اجـرای ایـن رسـالت اجتماعـی دارد.

تکـراری کتابـداران را نـدارم،
و تحسـینهای
ِ
امـا بـه عنـوان یـک فـرد آگاه از حساسـیتها و

تبدیـل خواهنـد شـد کـه ایـن چهـار ضلـع ،به

تنگناهـای ایـن حرفـه شـریف ،الزم اسـت تأکید

صورتـی همنـوا ،هماهنگ و منسـجم و مطابق

کنـم کـه کتابـداری ،بـه جـز آگاهـی از فهرسـت

کتابخانههـا در صورتـی بـه پایـگاه اجتماعـی
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نویسـی و ردهبنـدی و همه آنچه در دانشـگاهها

محـور خـود قـرار ندهنـد،
ترویجـی و مـردم
ِ
کتابخانـه را نـه به پایـگاه اجتماعی ،بلکـه به انبار

هـم دارد« :هنـر کتابـداری» کـه شـامل مدیریت

کتـاب تبدیـل کـرده ایم.

آمـوزش داده میشـود ،عنصـر بسـیار مهـم تری
و سـازماندهی اسـت و مهـم تـر از آن« ،مهـارت
برقـراری ارتبـاط انسـانی» .همیـن مهـارت و
در
ِ
هنر اسـت کـه بـه کتابخانـه جلـوه ای اجتماعی

وظبفه ای که بر عهده همه است
معـاون توسـعه کتابخانههـا و ترویـج

میدهـد و بـه رفـت و آمد کتابـدار بـه کتابخانه

کتابخوانـی نهـاد ادامـه داد :در ایـن جـا

معنا میبخشـد و منزلـت اجتماعی واقعـی او را

مناسـب میبینـم بـه یـک آسـیب منابعی که

بـه مـردم مع ّرفـی میکنـد.

در دیدارهـای خـود از کتابخانههـای نهادی به

رمضانـی در ادامـه گفـت :مدیـران ،واسـطه

ً
تقریبـا در همـه
آنهـا برخـورده ام ،اشـاره کنـم.

میـان مـردم و کتابـداران هسـتند .منظـورم از

کتابخانههـا منابـع مربوط به اسـتان شناسـی،

مدیریـت در ایـن جـا هم علم اسـت و هـم هنر.

دفـاع مقـدس و منابع اهدایی را ،بـه جای قرار

مدیریـت ،در وسـیع تریـن معنایـش ،آگاهـی از

دادن در قفسـه مربـوط بـه خـود ،در بخـش

مختصات انسـان و روابط انسـانی اسـت .مدیر،

جداگانـه ای قـرار داده انـد .پیداسـت کـه این

از طریـق ایجـاد عالقـه و ارتبـاط میـان کارکنان و

کار بـا اجتماعـی شـدن کتابخانه و اسـتفاده از

راهبـری فعـال و عاقالنه آنان ،موجب اثربخشـی
ِ

ایـن گونـه منابـع منافـات دارد؛ چـرا کـه هـم

و کارآیـی سـازمانش میشـود و زمینـه را بـرای

انحصـار ایجـاد میکنـد و هـم بـا رده بنـدی

تحقق کارکـرد اجتماعی کتابخانه همـوار میکند.

مخالـف اسـت و هـم آمـار مطالعـه را کاهش

ً
قطعـا مورد
ایـن تعریـف از مدیـر و مدیریت ،که
قبـول همـه ماسـت ،فاصلـه بسـیاری دارد بـا
مدیران بخشـنامه ای و ایسـتا.

میدهـد.
رمضانـی در پایـان ضمن تشـکر از شـرکت
کننـدگان و تبریک بـه برگزیدگان ایـن پویش از

وی بـا اشـاره بـه اینکه منابـع کتابخانـه ای،

دوسـتان در معاونـت برنامهریـزی ،پژوهـش و

نمـاد تکثـر در کتابخانـه و در نظرگرفتـن سـلیقه

فـنآوری اطالعات ،انجمـن ارتقاء کتابخانههای

همـه مـردم کتابخـوان اسـت آن را مقدمـه ای

عمومی ،رئیـس ،دبیر و همهی دسـتاندرکاران

برای تحقق مجموعه سـازی مشـارکتی دانسـت

همایـش و تمامـی بخشهـای جانبـی تأکیـد

و افـزود :نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور بـا

کـرد :بـه نظـر مـن تبدیـل کتابخانههـا بـه

وجـود مشـکالت مالی ،گرانی کتاب در سـالهای

پایگاههـای فعال اجتماعی ،وابسـته و پیوسـته

اخیـر ،کـم شـمار بـودن آثـار خواندنـی و جذاب

بـه ایـن الزامـات اسـت .چنانکـه بـه اختصـار

و دیگـر مشـکالت نشـر ،سـعی کـرده اسـت بـا

توضیـح دادم ،ایـن الزامـات هـم جنبـه اجرایی

مشـارکت دادن کتابـداران در انتخـاب منابـع و

دارد و هـم فکـری .بـه همین دلیـل تحقق آنها

رصد سـلیقه مخاطبان ،منابعی هـر چه واقعی تر

همـت و حضور آگاهانه همه اسـتادان ،مدیران

و مطابـق بـا نیاز مـردم را بـه کتابخانهها ارسـال

و کتابـداران را میطلبـد .پویـا و زنـده نگـه

کنـد .امـا نکته این اسـت که حتی اگر بیشـترین

داشـتن کتابخانـه و ایجاد زمینههـای اجرایی و

و بهتریـن منابـع نیـز بـه کتابخانههـا ارسـال

فکری بـرای تحقق کارکرد اجتماعـی آن ،وظیفه

شـود ،ولی مدیـران و کتابـداران ،آن منابـع را ،به

همه ماسـت.

شـکلی آگاهانه و خالقانه ،موضـوع فعالیتهای
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عضو هیأت امنای نهاد کتابخانههای عمومی کشور:

کتابخانههای عمومی نقطه شروع توسعه هستند

مهـری پریـرخ ،عضـو هیـأت امنـای نهـاد

عمومـی به عنـوان نقطه شـروع توسـعه و تجربه

کتابخانههـای عمومی کشـور در نشسـت مجازی

تاریخی کشـورهای جهـان در این باره یادآور شـد:

«پویـش اجتماعـی کتابخانـه مـن» اظهـار کـرد:

کشـورهای مختلفـی کـه میخواسـتند به سـوی

جامعـه و کتابخانههـای عمومـی درهـم تنیـده

توسـعه برونـد و رشـد را تجربـه کننـد توسـعه را

هسـتند و هیـچ یـک بـدون دیگـری معنـا و

بـا تأسـیس کتابخانههـای عمومـی پایـه گـذاری

مفهومـی نـدارد و نمونههای بسـیاری هسـت که

کردند.

ایـن وابسـتگی متقابـل را اثبـات میکنـد.

پریـرخ بـا بیـان ایـن که آن کشـورها سـنگ

وی افـزود :در سـال  ۸۸در مشـهد همایشـی

بنـای توسـعه را کتابخانههـای عمومـی در نظـر

بـا عنـوان «نقـش کتابخانههـای آموزشـگاهی در

گرفتنـد ،تصریـح کرد :در ایران هم ما شـاهد رشـد

فرآینـد یادگیـری و یاددهـی» برگـزار شـد کـه در

و تحـول کتابخانههـای عمومی در سـالهای اخیر

میـان مجموعـه مقـاالت آن میتـوان مقاالتـی

بودیم.

را یافـت کـه بـه نمونههـای اجتماعـی شـدن
کتابخانههـا پرداختـه اسـت.
عضـو هیـأت امنـای نهـاد کتابخانههـای
عمومـی کشـور با اشـاره بـه نقـش کتابخانههای

وی افـزود :یکـی از نقشهـای اساسـی که از
زمان تأسـیس کتابخانههـای عمومی وجـود دارد
اطلاع رسـانی و فراهم کـردن اطالعات اسـت.
عضـو هیأت علمـی گـروه کتابـداری و اطالع
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رسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد گفـت :همه

معرفـی خـرده فرهنگهای محلی اسـت تـا تمام

میدانیـم کـه جامعه به سـوی اطالعـات محوری

اقشـار جامعـه از ایـن فرصـت اسـتفاده کنند.

و دانـش محـوری رفتـه و در حـال تغییر اسـت و

وی بـا بیـان این که شناسـایی آداب و رسـوم

بـرای دنبـال کردن تغییرات و هماهنگـی با آنها به

و چهرههـای مشـهور از نمونههـای کارکردهـای

اطالعـات و دانش نیـاز داریم.

اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی اسـت ،تصریح

پریـرخ با بیـان این که جامعه به انسـانهای

کـرد :شـناخت فرهنـگ بـه شـناخت هویـت

متعهـد و مسـئول نیـاز دارد و یادگیـری تنهـا

ملـی کمـک میکنـد و هویـت ملـی یکـی از

آموختـن یـک علـم نیسـت ،افـزود :بـرای ایجاد

سرچشـمههای خـوب بـرای همدلی ،همـکاری و

یـک جامعـه مدنـی و آگاهـی از ایـن کـه چطـور

رفـع مشـکالت جامعـه اسـت.

میتوانیـم شـهروند مسـئول باشـیم باید بـاز هم

به گفتـه پریـرخ از دیگر نقشهـای کتابخانه

بتوانیـم یـاد بگیریم و زمینههای یادگیـری برای ما

هـا ،کمـک به نظـام آموزشـی بـه ویـژه در مقطع

فراهم شـود.

دبیرسـتان اسـت و کتابخانـه میتوانـد بـه

عضـو هیـأت امنـای نهـاد کتابخانههـای

پیشـرفت تحصیلـی دانـش آمـوزان کمـک کند

عمومـی کشـور بیـان کـرد :اگـر ایـن انسـانها

و بچههـا تکلیـف شـان را در کتابخانههـا انجـام

قـرار اسـت در زمینههـای تحصیلی پویا باشـند و

دهنـد و پیوند خوبـی با مدارس و نظام آموزشـی

پیشـرفت تحصیلـی به صـورت اصولـی خودش

داشـته باشـند تا بتوانند ایـن وظیفـه را به خوبی

پیـش رود نظـام آموزشـی نمـی توانـد بـدون

انجـام دهند.

کتابخانـه کار کنـد و بـه اطالعـات نیـاز دارد.

وی بـا بیـان این کـه پویشها برنامـه هایی

وی بـا بیان این کـه خانوادهها بـرای پرورش

هسـتند کـه میتواننـد بـه اجتماعـی تـر شـدن

کـودکان و تربیـت فرزندان سـالم بـه اطالعات نیاز

کتابخانههـا کمـک کننـد ،گفـت :پویشهـای

دارنـد ،گفت :یکـی از نهادهای اصلی بـرای فراهم

اجتماعـی یکـی از برنامههـای اجتماعـی

کـردن اطالعـات کتابخانههـای عمومـی اسـت و

کتابخانههـای عمومـی اسـت.

کتابخانههـا بـرای انجام ایـن کار باید نیازسـنجی

عضـو هیـأت امنـای نهـاد کتابخانههـای

کننـد و توانایـی فراهـم کـردن و دسـترس پذیـر

عمومـی کشـور ادامـه داد :اسـتفاده از مشـارکت

کـردن اطالعات را داشـته باشـند.

عمومـی و جمعـی و کمک اعضـای کتابخانهها و

پریـرخ تصریـح کـرد :ایـن یکـی از راههـای

افراد سـاکن در همسـایگی کتابخانههـا میتواند

دسـترس پذیـر کردن اطالعات اسـت و دسـترس

بـرای تقویـت یک پویـش دائمـی اسـتفاده کرد.

پذیـر کردن اطالعـات نباید مرزهـای جغرافیایی و

پریـرخ یـادآور شـد« :پیـک کتـاب»،

زمانی را بشناسـد.

«کتابخوانـی بـا خانـواده و مـدرس»« ،نـوروز

عضـو هیـأت امنـای نهـاد کتابخانههـای

دانایـی» از نمونههـای پویشهـا و حرکتهـای

عمومـی کشـور بـا بیان ایـن کـه از دیگـر وظایف

اجتماعـی شـدن کتابخانههـای عمومی هسـتند

کتابخانـه رشـد فرهنگـی و شناسـایی و معرفـی

و کتابخانههـا بـا اسـتفاده از چنیـن راهبردهایـی

فرهنگهـای محلـی بـه جامعه اسـت ،گفـت :در

میتواننـد به توسـعه و رشـد جامعه کمـک کنند.

ایـن راسـتا در تمـام نقاط کشـور کتابخانـه وجود
دارد و پراکندگـی در ایـن زمینـه یـک نقطـه قوت
اسـت و ایـن فرصـت خوبـی بـرای شناسـایی و
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در پیام دبیرکل نهاد به همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی مطرح شد؛

ضرورت ارائه خدمات «نیاز مبنا» در کتابخانههای

عمومی

علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور در
پیامــی بــه مناســبت افتتاحیــه همایــش ملــی کارکردهــای اجتماعــی،

مطــرح کــرد :بایــد بــه جامعــه نزدیــک شــد و جامعــه و نیازهایــش را
شــناخت؛ از یــک خدمــت وقتــی اســتقبال میشــود کــه «نیازمبنــا»

باشــد.

علیرضا مختارپور ،دبیـرکل نهاد کتابخانههای

ی هایـی متناسـب بـا
اولویـتدار برنامـه ریـز 

عمومـی در پیامی به مناسـبت افتتاحیه همایش

وضعیـت آن مناطـق از نظر آسـیبهای اجتماعی

ملـی کارکردهـای اجتماعـی ،مطـرح کـرد :باید به

انجـام داد کـه تمرکـز اصلـی آن در کنار توسـعه و

جامعـه نزدیـک شـد و جامعـه و نیازهایـش را

نوسـازی فضاهـای کتابخانـ ه ای ،ارائـه آموزشها

شـناخت؛ از یک خدمت وقتی اسـتقبال میشـود

در جهـت مسـائل اجتماعی مـردم و اعضـا و ارائه

کـه «نیازمبنا» باشـد.

مشـاوره بـه آنهـا در فضـای کتابخانههـا بـود.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:

حضـور کتابـداران عزیز در زمان پـس از وقوع

بسمه تعالی

بالیای طبیعـی نیز یکی دیگـر از جلوههای حضور

حضـور کتابخانههـای عمومـی و کتابـداران

کتابخانههـا در عرصـ ه اجتمـاع بـود .فعالیـت

در عرصههـای اجتماعـی سـابقه چنـد سـاله دارد

نزدیـک بـه  ۱۰۰۰نفـر از کتابداران در ماجرای سـیل

امـا چنـدی اسـت کـه موضـوع اجتماعیشـدن

سـال  ۹۸و حضـور آنان در مناطق سـیلزده و ارائه

ع سـازی،
کتابخانـه ،کتابخانـه عمومـی و اجتمـا 

خدمـات فرهنگی و اجتماعی متنـوع به مردم ،نیز

کتابخانه به عنـوان مرکز ارائه خدمـات اجتماعی و

حضـور در مناطق زلزلهزده غرب کشـور ،موقعیتی

مباحثـی نزدیک بـه آن ،در محافل علمی و مجاری

را بـرای حضـور جـدی تـر کتابخانـه در عرصـه

اجرایـی پررنـگتر شـده اسـت.

اجتماع فراهـم کرد.

کمـی پـس از طـرح کالن و ملی سـاماندهی

فعالیت کتابخانههـا در دوره فراگیری بیماری

اجتماعـی کشـور و تاکیـد و توصیـه رهبـر معظم

کوویـد  ۱۹چـه در فضای مجـازی در قالب آموزش

انقلاب بـه دسـتگاههای مسـئول و مرتبـط،

موضوعـات اجتماعـی و اخالقـی و چـه حضـور

کتابخانههـای عمومـی و نهـاد ،در حـد بضاعـت

در عرصههـای کمـک مومنانـه و چـه در انتقـال

محـدود خـود در نزدیـک بـه ده شهرسـتان

اطالعـات سلامت به اعضا در محـدوده کتابخانه،
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یکـی دیگـر از جلوههـای خدمـات اجتماعـی

شـده اسـت .طرحهای شـناخت نیازهـای جوامع

کتابخانههـا بـوده اسـت.

کردنشـین و آذری زبـان بـا همـکاری دانشـگاه

توجـه ویـژه بـه گروههـای خـاص اجتماعی هـا رو بـه پایـان اسـت .احصـای نیازهـای چنـد
نیـز از مصادیـق همگرایـی بیشـتر کتابخانههـای

شهرسـتان اولویـتدار اجتماعـی نیز انجام شـده

عمومـی و اجتمـاع اسـت .توجـه ویـژه بـه

ب زبـان را نیز
اسـت .سـنجش نیازهای جوامع عر 

هموطنـان نابینـا و معلول چـه در زمینـه مطالعه

ی کنیم؛ امـا باید بدانیم
در آینـده نزدیک شـروع م 

نیازهـای آن هـا ،چـه در زمینـه طراحـی خدمات

کـه اینهـا شـروعی برای شـناخت جامعه اسـت.

نویـن و فراگیرتر بـه همراه تدوین اسـتانداردهای

گام بعـدی فراهـ م کـردن الگـوی بومـی برای

جامـع از دیگـر مصادیـق توجه به جنبـه اجتماعی

تعییـن چهارچـوب نزدیکـی کتابخانـه و اجتمـاع

خدمـات کتابخانـه عمومی اسـت.

و بازتعریـف کتابخانـه عمومـی اسـت؛ تـا وقتـی

بایـد دانسـت کـه برخـی از ایـن فعالیتهـا

ایـن الگو نباشـد نمـیتـوان از یک برنامـه جامع

اقتضایـی ،موضوعی ،مقطعی و میـان مدت بوده

بلندمدت سـخن گفت .اینکه کتابخانه در اجتماع

ی تـر شـده و در قالبهایی
امـا برخـی دیگر طوالن 

یـک تماشـاگر باشـد یـا یـک عامـل مهـم و تاثیر

ماننـد مـدارس جهـادی خوانـدن یـا خدمـات

گـذار ،پرسـش مهمی اسـت؛ یا حتـی فراتـر از آن

مشـاوره ادامـه یافتـه اسـت .امـا موضـوع مهـم

در قامـت چیـزی کـه امـروزه از آن با نـام کاتالیزور

درایـن میان ،شـناخت دقیق و برنامـ ه ریزی جامع

ی
ع کننـده در تغییـرات اجتماعی یـاد م 
یـا تسـری 

بـرای موضوع تعامل کتابخانه و اجتماع و ترسـیم

کنند .روش طراحـی خدمت اجتماعی در کتابخانه

نقشـه راه ،حداقل ،برای یک دهه پیش رو اسـت.

چیسـت؟ جامعـه ایرانـی تا چـه انـدازه اجتماعی

ی پذیـرد؟ کتابخانـه در کنار
امروز شـاید مهمترین مسـاله کشـور که ابعاد شـدن کتابخانـه را مـ 
و اثـرات فراوان اجتماعی دارد ،مسـاله «اشـتغال»

مسـجد ،چـه نقـش مکملـی در تقویـت مراکـز

اسـت .آیـا نباید باید به این پرسـش فکـر کرد که

اجتماع دارند؟ الگـوی آموزش و انتخاب کتابداران

کتابخانـه عمومـی در قبال این مسـاله چه وضع و

در ایـن چارچـوب جدید چگونه اسـت؟ حوزههای

راه حلـی دارد! چگونـه از ظرفیت کتابخانه عمومی

دیگـر علمـی چـه نقشـی در این چارچـوب جدید

در ایـن جهـت و توسـعه و تقویت انواع کسـب و

دارنـد؟ کتابخانههای روسـتایی چـه جایگاهی در

کارهـا میتـوان بهره گرفـت! البته در کنار مسـائل

مدیریت مسـائل اجتماعـی دارند؟ همـه اینها و

اجتماعـی بایـد بـه زمینههـای اجتماعـی هـم

دههـا پرسـش دیگـر میطلبـد تـا از منظـر تامل

ی توانیـم به مرکـز جامع
اندیشـید .مـا چگونه مـ 

عالمانـه و البتـه بومینگر و ارزشگـرا ،به نظریاتی

ارائـه خدمـات تبدیـل شـویم .نقـش کتابخانه در

موثـر و مفیـد در این زمینه دسـت بیابیم که قطعا

نظـام نـوآوری چیسـت .نقـش مکمل مـا در کنار

برگـزاری ایـن همایش میتوانـد گام مهمی در این

آموزشهای رسـمی کدام اسـت .پاسـخ به هریک

جهت باشـد.

از ایـن سـوالها مسـتلزم طی چند مرحله اسـت:

امیدواریـم بـا عنایـت خداوند ایـن همایش،

نخسـت آنکـه باید بـه جامعه نزدیک شـد و

دسـتاورد موثـری بـرای جامعه علمـی و فرهنگی

جامعـه و نیازهایـش را شـناخت .از یـک خدمت

ایـران اسلامی ارائـه کـرده و در مسـیر تعریـف

وقتـی اسـتقبال میشـود کـه «نیازمبنـا» باشـد.

چارچوبـی کـه بـه آن اشـاره شـد ،گامهـای علمی

برای ایـن گام چند طرح مطالعاتی برای سـنجش

بعـدی نیز برداشـته شـود.

و بـرآورد نیازهای اجتماعات محلـی تعریف و اجرا
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گزارش
رئیس منتخب ایفال:

کتابخانهها به مردم یاد میدهند چگونه از فناور یهای

مدرن بهطور معناداری برای اهداف خود استفاده کنند

باربــارا لیســون ،رئیــس منتخــب ایفــا در همایــش کارکردهــای
اجتماعــی کتابخانههــای عمومــی گفــت :همایــش کارکردهــای

اجتماعــیبرجســتهترینکارکشــورایــراندرحــوزهکتابــداریاســت.
رئیـس منتخـب ایفلا در ابتـدای

ارتبـاط برقـرار و همـکاری کنیـم .متأسـفانه،

صحبتهـای خـود در همایـش کارکردهـای

بـه دلیل ویـروس کرونـا ،این همایـش مانند

اجتماعـی کتابخانههـای عمومی عنـوان کرد:

بسـیاری دیگـر از برنامههـا بایـد بهصـورت

همـکاران عزیـز ایرانی ،من بسـیار خوشـحال

مجـازی برگـزار شـود کـه ایـن البتـه نتیجـه

و مفتخـرم کـه از مـن دعـوت شـده تـا بـه

ناراحـت کننده ایـن همه گیری جهانی اسـت

نمایندگـی از ایفلا پیـام خوش آمـد گویی را

کـه اکنـون همـه مـا بـا آن روبرو هسـتیم.

در ایـن همایـش ارائـه کنـم؛ میدانـم که این

وی اضافـه کـرد :بـا ایـن حـال ،مـن

اجلاس در زمـان عـادی در شـرایط مطلوبی

مطمئـن هسـتم که اجلاس امروز شـما یکی

میتوانسـت برگـزار شـود و ما میتوانسـتیم

از برجسـتهترین کارهـای خـوب در کشـور

ً
شـخصا
بـا هـم مالقـات داشـته باشـیم و

ایران خواهد بود .شـما از ارائـه مقاالت علمی
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کتابـداران و محققانـی بهـره خواهیـد بـرد
کـه حـاوی درسهایـی اسـت کـه کتابـداران
عمومـی آموختهانـد و سـایر نکاتـی کـه در
زمینـه خدمـات بـه جامعه ارائه شـده اسـت؛
همچنیـن نمونههـای خوبـی از چگونگـی
نقـش کتابخانههـا در جلوگیـری از آسـیب
پذیر یهـای اجتماعـی را مشـاهده خواهیـد
کـرد .مـن اسـتعارهای را کـه برگـزار کننـدگان
بـرای توصیـف ایـن همایـش بـه کار بردهاند
بسـیار دوسـت دارم .شـما یک قطـار مجازی
و مفهومـی طراحـی کردهایـد کـه در امتـداد
شـهرها حرکت میکنـد و تجربیـات کتابداران
را جمـع میکنـد و آنهـا را بـه ایـن اجلاس
مـیآورد تـا بهتریـن عملکـرد کتابـداری ایران
را نشـان دهد .عالی اسـت که شـما دارای ۲۰
برنامـه فرعـی هسـتید که توسـط کتابـداران
عمومـی گرفتـه و همچنـان هـم ادامـه دارد.
باربـارا لیسـون بـه موضوعـات همایـش
ملـی کارکردهـای اجتماعـی کتابخانههـای
عمومـی گریـزی زد و اضافـه کـرد :موضـوع
اصلی شـما بـرای ایـن همایـش "ویژگیهای
اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی" اسـت .و
من بسـیار خوشحالم که شـما این موضوع را
انتخـاب کردید زیـرا من یک کتابـدار عمومی
نیـز هسـتم و همیشـه تمرکـز کار خـود را بـر
تأثیـرات اجتماعـی کتابخانههـا گذاشـتهام.

البتـه مـن اکنـون بهعنـوان رئیـس منتخـب
ایفلا ،نه تنهـا نماینده کتابخانههـای عمومی
هسـتم بلکـه بایـد نماینـده هـر کتابخانـهای
در جهـان فـارغ از نـوع ،مکان ،و میـزان غنی
بـودن کتابخانـه باشـم .امـا هنـوز کـه بیـش
از  ۳۰سـال در یـک کتابخانـه عمومـی کار
کـردهام ،مطمئـن هسـتم کـه کتابخانههـای
عمومـی یکـی از پایههـای اصلـی موفقیـت
جامعـه پیشـرفته ما هسـتند.
وی افـزود :نمایندگـی ایفلا در ایـن
همایـش بـه مـن ایـن فرصـت را میدهد تا
در مورد فدراسـیونمان صحبت کنم و به شـما
بگویـم کـه ایفلا از کتابخانههـا و کتابـداران
جهـان و همچنیـن از شـما نیـز حمایـت
میکنـد .ابتـدا میخواهـم سلام رئیسـمان
کریسـتین مـک کنـزی را به شـما برسـانم .او
ً
مطمئنـا
کتابـدار مسـتقر در اسـترالیا اسـت.

میتوانیـد تصـور کنیـد کـه ریاسـت ایفلا
در زمـان همـه گیـری جهانـی بـه دلیـل عدم
امـکان مالقـات با همـکاران در سراسـر جهان
بسـیار سـخت اسـت .از سـالهای گذشـته،
بهعنـوان رئیـس منتخـب ایفال بودن ،آسـان
نبـوده .عدم امکان سـفر و تماس شـخصی با
همکارانـم و همچنین با شـما در کشـور زیبا و
فوقالعادهتـان ،اتفاقـی غریـب بـود.
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کتابخانـه عمومـی ِبرمِ ـن نکنم .فعال بـودن در
کار در زمینـه سیاسـت کتابخانـه یکـی دیگر از
عالقههـای بـزرگ مـن اسـت.
وی اضافـه کـرد :مـن فکـر میکنـم کـه
ایـن موضـوع تأثیـرات مثبـت اجتماعـی
کتابخانههـا را در خـود جـای داده اسـت کـه
بایـد در همـه جـا و بـا شـور و اشـتیاق بـه
سیاسـتمداران و مسـئوالن تصمیـم گیرنـده

ً
عمیقـا اعتقـاد من این
ارائـه شـود .بنابرایـن
اسـت کـه الزم اسـت کتابخانههـا و خدمـات
عالـی جامعـه را در زمینههـای سیاسـتی
رئیـس منتخـب ایفلا ادامـه داد :در
صحبتهایـم ،میخواهـم در مـورد فعالیتها
و برنامههـای اخیـر و فعلـی کـه ایفلا بـرای
اجـرای نقـش خـود بهعنـوان صـدای جهانـی
کتابخانههـا انجـام میدهـد را گـزارش دهـم.
علاوه بـر ایـن ،نـه تنهـا ایـن فعالیتهـا اجرا
میشـود ،بلکـه اینکـه چگونـه ایفلا تلاش
میکنـد تـا پیش قـدم شـود و مشـعل را برای
ً
لطفا
مسـیر کتابخانههـا به آینده روشـن کنـد.

اجـازه دهیـد ابتـدا خـودم را معرفـی کنم .من
بیـش از نیمـی از عمـرم کتابـدار هسـتم .مـن
تمام شـغل حرفـهای خـود را در زمینه کتابخانه
گذرانـدهام و در چندیـن نـوع کتابخانـه در
سـمتهای مختلـف کار کـردم .مـن بیـش
از  ۲۸سـال اسـت کـه مدیـر کتابخانههـای

وارد و تلاش کنـم کتابـداران را در دسـتور
کار سیاسـتها قـرار دهـم .بـه همیـن دلیـل
مـن خـود را متعهـد کـردم که در سـطح ملی
و در انجمنهـای بینالمللـی کتابخانـهای
بهعنـوان یـک حمایـت کننـده از کتابخانـه
فعالیـت کنـم .این مقصـود ،من را به سـمت
هیئـت مدیـره و سـمت ریاسـت در انجمـن
کتابخانههـای آلمـان سـوق داده اسـت .مـن
چندیـن بار برای هیئـت اجرایـی اِبلیدا ،چتر
اروپایـی انجمنهـای کتابخانههـای ملـی در
کشـورهای اتحادیـه اروپا کـه در آنجا وظایف
معـاون رئیـس جمهـور شـناخته میشـوند،
انتخاب شـدم .سـرانجام ۹ ،سـال پیش ،برای
اولیـن بـار بـه عضویـت هیئـت مدیـره ایفال
انتخاب شـدم.

عمومـی برمـن در شـمال آلمان هسـتم .توجه
مـن در ایـن موقعیـت ایـن اسـت که بـه نیم
میلیـون نفر از سـاکنان شـهرم یکـی از بهترین
نظامهـای مدیریتـی کتابخانه در آلمـان را ارائه
دهم .خوشـحالم که گـروه کتابخانـهای من ،در
رسـیدن به هدفمـان موفق هسـتیم .میتوانم
بگویـم که کار در یک کتابخانه عمومی اشـتیاق
بزرگ من اسـت .همچنین من همیشه وظیفه
شـخصی خـود میدانسـتم کـه فعالیتهـای
حرفـهای خود را محـدود به کارهـای روزمره در
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کنیـد .مـا بـه افـرادی نیـاز داریـم کـه تمایل
داشـته باشـند و مشـعل حمایـت از کتابخانه
را بـه دسـت بگیرنـد.
وی اضافـه کـرد :ایـن عالقه و مشـارکت
نـه تنهـا نیـاز بـه تعهـد مادامالعمـر و
شـخصی دارد ،بلکـه فرصتهایـی را بـرای
مشـارکت بـا افـراد جالـب در داخـل و خارج
از دنیـای کتابخانـه فراهـم میکند تـا بتوانند
کتابخانههـا را تحـت تأثیـر و همراهـی
خـود در مسیرشـان بـه آینـده قـرار دهنـد و
بـه جسـتجو و تلاش بـرای تقدیـر و بـرای
بابـارا لیسـون بـه رویکـرد جدیـد ایفلا
اشـاره کـرد و گفـت :از آن زمـان من تشـویق

ً
عمیقـا بـه ایفلا متعهـد
شـدم کـه خـودم را
کنـم و مشـتاقانه در رویکـرد جدیـد جهانـی
ایفلا بـرای تقویـت حـوزه کتابخانـه جهانی

ً
مطمئنـا میتوانیـد تصـور
شـرکت کـردم.
کنیـد کـه مـن چقـدر مفتخـر و خوشـحال
شـدم وقتـی فهمیدم کـه ظرف  ۸مـاه رئیس
ایفلا خواهـم بـود .مـن در مـورد سـوابق
شـخصی خـود بـرای تحـت تأثیر قـرار دادن
مخاطبانـم صحبـت نمیکنـم ،اما بـرای اینکه
بـه شـما نشـان دهم یـک زندگی و سیاسـت
کتابخانـه میتوانـد بـه یـک عالقـه تبدیـل
شـود و میتوانـد باعـث تحریک مثبت رشـد
حرفـهای و شـخصی شـما باشـد.
وی افـزود :اهمیـت آن بـه حـدی اسـت
کـه همکارانـی در سراسـر جهـان و همچنیـن
در ایـران وجـود دارنـد کـه بـه سیاسـت
کتابخانـه و حمایـت از کتابخانه نـه تنها برای
پیشـرفت و رضایـت شخصیشـان ،بلکـه
بـه خاطـر توسـعه کتابخانهها در کشـورهای
مربوطـه و در کل جهـان اشـتغال دارنـد؛
بنابرایـن ،سـخنرانی مـن بهعنـوان انگیـزه و
دعوتـی برای شماسـت که در مورد مشـارکت
در سیاسـت کتابخانـه در انجمـن خـود فکـر
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تحـول کتابخانههـای بـه خاطـر مراجعـه
کنندگانشـان بپردازنـد .بهطـور خالصـه ،ایـن
تعهـد میتواند احسـاس رضایت شـخصی و
موفقیـت شـغلی عمیقـی را به همراه داشـته
با شد .
وی همچنیـن بـه فعالیتهـای ایفلا
پرداخـت و ادامـه داد :حـال اجـازه دهیـد
بـه ایفلا بیاییـم و از نزدیـک بـه فدراسـیون
و فعالیتهـای خـود نگاهـی بیندازیـم تـا
دنیـای کتابخانههـا را در مسـیر ورود بـه
آینـده همراهـی کنیـم .مـن میخواهـم در
سـخنرانی خـود عناصـر اصلی نحـوه کار ایفال
بـرای شـما و کاربـران و مراجعـه کننـدگان
شـما را شـرح و ارائـه دهـم .همانطـور کـه
میدانیـد ،ایفلا صـدای جهانـی کتابخانـه
و حرفـه اطلاع رسـانی در جهـان اسـت؛
بنابرایـن ،ایفلا بهعنـوان صـدای کتابـداران
ایرانـی و همچنیـن کتابخانههـای ایـران نیز
عمـل میکنـد .با ایـن ادعـا ،ایفال قصـد دارد
پشـتیبان و حامـی توسـعه حـوزه کتابخانـه
باشـد تـا فرصتهایـی را بـرای مالقـات و
ارتبـاط بـا متخصصـان از سراسـر جهـان و
انتشـار اسـتانداردها و دسـتورالعملهای
کتابخانـهای و اطالعاتـی فراهـم کنـد.
رئیـس منتخـب ایفلا
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ادامـه داد:

چشـم انـداز ایفلا دسـتیابی بـه یـک حـوزه
کتابخانـهای قوی و متحد اسـت که از جوامع
باسـواد ،آگاه و مشـارکت پذیـر برخـوردار
باشـد .مـا بهعنـوان مأموریـت خـود ،بـرای
الهـام بخشـیدن ،تعامـل ،توانمنـد سـازی
و ارتبـاط شـما بـا حـوزه کتابخانـه جهانـی
تلاش میکنیـم .ایفلا شـرایط بسـیار خوبی
دارد تـا تحـول جهانی سراسـر دنیـا و جامعه
دیجیتـال را برای شـما به ارمغـان بیاورد .این
امـر مـا را قـادر میسـازد تـا بـرای مقابلـه با
چالشهـای فعلـی و احتمالـی آماده باشـیم.
تمـام فعالیتهایـی کـه اکنـون توسـط ایفال
انجـام میشـود ،بـا رویکـرد جدیـد ایفلا که
بیـان کننـده عملکرد یک سـازمان مشـارکتی
و فراگیـر کـه بـه دنبـال پایـداری اسـت،
توصیـف شـدهاند .بنابرایـن ،ایفلا سـخت
تلاش میکنـد و بهتبـع آن آگاهـی مـا را
متمرکـز میکنـد و مجموعـه ذهـن مـا را بـه

ً
واقعا در
ایـن باور میرسـاند کـه کتابخانههـا
مشـارکت اجتماعـی ،حمایـت و پشـتیبانی از
مسـائل مهـم دنیـای دیجیتـال ماننـد سـواد
اطالعاتـی ،تحـول دیجیتالی ،سـواد دیجیتال
و نـوآوری دیجیتـال ،حفاظـت دیجیتالـی و
فیزیکی ،دسترسـی آزاد و همچنین دسترسـی
بـاز ،علم بـاز و قوانین حق کپـی رایت عادالنه
تأثیرگـذار هسـتند .کارهـای ایفلا تاکنون به
جهـت دهـی حمایـت از کار کتابخانههـای
جهـان اختصـاص یافتـه اسـت.
رئیس منتخـب ایفال بـه آخرین تحوالت
ایفلا اشـاره کـرد و ادامـه داد:

یکـی از

مؤثرتریـن پایگاههـا بـرای فعالیتهـای ایفال
و توسـعه آینـده ،گـزارش رونـد ایفلا اسـت
کـه بهطـور مرتـب بهروزرسـانی میشـود و
آخریـن گرایشهـا و تحوالت جامعـه جهانی
را مسـتند میکنـد .گـزارش رونـد ایفلا
ویژگیهـای تخصصـی چند جانبـه را از خارج

از حـوزه کتابخانـه ارائـه میدهـد .و بـرای
کتابخانههـا ،انجمنهـای کتابـداری و سـایر،
مـوارد مهـم و تأملـی در مـورد رونـد اصلـی
پیشـرفتهای بلنـد مدت در جهـان کتابداری
فراهـم میکنـد .و اینهـا مسـائلی هسـتند که
رشـته ما با آن روبروسـت .اکنـون میخواهم
دربـاره پروژههـای اخیـر و در جریـان ایفلا
را بـه شـما معرفـی کنـم کـه همـه بـر پایـه
منافـع اعضـای مـا انجمنهـای کتابـداری،
کتابخانههـا و همچنیـن کتابـداران هسـتند.
مهمتریـن هـدف ایفلا بـا تمامـی ایـن
پروژههـا گسـترش دامنـه اجـرا و حمایـت از
کتابخانههـا در سـطح ملـی و بینالمللـی
اسـت .حتی یـک کتابخانه شـخصی هم باید
تحـت حمایـت و پشـتیبانی فعالیتهـای
حمایتگرانـه در سـطح محلـی خـود قـرار
بگیـرد .پـس بیاییـد نگاهـی بـه آخریـن و
مهمتریـن پروژههـای انجـام یافتـه بیندازیم.
اولیـن گام پـروژه چشـم انـداز جهانـی ایفلا
بـود با شـعار "با یکدیگـر آینده را خلـق کنیم"
هـدف آن برنامـه ایـن اسـت کـه ایفلا را
بهعنـوان یـک انجمـن فراگیـر و فدراسـیونی
مشـارکتی تبدیـل کنـد و منافع اعضـای آن را
بهعنـوان اهـداف اصلـی و اصـول راهنمـا در
بـر میگیـرد.
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وی همچنیـن گفـت :از ایـن رو ایفلا
نظرسـنجی از اعضـای خـود بـرای درک

 ۲۰۱۸در کواالالمپـور ،گـزارش پـروژه چشـم
انـداز جهانـی بـه اعضایـش ارائـه شـد.

بهتـر آنچـه ایـن افـراد از انجمنهـای خـود

بابـارا لیسـون اضافه کرد :ایـن یک روش

انتظـار دارنـد انجـام میدهـد .ایـن اولیـن

بسـیار موفق بـرای ایجاد یـک کار کتابخانهای

نظرسـنجی از اعضـا بـوده اسـت کـه ایفلا

یکپارچـه بهعنـوان یک هـم افزایی شـبکهای

در طـول ایـن  ۹۰سـال بعـد از تأسـیس خود

مؤثـر در بیـن انجمنهـای کتابـداری و افراد

انجـام داده اسـت .نتایـج ایـن پژوهـش در

بـوده اسـت .ایـن اولیـن قـدم از بسـیاری از

تمـام فرایندهـای پـروژه چشـم انـداز جهانی

مراحـل بعـدی بـوده اسـت کـه میتوانـد از

تلفیـق شـد .بعـد از ایـن نظرسـنجی ،ایفلا

یـک رویکـرد فراگیـر و مشـترک بهـره ببـرد

یـک فراینـد مباحثـهای دربـاره فعالیتهـای

و کار فوقالعـاده ایفلا را هماهنـگ کنـد و

هسـته و اصلـی کتابخانههـا را در سراسـر

کتابخانههـای جهـان بایـد طـی سـالهای

جهـان آغـاز کرد .با ایـن رویکرد کاملاً جدید،

آینـده آن را انجـام دهنـد .حـال ،بیاییـد

ایفلا کیفیـت سـازمانی فراگیـر و مشـارکتی

نگاهـی بـه مرحلـه بعـدی فعالیتهـای

را بـا توجـه بـه همـه ذینفعـان در حـوزه

توسـعه بیندازیـم.

کتابداری نشـان داد .از بسـیاری کارشناسـان

وی افـزود :بـر اسـاس نتایـج فراینـد

کتابـداری تـا آنجـا کـه ممکـن اسـت انتظـار

چشـم انـداز جهانـی ،ایفلا کار بـر روی یـک

مـیرود تـا بهطور فعاالنـه در این امر شـرکت

راهبـرد جدیـد بـرای فدراسـیون را آغـاز کرد.

کننـد و همچنیـن هـر فـردی که حرفـی برای

راهبـرد ای کـه مبنـای عمـل و فعالیتهـای

گفتـن در حـوزه توسـعه کتابخانـه در آینـده

ایفلا بـرای سـالهای  ۲۰۱۹تـا  ۲۰۲۴را فراهم

ً
نهایتـا مـا  ۲۲هـزار پاسـخ
دارد ،بیـان کنـد.

میکنـد .ایـن راهبـرد بهعنـوان یـک نقطـه

آنالیـن از سراسـر جهـان دریافـت کردیـم که

مرجـع طراحـی شـده اسـت ،نـه تنهـا بـرای

یعنـی  ۲۲هـزار فـرد در تمـام دنیـا عالقهمند

مراکـز واحدهـای حرفـهای قدیمـی ایفلا و

بـه آینـده کتابخانهها هسـتند .سـرانجام ،در

دفاتـر منطقـهای و زبانـی بلکـه بـرای همـه

کنگـره کتابخانـه و اطالعـات جهانـی ایفلا

اعضـای مـا و کل حـوزه کتابـداری .ایـن باید

آی اِی پـی پروژه ظرفیتسـازی اسـت که ایفلا از طریق آن کمک

میکنـد تـا کتابخانههای جهان با توجـه به اهداف توسـعه پایدار

سـازمان ملـل متحد ،از نظر سیاسـتی و راهبردی بهعنـوان نهادهای
مهـم ،بیشـتر دیده شـوند آنها نقشـه راهـی جهانی برای توسـعه

پایـدار و عادالنـه در همـه جای دنیـا ارائه میدهند .اهداف توسـعه

پایـدار ،خودشـان ،نگرشـی جامع از آنچـه در حال حاضـر و در آینده
خلـق میکنند ،یعنـی جوامعی غنیتـر و عادلتر پیشـنهاد میکنند.

ایـن اهـداف تأکید میکنند که موفقیت نیاز به پیشـرفت در تمامی

ت نیازمنـد توجـه بـه دارد که به محرکـهای میانبر
مرزهـا دارد و دولـ 
توسـعه توجه کند
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بسـتری الزم بـرای انـرژی جدید و تـراز بندی

بـرای کار سـازمان مـا و همـه کسـانی کـه در

جدیـد در تالشهـای مـا باشـد .همچنیـن

آن شـرکت دارنـد تعییـن میکنـد .بیشـتر

بـرای شـما ایجـاد شـده اسـت .ایـن راهبرد

از ایـن ،بهعنـوان یـک نقطـه مرجـع بـرای

مبتنـی بـر  ۴حـوزه راهبـردی .اول .تقویـت

تسـهیل همـکاری و پشـتیبانی از هـم ترازی

صـدای جهانـی کتابخانههـا و دوم .الهـام

مرزهـا ،در انـواع کتابخانههـا و در تمـام

بخشـی و افزایـش عملکـرد حرفـهای ،سـوم.

سـطوح کار کتابخانـه طراحـی شـده اسـت.

ارتبـاط دهـی و قدرتمنـد سـازی رشـته و

یـک چیـز واضـح اسـت ،ایـن راهبـرد بدون

چهـارم .بهینـه سـازی سـازمان .در هر مسـیر

مشـارکت حـوزه کتابخانه قابل نمیتوانسـت

راهبـردی ۴ ،طـرح اصلی چارچوب منـد ارائه

توسـعه یابـد ،و تنهـا بـا همـکاری و حمایـت

میشـود کـه در اطـراف آن همـه میتوانیـم

انجمنهـا ،نهادهـای کتابخانـه و افـراد و بـا

حـوزه خـود را توسـعه دهیـم و بـه چشـم

حمایـت شـما میتوانـد توسـعه یابـد.

انـداز خـود برسـیم میتوانـم به شـما توصیه

وی افـزود :بـا ایـن وجـود ،اگـر پیگیری

کنـم نگاهـی بـه ایـن راهبـرد در وب سـایت

بـرای کار عملـی انجـام نشـود ،راهبـرد

ایفلا بیندازیـد .ایـن راهبـرد مبتنـی بـر این

بهتنهایـی هیـچ ارزشـی نـدارد .ایـن اسـاس

بـاور اسـت کـه مـردم ،جوامـع و سـازمانها

عمل ،و اسـاس یک روش جدید کاری اسـت.

بـرای رفـاه اجتماعـی ،آموزشـی ،فرهنگـی،

خـب ،بگذاریـد نگاهـی بـه ایـن اقدامـات

مردمسـاالر و اقتصـادی خـود بـه دسترسـی

بیندازیـم .میخواهـم یکـی از مهمتریـن

جهانـی و عادالنـه بـه اطالعـات ،ایدههـا و

پروژههـای فعلـی را کـه ایفلا در  ۳سـال

ابتـکارات نیـاز دارنـد.

گذشـته انجـام داده اسـت ،بـه شـما معرفی

رئیـس منتخـب ایفلا اضافـه کـرد:

کنـم .ایـن برنامه حامـی بینالمللی اسـت که

ایفلا متقاعد شـده اسـت کـه ارائـه خدمات

آی اِی پـی نیـز نامیـده میشـود آی اِی پـی

کتابـداری و اطلاع رسـانی باکیفیـت بـاال به

پروژه ظرفیتسـازی اسـت که ایفلا از طریق

تضمیـن دسترسـی کمـک میکنـد و ایـن

آن کمـک میکنـد تـا کتابخانههـای جهـان با

راهبـرد یک اعتقـاد اصلـی دارد .ایـن راهبرد

توجـه به اهداف توسـعه پایدار سـازمان ملل

چشـم انـداز و جهـت گیـری مشـخصی را

متحـد ،از نظر سیاسـتی و راهبـردی بهعنوان
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برنامـه حمایتی بینالمللی تالش میکند تا بـه بخش کتابخانه توانایی
ایجـاد و ترویج سیاسـت مطلـوب چارچوبی برای خدمـات کتابخانهای

بـاارزش افـزوده به جامعـه ،تنظیم و اجـرای دسـتورالعملهای اقدامات
منطقـهای و ملـی ،و بهبـود و حتـی گاهـی خلـق مهارتهـای حمایتی

بـرای کتابـداران را ارائه دهد

نهادهـای مهـم ،بیشـتر دیـده شـوند آنهـا

سـطح سـواد اطالعاتی در سراسـر جهان مهم

نقشـه راهـی جهانـی بـرای توسـعه پایـدار و

دانسـت و افـزود :ایفلا،از ایـن فرصـت برای

عادالنـه در همـه جـای دنیـا ارائـه میدهند.

آغاز این برنامه گسـترده با اسـتفاده از دستور

اهـداف توسـعه پایـدار ،خودشـان ،نگرشـی

کار توسـعه پایدار سـازمان ملل اسـتفاده کرد

جامـع از آنچه در حال حاضـر و در آینده خلق

تـا بـه سیاسـتمداران و تصمیـم گیرنـدگان

میکننـد ،یعنـی جوامعـی غنیتـر و عادلتـر

سـطح بـاال نشـان دهـد کـه دسـتیابی بـه

پیشـنهاد میکننـد .ایـن اهـداف تأکیـد

اهـداف توسـعه پایدار سـازمان ملـل از طریق

میکننـد کـه موفقیـت نیـاز بـه پیشـرفت در

فعالیتهـای کاری کتابخانههـا بهتـر انجـام

ت نیازمند توجه به
تمامـی مرزهـا دارد و دولـ 

خواهـد گرفـت .ایـن اهـداف توسـعه پایدار

دارد کـه بـه محرکـهای میانبـر توسـعه توجه

مبنایـی بسـیار مهـم بـرای خدمـات مـا بـه

کنـد .اطالعـات یکـی از ایـن عوامـل محـرک

مـردم و کل جامعـه اسـت.

اسـت و دسترسـی بـه اطالعـات از جملـه

وی ادامـه داد :آنهـا به تمـام جنبههای

مهارتهـای اسـتفاده از اطالعـات ،شـامل

مشـارکتهای اجتماعـی اشـاره میکننـد کـه

اهـداف توسـعه پایـدار و کـم و بیـش صریح

کتابخانههـا کـه قبالً بـه جامعه اعطـا کردهاند

میشـود .کتابخانههـا ،البته ،شـرکای ضروری

و البتـه آنهـا بایـد کتابخانههـا را بـرای ارتقا

در ارائـه اطالعـات برای دولتهـا و همچنین

مشـارکت و تعهـدات خود بـرای فعالیتهای

شـرکای ضـروری برای اهـداف توسـعه پایدار

ً
عمدتـا اهـداف
اجتماعـی برانگیزنـد .اینهـا

هسـتند .اکنـون ایفلا از دسـتور کار توسـعه

توسـعه پایـدار بـرای فعالیتهـای کتابخانـه

پایـدار سـازمان ملـل بهعنـوان فرصتـی برای

هسـتند :ایـن هـدف توسـعه پایـدار شـماره

نشـان دادن همسـویی کار کتابخانههـا بـا

 ،۴آمـوزش اسـت و هیچ آموزشـی بـدون کار

نیازهـای جامعـه و اهـداف توسـعه جهانـی

کتابخانههـا امـکان پذیر نیسـت.

اسـتفاده میکنـد.

وی افزود :آمـوزش و یادگیری مادامالعمر

وی بـه نقـش کتابخانههـا بهویـژه از

موضوعاتـی هسـتند کـه باعث ارتقـا آموزش

نظـر دسترسـی آزاد بـه اطالعـات ،از نظـر

فراگیـر ،عادالنـه و باکیفیـت میشـوند.

مشـارکتهای اجتماعـی و از نظـر ارتقـا

دسـتیابی بـه اطالعـات بـرای دسـتیابی بـه
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هدف آمـوزش برای همه ضروری اسـت .این

تنهـا زمانـی به توانایـی کامل اقتصـادی خود

مبنایـی را بـرای دانش و توسـعه مهارتهای

میرسـند کـه افـراد مهارتهـای الزم بـرای

تفکـر انتقادی و شـهروندی مردمسـاالر فراهم

اسـتفاده معنـادار از اطالعـات را کسـب کنند.

میکنـد .بهویـژه کتابخانههـا نـه تنهـا بـا

کتابخانههـا مؤسسـاتی هسـتند کـه مـردم

تهیـه ابـزار جمـع آوری اطالعـات بهصـورت

میتواننـد یاد بگیرنـد چگونـه از فناور یهای

آنالیـن ،بلکه با داشـتن مهارتهـای تجزیه و

مـدرن بهطـور معنـاداری بـرای اهـداف

تبدیـل آنها بـه دانش مفید ،نقش اساسـی

شـخصی و همچنیـن بـرای مهارتهـای

در آمـوزش دارند.

حرفـهای خـود اسـتفاده کننـد.

وی بـه توسـعه پایـدار یـک جامعـه

همچنیـن افـزود :هـدف بعـدی توسـعه

پیشـرفته اشـاره کـرد و عنـوان کـرد :یکـی

پایـدار شـماره  ،۱۰توانمنـدی و عدالت اسـت.

دیگـر از اهـداف توسـعه پایـدار ،شـماره ،۸

دانـش نـه تنهـا قـدرت اسـت؛ بلکـه ایـن

اشـتغال و رشـد است .دسـتیابی به اطالعات

امـر بـرای پیشـرفت در کاهـش نابرابـری در

یـک عامـل کلیـدی در دسـتیابی بـه شـرایط

جوامـع و کشـورها ضـروری اسـت .بیـش از

مناسـب بـرای رشـد اقتصـادی پایـدار و

هـر زمـان دیگر ،دانـش از طریـق فناور یهای

اشـتغال اسـت .فناوری اطالعـات و ارتباطات

دیجیتـال توزیـع میشـود ،بـه ایـن معنی که

ً
تقریبـا در هـر جنبـه از اقتصـاد جهـان نقش

مسـیر پیشـرفت ،از طریـق دسـتیابی معنادار

مهمـی دارد و اینترنـت کلیـد توسـعه اسـت.

بـه اطالعـات اسـت .بسـیار مهـم اسـت کـه

فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بالفاصلـه

اتصـال دیجیتـال در همـه جا قابـل اعتماد و

افـراد را بـه دنیـا متصـل میکنـد .آنهـا

بهانـدازه کافـی سـریع باشـد ،بنابرایـن افـراد

فرصتهـای آموزشـی را گسـترش میدهند،

فقیـر و نادیده گرفته شـده بتواننـد از مزایای

جرقـه خالقیـت و نـوآوری را میزننـد ،و

آن بهرهمنـد شـوند .بـا ایـن حال ،دسترسـی

در را بـه سـمت خدمـات مالـی جهانـی بـاز

بهتنهایـی کافـی نیسـت .فرصتهـای فراهم

میکننـد .آنهـا درهـا را بـه روی افـرادی که

شـده توسـط فناوری بایـد مربوط به کسـانی

از لحـاظ تاریخـی محـروم بودهانـد ،از جملـه

باشـد که بیشـترین جمعیت محـروم را دارند

زنـان ،جوانـان و افـراد دارای معلولیـت بـاز

و آنهـا نیـز بایـد مهارتهـای اسـتفاده از

میکننـد .امـا فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات

فناور یهـا بـرای آنهـا نیـز توسـعه یابـد.
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اینکـه شـهروندان بتوانند از این امر اسـتفاده

کتابخانـهای و کتابـداران در سـطح ملـی و

کننـد یکـی از مهمتریـن مسـئولیتهای

منطقـهای میشـود ،ایـن امـر باعـث ارتقـا

اجتماعـی موجـود در کتابخانههـا اسـت.

سـواد اطالعاتـی میشـود .در حـال حاضـر،

وی اضافـه کـرد :آخریـن هـدف توسـعه
پایـدار کـه میخواهم در رابطه بـا کتابخانهها

 ۷۵کشـور از سراسـر جهان در ایـن برنامه آی
اِی پـی شـرکت دارند.

بـه شـما ارائـه دهـم ،تغییـر اقلیـم اسـت.

وی افـزود :امیـدوارم کـه سـخنرانی مـن

تغییـرات آب و هوایـی نویـد میدهـد کـه

بینشـی خـوب و جامـع از فعالیتهـای ایفال

ایـن که ما چطـور و کجا زندگی کنیـم را کامالً

بـرای شـما ایجـاد کـرده باشـد .مـن سـعی

تغییـر دهـد .مدتهاسـت کـه دانـش درک

کـردم بـه شـما نشـان دهم کـه ایفلا چگونه

کـرده اسـت که چگونـه فعالیتهای انسـانی

بـا کتابخانههـا و کتابـداران جهـان همـکاری

جـو سـیاره را آلـوده میکند و باعث میشـود

میکنـد ،چگونـه ایفلا سـعی در حمایـت و

دمـای کره زمین سـریعتر از همیشـه افزایش

تشـویق آنها در اقداماتشـان بـرای تحوالت

یابـد .بـا این حـال ،بخـش عمـدهای از مردم

اجتماعـی و جامعـه دارد ،همچنیـن ایفلا

از علـل و شـدت مشـکل نـاآگاه هسـتند یـا

بـرای شـما (ایـران) نیـز کار میکنـد.

از اطالعـات نادرسـت برخـوردار هسـتند .اگر

در پایـان ،باربارا لیسـون گفـت :میتوانم

بخواهیـم سـیر انسـانی تغییـر آب و هـوا را

بـه شـما نشـان دهم کـه مـا سـعی خواهیم

برطـرف کنیم و از اکثر اثـرات فاجعه جلوگیری

کـرد به مشـارکت خـود با شـما ادامـه دهیم

کنیـم ،نیـاز به دسترسـی معنادار بـه اطالعات

و همیشـه بهعنـوان همـکار و عضـوی از

وجـود دارد .کتابخانـه باید نقش اساسـی در

شـما شـنونده شـما خواهیـم بـود .رئیـس،

ارائـه حقایق داشـته باشـد تا مـردم را ترغیب

دبیـر کل ،سـتاد هیئـت مدیـره و خـودم ،مـا

کنـد که علـم تغییـر اقلیـم را درک کننـد تا در

احسـاس مسـئولیت میکنیـم کـه از دنیـای

ایـن مبحـث تأثیر بگـذارد.

کتابخانههـا در مسـیر ورود به آینـده حمایت

رئیـس ایفلا خطـاب بـه کتابـداران در

کنیـم و همیشـه بـرای شـنیدن نظـرات و

کتابخانههـای عمومـی گفت :برنامـه حمایتی

خواسـتههای شـما سـراپا گـوش خواهیـم

بینالمللـی تلاش میکنـد تـا بـه بخـش

بـود .مـن هم اکنون برای شـما یـک همایش

کتابخانـه توانایـی ایجـاد و ترویـج سیاسـت

موفـق و مطلوب ،همراه بـا بینشهای جدید

مطلـوب چارچوبی برای خدمـات کتابخانهای

و مفیـد بسـیاری بـرای کارتان ،خودتـان و به

بـاارزش افـزوده بـه جامعـه ،تنظیـم و اجرای

نفـع مراجعهکنندگانتـان آرزو میکنـم.

دسـتورالعملهای اقدامات منطقـهای و ملی،
و بهبـود و حتـی گاهـی خلـق مهارتهـای
حمایتـی برای کتابـداران را ارائـه دهد .هدف
دوم برنامـه آی اِی پی نیز بسـیار مهم اسـت.
از آنجـا کـه ایـن برنامـه بهمنظـور تضمیـن
دسترسـی پایـدار مـردم به اطالعـات از طریق
خدمـات و برنامههـای کتابخانـهای منجـر
بـه بهبـود کار حمایـت از سـوی انجمنهـای
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گزارش
کی پی سینگ در همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی:

کتابخانه عرصه فرصت است

کــی پــی ســینگ ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه دهلــی اظهــار

داشــت :کتابخانــه عرصــه فرصــت اســت کــه دو پنجــره بــه درون
روح مــا و دری بــر روی جهــان میگشــاید؛ کتابخانــه عمومــی نقشــی

منحصربهفــرد در اشــاعه دانــش ،فرهنــگ ،دارایــی و میــراث فکــری
یــک ملــت ایفــا میکنــد.

کـی پـی سـینگ ،عضـو هیئـت علمـی

اطالعات سـاتیجا و انجمـن اداره کل کتابخانه

دانشـگاه دهلـی در همایـش کارکردهـای

دهلـی را بـر عهـده دارم .انجمـن کتابخانـه

اجتماعـی کتابخانههـای عمومـی ،در معرفـی

دهلـی یکـی از قدیمیتریـن انجمنهـای

خـود اظهـار داشـت :در حـال حاضـر بهعنوان

حرفـهای در کشـور اسـت کـه در سـال ۱۹۳۹

دانشـیار در دپارتمان کتابداری و علم اطالعات

تأسـیس شـده اسـت .بـرای مـن افتخـاری

و بهعنـوان هماهنـگ کننـده امـور فرهنگی و

بـزرگ اسـت که یکـی از سـخنرانان بینالمللی

دانشـگاهی در دانشـکده هنر دانشـگاه دهلی

کنفرانس سـاالنه انجمن هسـتم کـه موضوع

مشـغول بـه کار هسـتم و سـمت ریاسـت دو

آن کارکردهـای کتابخانـه عمومـی اسـت.

انجمـن ملی بنیاد پژوهشـی کتابـداری و علم

موضوعـی که در حـال حاضر بـا توجه به همه
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گیری کووید  ،۱۹بسـیار حائز اهمیت اسـت ،تا
اطالعات مورد نیاز شـهروندان جهـان از طریق
ابزارهـا و ف ّناور یهـای اطالعـات و ارتباطـات
فراهم شـود.
وی ادامـه داد :قصـد دارم تجـارب و
دیـدگاه کلـی ولـی اصلـی خـود را دربـاره
چشـم انـداز کتابخانههـای عمومـی هنـد بـه
اشـتراک بگـذارم .صحبت خـود را بـا تعریفی
از کتابخانههـای عمومـی با اسـتناد بـه بیانیه
یونسـکو آغاز میکنـم؛ خدمـات کتابخانههای
عمومـی بـر اسـاس عدالـت در دسـترس همه
فارغ از سـن ،نـژاد ،جنسـیت ،مذهب ،ملیت،
زبـان و موقعیـت اجتماعـی قـرار میگیـرد؛
بنابرایـن کتابخانههای عمومی نقشـی حیاتی
در انگیـزش عقالنـی و نوآوری ایدههـا و افکار
دارنـد و در نتیجـه آگاهـی سـازی اجتماعـی
را تسـهیل میسـازند؛ شـهروندان را از نظـر
قانونـی و بهطـور مناسـب از کاربـرد اطالعـات
درسـت در قالب درسـت و در زمان مناسـب از
طریـق اجتنـاب از اطالعات اشـتباه یا اطالعات
ناصحیـح آگاه میسـازند و از این طریق نتایج
معنادارتـری را بهویـژه در محیـط اطالعاتـی
آلـوده کنونـی تولیـد میکننـد.
کـی پـی سـینگ اظهـار داشـت :وجـود
کتابخانههـای عمومـی قبل و بعد از اسـتقالل
هنـد را بهطـور گسـترده میتـوان بـه چهـار

دوره زمانـی تقسـیم کرد :دوره کهـن  ۱۲۰۰قبل
از میلاد ،دوره قـرون وسـطا  ۱۷۵۷میلادی،
دوره سـلطه بریتانیاییهـا  ۱۹۴۷_۱۷۵۷و بعـد
از سـال  .۱۹۴۷تمرکـز مـن بیشـتر بر برجسـته
سـازی نظـام کتابخانههـای عمومـی بعـد از
اسـتقالل و در زمـان فعلی هند اسـت .انجمن
آسـیایی بنـگال ،اولیـن کتابخانههـای مـدرن
هنـد در سـال  ۱۷۸۴و جامعـه آسـیایی بمبئـی
در سـال  ۱۸۰۴بـود .واالحضـرت سـایاجی
رائـو گاکـواد دوم مهاراجـه بـارودا ،مـردی بـا
تدبیـر و آیندهنگـر بـود کـه در اوایـل سـال
 ۱۹۱۱پیشـگام توسـعه نظام کتابخانـه عمومی
در هنـد بـه شـمار میرفـت .او بـا دعـوت
از کتابـداران واجـد شـرایط از آمریـکا ،نظـام
حرفـهای کتابخانههـای عمومـی را در ایالـت
بـارودا راه انـدازی کـرد .بعد از آن دو اسـطوره
بـزرگ یعنـی مرحـوم ایانکـی ونکاتـا رامایانـا،
کـه معمـار نهضـت کتابخانههـای عمومـی در
هنـد بـه شـمار مـیرود و کتابـدار دیگـر دکتر
اس آر رانگاناتـان پـدر علـم کتابـداری در هند،
نخسـتین پروفسـور ملـی پژوهشـی در علـم
کتابـداری بنیانگـذار سـازمانی ،نویسـندهای
فعـال و مبـدع  ۵قانـون علـم کتابـداری و
رده بنـدی کولـن ،فهرسـت ردهای ،کتابخانـه
سـنجی ،نمایـه زنجیـرهای ،روش علمـی
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کـه دولـت هند تحت ریاسـت شـری کی پی
سـینها در سـال  ۱۹۵۷اقدام به تشـکیل کمیته
مشـورتی کتابخانههـای عمومـی کـرد؛ ایـن
کمیتـه عالوه بـر پیشـنهادهای بنیادیـن برای
توسـعه نظام کتابخانههای عمومی در کشـور،
پیشـنهاد کـرد تـا بـرای تربیـت متخصصـان
کتابخانـه بـرای نظـام کتابخانههـای عمومی،
مرکـز تدریـس و آموزشـی در کشـور تأسـیس
شـود .بـرای عملی کـردن پیشـنهاد تأسـیس
یـک موسسـه کتابخانـه سـطح بـاال ،دولـت
مسـئولیت این کار را بر عهده دانشـگاه دهلی
پژوهشـی مارپیچـی ،تحلیـل چهریـزه ای،
نظریـه پویـای رده بنـدی کتابخانـه و سـایر
مفاهیم بینالمللی اسـت .وی کتابـداری قابل
احتـرام و شـناخته شـده در سـطح جهـان از
خـاک هند هسـتند کـه نقـش بسـیار مهمی
در رشـد و توسـعه کتابخانههـای عمومـی در
هنـد ایفـا کردهانـد و به دلیل سـهم برجسـته
ایـن دو در ارتقـا ،انتشـار و توسـعه نظـام
کتابخانههـای عمومـی در هند هـردوی آنها
بـه ترتیـب در سـالهای  ۱۹۵۷و  ۱۹۷۰برنـده
چهارمیـن جایزه غیرنظامی شـدند که توسـط
دولـت هنـد بـه آنهـا اعطـا شـد .علاوه بـر
این ،دکتـر رانگاناتـان خردمندانه پیشنویس
سیاسـتهای اساسـی قوانیـن کتابخانههـای
عمومی در هند و سـندی باشـکوه در کتابخانه

گذاشـت و دانشـگاه ایـن پیشـنهاده را منوط
بـه تأسـیس موسسـه علـم کتابداری در سـال
 ۱۹۵۹پذیرفـت .قـرار بـر ایـن شـد تـا ایـن
موسسـه توأمـان بـا دپارتمـان علـم کتابداری
دانشـگاه دهلـی عمـل کند کـه بـا تالشهای
دکتـر رانگاناتـان و دکتـر داس گوپتا در سـال
 ۱۹۴۶تأسـیس شده بود و مسـئولیت برگزاری
دورههـای کوتـاه مدت یـک ماهه تـا  ۳ماهه
را بـرای متخصصان کتابـداری و علم اطالعات
بـر عهـده بگیرد.
کـی پـی سـینگ تصریـح کـرد :دوسـتان
عزیـز بحث کتابخانـه عمومی و توسـعه آنها
کامـل نخواهـد شـد ،مگـر اینکـه بـه یکـی از
ابتـکارات آرمانگرایانـه دولـت که معـروف به
گـروه دانـش ملـی اسـت ،اشـاره کنیـم .ایـن

پایهگـذاری کـرده اسـت.
وی ادامـه داد :نکتـ ه قابل ذکـر ،برنامه ۳۰
سـاله توسـعه کتابخانههـای هنـد اسـت کـه
هنوز هم اقدام مهمی در توسـعه کتابخانههای
ً
بعـدا
هنـد بـه شـمار مـیرود و ایـن برنامـه
توسـط دانشـگاه دهلـی تجدیـد چـاپ شـد.
نقطـه عطف دیگـر بـه جنبـش کتابخانههای
عمومـی بهویـژه در توسـعه منابـع انسـانی
متخصصـان کتابخانههـای عمومـی بـا
دانشـگاه دهلـی ارتبـاط یافـت؛ به ایـن معنا
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کتابخانههـای عمومـی را بـرای تقویـت نظام
کتابخانههـای عمومـی در هند اجـرا میکنند.
طبق گزارش نظرسـنجی  ORG MARGکه در
حـال حاضـر در سـطح عمومی موجود اسـت
تعـداد  ۵۴۸۵۶کتابخانه عمومی در هند وجود
دارد کـه شـامل  ۳۱کتابخانه مرکـزی ایالتی۱۱ ،
کتابخانـه تخصصـی ایالتـی ۵۸۲ ،کتابخانـه
مرکـزی منطقـهای ۵۳۱ ،کتابخانـه عمومـی
بخشـداری و کتابخانههـای عمومـی فرعی هر
بخشـداری ۱۱۱۵۴،کتابخانههـای مرکـز شـهر،
 ۱۲۷۱۴کتابخانههـای روسـتایی و پانچایـات،
گـروه توسـط دولت دهـم هند در سـال ۲۰۰۵
تشـکیل شـده و در بخشـی مجـزا ،اهـداف و
نقشهـای کتابخانـه را بهعنـوان کتابخانههـا
دروازهای بـه سـمت دانـش معرفـی میکنـد
و پیشـنهاد تأسـیس مراکـزی از جملـه هیئت
ملـی در کتابخانههـا تحـت نظـارت وزارت
فرهنـگ ،آمـار ملـی کتابخانههـا ،تجدید نظر
در تحصیلات کتابـداری و علـم اطالعـات،
آمـوزش و پژوهـش ،تأمیـن بودجـه کتابخانه
مرکـزی ،ارزیابـی مجـدد کارکنـان کتابخانهها،
ارتقـای کاربرد فناوری اطالعـات در کتابخانهها
بـرای تقویـت و توسـعه کلـی نظـام کتابخانه
بهویـژه نظـام کتابخانـه عمومی در هنـد ارائه
میدهـد.
وی ادامـه داد :اکنـون بـه بیـان بعضـی
از قوانیـن کتابخانههـای عمومـی میپـردازم.
 ۱۸ایالـت هنـد کـه عبارتانـد از تامیـل
نـادو در سـال  ،۱۹۴۸آنـدرا پـرادش در سـال
،۱۹۶۰کارناتـاکا در سـال  ،۱۹۶۵ماهاراشـتر در
سـال  ،۱۹۶۷بنگال غربـی در  ،۱۹۷۹مانی پور در
 ،۱۹۸۸هاریانـا در ،۱۹۸۹کـراال در  ،۱۹۸۹میـزورام
در ،۱۹۹۳گـوآ ،۱۹۹۳گجـرات و اریسـا در ،۲۰۰۱
اوتارانچانـد در  ،۲۰۰۵راجسـتان در  ،۲۰۰۶اوتار
پـرادش در  ،۲۰۰۶بیهـار در  ،۲۰۰۸چاتسـیگر در
 ۲۰۰۹و آرونچـال پـرادش ،در  ۲۰۰۹مصوبـات
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 ۹۱۸کتابخانـه عمومـی از آموزشـگاهی ۲۷
کتابخانـه سـیار و  ۱۹۰۷۵کتابخانـه انجمنـی و
غیـر انتفاعـی و مسـتقل در هند هسـتند.
کـی پـی سـینگ بـا اشـاره بـه نقـش
سـازمانهای دولتـی در رشـد و توسـعه
کتابخانههـای عمومـی ،گفـت :وزارت فرهنگ
دولـت هنـد مسـئول اجـرا ،نظـارت و تأمیـن
بودجـه منابع دانـش ،کتابخانههـای عمومی،
دانـش ملمـوس و نامحسـوس و میـراث
فرهنگـی هنـد اسـت .دولـت هنـد در سـال
 ۱۹۷۲بـا یـک دسـتور بـرای ترویـج ،تأمیـن
مالـی ،ایجـاد زیرسـاختها ،کمکهـای
مالـی و تدویـن اسـناد ،مدارکـی عملـی بـرای
سیاسـتگذاری طراحـی میکنـد کـه مربـوط
بـه توسـعه کتابخانههای عمومی در موسسـه
کتابخانـه «راجا رم موهن روی» کلکته اسـت.
پیشـرفت مهـم دیگـری که پـس از اسـتقالل
هنـد رخ داد و نقـش حیاتـی در گسـترش
توسـعه سیسـتمها و مجموعـه کتابخانههای
عمومـی در هنـد ایفـا کـرده ،قانـون تحویـل
کتـاب و روزنامـه در سـال  ۱۹۵۴اسـت کـه در
سـال  ۱۹۵۶مـورد بازبینـی قـرار گرفـت .طبـق
ایـن قانـون هـر کتـاب و روزنامـه یـا ادواری
انتشـاراتی در هـر جایـی کـه چاپ شـود باید
یـک کپـی از نسـخه منتشـر شـدهاش را بـه
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کتابخانـه ملـی هنـد ،که قبلاً با نـام کتابخانه
عمومـی کلکتـه در سـال  ۱۸۳۶بنیـان شـده
تحویـل دهـد .کتابخانـه ملـی هنـد ادغـام
شـده بـا کتابخانـه عمومـی کلکتـه اسـت.
ایـن کتابخانـه در مصوبـهای از مجلـس بـه
رتبـه کتابخانـه ملـی دسـت یافـت و افتخـار
ایـن را دارد کـه کتابخانـه رسـمی هنـد بـرای
پیشـینههایی بیـش از  ۲میلیـون و  ۲۰۰هـزار
سـند باشد.
وی اضافـه کـرد :یکـی دیگـر از
کتابخانههـای مخـزن ،جامعه آسـیایی بمبئی
اسـت که در سـال  ۱۸۰۴تأسـیس شـد که یک
جامعـه فرهیخته در هنـد درزمینهی مطالعات
آسـیایی اسـت .کتابخانـه ایـن جامعـه دارای
بیـش از  ۱۰۰هزار کتاب اسـت کـه از این تعداد
 ۱۵هـزار کتـاب از کتابهـای نـاب و ارزشـمند
محسـوب میشـود .ایـن کتابخانـه همچنین
دارای اشـیای قیمتـی و بیش از  ۳۰۰۰نسـخه
خطـی بـه زبانهـای فارسـی ،سانسـکریت
و پراکریـت اسـت .بیشـتر ایـن نسـخهها
بهصـورت کاغذی هسـتند اما بعضـی از آنها
در بـرگ درخـت نخـل نوشـته شـدهاند .یـک
مجموعـه سـکه شناسـی کـه شـامل  ۱۱هـزار
و  ۸۲۹سـکه اسـت نیـز وجـود دارد .از جملـه
سـکههای موجـود در آن میتـوان از سـکه
طلای زمـان امپراتـوری کوماراگوپتـا اول،
سـکه نایـاب به نـام موهـور از زمان اکبر شـاه
گورکانـی ،سـکههایی کـه پادشـاه شـیواجی
ضـرب کـرد ،نـام بـرد .کتابخانـه یکـی از دو
رونوشـت اصلـی کتـاب کمـدی الهـی دانتـه
شـاعر و نویسـنده ایتالیایـی قـرن  ۱۳را دارد.
کـی پـی سـینگ ادامـه داد :کتابخانـه
عمومـی کانمـارا کـه در سـال  ۱۸۹۰تأسـیس
شـد ،در شـهر چنـای ایالـت تامیل نـادو واقع
اسـت؛ مخزنـی از منابـع منتشـر شـده کـه
سـابقهاش بـه قر نهـا پیـش میرسـد .ایـن

کتابخانـه مخزنـی بـرای کارهـای تقدیر شـده
و مجموعههـا در کشـور هنـد نیـز محسـوب
میشـود و همچنیـن بهعنوان مخزن سـازمان
ملـل هم مورد اسـتفاده قـرار میگیـرد و یکی
از بزرگتریـن کتابخانههـای آسـیا بـا داشـتن
مجموعـه بیـش از  ۶۰۰هـزار کتـاب اسـت.
کتابخانـه عمومی دهلی که به  DPRشـناخته
میشـود ،بزرگتریـن شـبکه نظـام عمومـی
هند بهخصـوص منطقه دهلی ،در سـال ۱۹۵۱
بـا کمـک مالی یونسـکو بهعنـوان یـک پروژه
تجربـی تحـت کنتـرل اجرایـی وزارت فرهنگ
هنـد تأسـیس شـد .دوسـتان عزیز ،علاوه بر
ایـن کتابخانههای برجسـته مذکـور ،کتابخانه
عمومـی آسـیایی خدابخـش که در سـال ۱۹۸۱
تأسـیس شـد و کتابخانـه عمومی رامپـور رازا
بـا داشـتن مجموعههـای نـاب و ارزشـمند در
کشـور دارای اهمیت هسـتند .یـک طرح مهم
دیگر در توسـعه کتابخانههـای عمومی در هند
بهویـژه در قرن بیسـت و یکم ،پـروژه اهمیت
ملی اسـت که همـان کتابخانه ملـی دیجیتال
هنـد بـا شـعار «یـک کتابخانـه در جیـب
لباسـت» اسـت .این پروژه یـک عملیات ملی
در مـورد یادگیری از طریق فنـاوری اطالعات و
ارتباطـات اسـت کـه توسـط موسسـه فناوری
هنـدی خرقپـور توسـعه یافـت .این موسسـه
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قدیمیتریـن موسسـه فنـاوری کشـور تحـت

بازطراحـی شـوند و بـه نوسـازی خود دسـت

حمایـت وزارت توسـعه منابـع انسـانی دولت

بزننـد و تمـام فرآیندهـا و رویههای دسـتیابی

هنـد ،هـم اکنـون در دسـت وزارت آمـوزش و

بـه اطالعـات ،بازیابـی و اشـاعه جریـان آزاد

پـرورش هنـد اسـت .هـدف آن سـاختن یک

اطالعـات را اصلاح کنند؛ همانطـور که منابع

منبـع دانـش دیجیتالـی قابـل دسـترس در

طبیعـی بـدون هیـچ دشـواری و آزاری بـرای

همـه جـا و در همـه زمانها برای ملت اسـت

تمـام افـراد در تمام دنیا پراکنده شـده اسـت.

تـا فراهـم کننده یادگیـری آنالیـن فراگیر برای

از ایـن رو برای متخصصان کتابـداری و اطالع

تمـام یادگیرنـدگان در هـر سـطحی و در هـر

رسـانی در سراسـر دنیـا ضـروری اسـت تـا به

مکانی باشـد.

جـذب نیروهای جدیـد و جوان اقـدام کنند تا

وی ادامـه داد :دیجیتـال ملـی هنـد یـک
پلتفـرم پنجـره واحـد اسـت بـه این معنـا که

از ایـن طریـق مدلهـای کسـب و کار جدید و

ف ّناور یهـای کتابخانهمحور را توسـعه دهند و

منابـع میتوانـد از یـک درگاه واحـد بـا تکیـه

اطالعـات پیشبینـی شـده جوامع را بـرآورده

بـر فنـاوری به شـکل الکترونیکـی ارائه شـوند.

سازند.

از ایـن طریـق منابـع آموزشـی فراهم میشـود

وی تصریـح کـرد :دوسـتان عزیـز مـن

کـه آمـوزش الکترونیک را برای همـه افراد قابل

ایـن امـر نشـاندهنده تغییـرات عمیـق در

دسـترس میکنـد و بـرای تمـام افـراد ،مخازن

مهارتهـای سـازمانی ،ارتباطـات و البتـه

دیجیتـال از هند و تمام جهان گردآوری میکند.

نگرشهـای رفتـاری اسـت.

علاوه بـر این یـک نیاز اساسـی این اسـت که

عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه دهلـی در

دولت هنـد طرح شـبکه کتابخانههای عمومی

خاتمه اظهار داشـت :امیـدوارم این صحبتها

را بـرای آینـده پیادهسـازی کنـد؛ همانطـور

دانـش فعلـی شـما نسـبت بـه سیسـتمهای

کـه طـرح شـبکه کتابخانـه و اطالعـات را برای

کتابخانههـای عمومی در هنـد را افزایش دهد

کتابخانههـای کالج و دانشـگاه در کشـور پیاده

و از خـدای بـزرگ میخواهـم تمام بشـریت را

سـازی کرده اسـت.

از خطرنا کترین،کشـندهترین و مخربتریـن

کـی پی سـینگ با بیـان نقل قولـی از ریتا

ویـروس ،کوویـد  ۱۹نجـات دهد.

دوز ،اظهـار داشـت :کتابخانـه عرصـه فرصـت
اسـت کـه دو پنجره بـه درون روح ما و دری بر
روی جهـان میگشـاید .با در نظـر گرفتن نقل
قـول ارزشـمند بـاال و سـخنان مـن ،کتابخانـه
عمومـی نقشـی منحصربـه فـرد در اشـاعه
دانـش ،فرهنـگ ،دارایـی و میـراث فکـری
یـک ملـت ایفـا میکنـد .شـهروندان را آگاه و
مطلعتـر میسـازد .کتابخانهها بهویـژه در این
همـه گیـری کوویـد  ۱۹بـا چالشهـای واقعی
در دیجیتالـی شـدن روبـه رو هسـتند .آنهـا
بـرای اجتنـاب از تبدیـل شـدن بـه هیوالیـی
در آینـده بایـد در سراسـر جهـان تغییـر یابند،

186

کتابخوان ؛ ماهنامه داخلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

گزارش
سجاد محمدیان مطرح کرد؛

 ۴اقدام دفتر پژوهش و آموزش نهاد برای تغییر نگرشها و
اشتراک ایدهها در حوزه کتابخانههای عمومی

اولیـن همایـش کارکردهـای اجتماعـی

کتـاب و خوانـدن همواره به خـودی خود هدف

کتابخانههـای عمومـی با حضـور چهرهای بین

نیسـت بلکه وسـیله ای اسـت برای رسیدن به

المللی و سـخنرانی اسـتادان مطرح دانشگاهی

هدف و همچنین شکسـتن اسـتعاره کتابخانه

 ۲۵و  ۲۶آذرمـاه بـه صـورت مجازی برگزار شـد.

بـه عنـوان مرکـز خدماتـی تـک محصـول کار

سـجاد محمدیان ،سرپرست دفتر پژوهش

ً
یقینا تعییـن کارکردهای جدید
آسـانی نبود اما

و آمـوزش نهـاد ،در روز دوم ایـن همایـش طی

و جایگزیـن کار دشـوارتری اسـت و نیازمنـد

سـخنانی گفـت :در سـالهای اخیـر کتابخانـه

تحولـی بـزرگ در کتابخانـه عمومـی و نگـرش

عمومـی بـه عنـوان یـک مرکـز اجتماعـی بـا

جامعـه به آن اسـت.

موجودیتـی چنـد سـاحتی در بخشهایـی

محمدیان با اشـاره به اینکـه دفتر پژوهش

از جامعـه و سـطوح سیاسـت گـذاری مطـرح

و آمـوزش نهـاد کتابخانههای عمومی کشـور با

و مـورد پذیـرش قرارگرفتـه اسـت ،امـا هنـوز

همراهـی دانشـواران دانشـگاهی بـرای ایجـاد

آنچنـان کـه بایـد ،کارکردهـای جدیـدی بـرای

ایـن تحـول در چهـار مقولـه ورود و اقداماتـی

کتابخانهعمومی تعریف و تثبیت نشـده اسـت.

را در ایـن خصـوص انجـام داده اسـت؛ اذعـان

وی افـزود :هـر چنـد پذیرش این گـزاره که

کـرد :تالش برای نیـاز مبنا شـدن کتابخانههای
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عمومـی ،تدوین و طراحـی الگوهای جایگزین و

نخبگانـی در بیـن متخصصـان و حرفهمنـدان

مکمـل برای کتابخانهی عمومی سـنتی ،نوآوری

خبـره کتابخانه عمومی بـرای تغییر در نگرشها

در خدمـات و برنامههـای کتابخانههای عمومی

و اشـتراک ایدههـا اسـت که کمک به تاسـیس

و ایجـاد گفتگوی نخبگانـی در بین متخصصان

انجمـن ارتقـا کتابخانههـای عمومـی بدیـن

و حرفهمنـدان خبـره کتابخانـه عمومـی بـرای

منظور انجام شـد .همچنین شبکه پژوهشگران

تغییـر در نگرشهـا و اشـتراک ایدههـا از جمله

و متخصصـان نهاد به عنوان هسـته  R&Dنهاد

 ۴اقدام نهاد هسـتند.

در هفتـه کتاب سـال جاری ایجاد و سـامانه آن

وی در خصـوص تلاش نهاد بـرای نیازمبنا

رونمایی شـد.

شـدن کتابخانههـای عمومـی تصریـح کـرد:

محمدیـان بـا اشـاره بـه اینکـه حمایـت از

بدیـن منظـور سـنجش نیازهـای اقـوام ایرانی

همایـش کارکردهـای اجتماعـی کتابخانههـای

آذری ،کـرد ،بلـوچ گروههـای خـاص ماننـد

عمومـی نیـز در امتداد مقوله چهارم انجام شـد،

معلوالن ،سـالمندان و بانوان خانهدار و سـاکنان

تصریـح کـرد :علـت ایـن موضـوع ،هـم ایجاد

مناطق محروم مانند شهرسـتانهای بهارسـتان،

تغییـر در نگـرش و دانـش همـکاران ارجمند و

پردیـس و فامنیـن توسـط پژوهشـگران

متخصصـان کتابخانههـای عمومی و هـم ارائه

دانشـگاهی مورد توجه قرار گرفـت که در برخی

تصویـری از کتابخانههای عمومـی نوین جهان

مـوارد توفیقاتـی نیـز حاصل شـده اسـت.

ا ست .

سرپرسـت دفتـر پژوهـش و آمـوزش نهاد

وی حضـور اندیشـمندان خارجـی در ایـن

افـزود :مقولـه دوم تدویـن و طراحـی الگوهای

همایـش را نقطـه قـوت و فرصـت مغتنمـی

جایگزیـن و مکمـل بـرای کتابخانـهی عمومـی

دانسـت و ابـراز امیـدواری کرد در ادامه مسـیر

سـنتی اسـت که در این راسـتا طراحی و ایجاد

نیـز بتـوان چنیـن رویدادهـای علمـی را برگـزار

نخسـتین کتابخانـه عمومی بدون کتـاب ایران

کر د .

مـد نظر قرار گرفت .بحمـداهلل مراحل مطالعاتی

محمدیـان بـا اشـاره اینکه انتظـار میرفت

ایـن طرح تمام شـده و مقدمـات اجرایی آن نیز

حضـور پژوهشـگران و اندیشـمندان داخلـی

انجـام شـده اسـت امیـدوارم در ماههـای آتـی

بـا مشـارکت بیشـتری صـورت گیـرد گفـت:

شـاهد تأسیس آن باشـیم .همین طور مسابقه

امیـدوارم بـا عنایـت خداونـد ایـن همایـش،

طراحـی کالبـدی و محتوایـی کتابخانه عمومی

دسـتاورد موثری برای جامعـه علمی و فرهنگی

عشـایری ایـران نیـز در مراحـل مطالعاتـی قرار

ایـران اسلامی ارائـه کـرده و زمینه سـاز تحول

دارد.

و ارتقـای کتابخانههـای عمومی شـود .در پایان

محمدیـان در خصوص نـوآوری در خدمات

از همـکاران ارجمنـدم در اداره کل کتابخانههای

و برنامههـای کتابخانههـای عمومـی نیـز ایـن

عمومـی اسـتان خوزسـتان کـه میزبـان ایـن

چنیـن توضیـح داد :بـرای دسـت یابـی بـه

همایش بودند و اعضـای محترم انجمن نوپای

ایـن مهـم اسـتارتاپ طراحـی خدمـات نویـن

ارتقـا کتابخانههـای عمومـی کشـور بخصوص

کتابخانههـای عمومـی در حـال شـکلگیری

هیئـت مدیـره محتـرم انجمـن همچنیـن

اسـت ان شـاءهلل فراخوان آن نیز منتشر خواهد

از کمیتـه علمـی همایـش ،داوران و شـرکت

شد .

کننـدگان آن تشـکر و قدردانـی میکنـم و برای

وی افـزود :مقولـه چهـارم ایجـاد گفتگوی
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امین زارع با ارائه مقالهای در اولین همایش کارکردهای اجتماعی کتابخانههای عمومی بررسی کرد؛

کتابخانه فرزند جامعه است

امیـن زارع اسـتادیار گـروه علـم اطالعات و

زارع نیـاز بـه اطالعـات را از مهـم تریـن

دانش شناسی دانشـگاه رازی در اولین همایش

احتیاجـات جـاری بشـری دانسـت و افـزود:

کارکـرد اجتماعی کتابخانههـای عمومی مقالهای

کتابخانههـای عمومـی از تامین کننـدگان منابع

بـا عنـوان کارکـرد کتابخانههـای عمومـی در

بـرای رفـع ایـن نیازهـا هسـتند .در ایـن میان

افزایـش سـرمایه و عدالـت اجتماعـی در میـان

نیازهـای اطالعاتـی روسـتائیان ،عشـایر ،و

روسـتائیان ،عشایر ،و حاشیه نشـینان ارائه کرد.

سـاکنان حاشـیه شـهرهای بـزرگ بـه واسـطه

وی در ابتـدا بـا اشـاره بـه اینکـه توسـعه

تفـاوت هایـی کـه در سـبک زندگـی و نظـام

جوامـع تحـت تاثیـر توسـعه دانایـی در میـان

ارزشـی و هنجـاری با دیگـران دارنـد ،متفاوت و

انسـانها اسـت گفـت :بـا ایـن پیـش فـرض،

گاه منحصـر بـه خودشـان اسـت.

اهمیت نهادهای آموزشـی و فرهنگـی (از جمله

اسـتادیار گـروه علـم اطالعـات و دانـش

کتابخانههـا و بـه طـور ویـژه کتابخانههـای

شناسـی دانشـگاه رازی در ادامـه تأکیـد کـرد:

عمومـی) کـه وظیفـه توسـعه دانایـی در بیـن

سـرمایه اجتماعی و عدالت اجتماعـی دو مقوله

انسـانها را بـر عهـده دارنـد بـه خوبـی آشـکار

مهم هسـتند کـه همـه نهادهـا و سـازمانها از

میشـود.

جملـه کتابخانههـا و به طور ویـژه کتابخانههای
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عمومـی بایـد در صـدد توجـه و تاکید بـر آنها

کتابخانههـا اثرگـذار بـوده و از سـوی دیگر خود

باشـند .کتابخانههـای عمومی میتواننـد با ارائه

تحـت تاثیـر فعالیـت کتابخانهها هسـتند .اگر

خدمات به روسـتائیان ،عشایر و حاشیه نشینان

یک مـدل مفهومی نظـری از رابطه بین اجتماع

و از طریـق افزایـش سـطح آگاهی در بیـن آنان،

و کتابخانه ترسـیم شـود ،احتماال به یک معادله

سـهمی شایسـته در افزایـش سـرمایه و عدالت

دوسـویه دسـت خواهیـم یافـت کـه شـاهد

اجتماعی ایفـا کنند.

نوعـی درهـم تنیدگـی روابـط بیـن کتابخانـه و

زارع در ادامـه یکـی از ضرورتهـای ایـن

مولفههـای جامعـه اسـت.

پژوهـش را بـه دلیـل نیازهـای اطالعاتـی
روسـتائیان ،عشایر و حاشیه نشـینان و خدمات
کتابخانههـای عمومـی دانسـت کـه تاکنـون
چنـدان مـورد توجه پژوهشـگران نبوده اسـت.

افزایش سرمایههای اجتماعی در
کتابخانههای عمومی
زارع در ادامـه بـا اشـاره بـه دیدگاههـای
مختلف در خصوص سـرمایهاجتماعی و عدالت

کتابخانه و اجتماع

اجتماعـی و اهمیت آنهـا بر نقش کتابخانهها در

وی در بخـش دیگـری از ارائـه مقالـه خـود

توسـعه سـرمایه و عدالت اجتماعی تأکید کرد و

تصریـح کـرد :کتابخانـه را نهـادی اجتماعـی

گفـت :کتابخانه را نهادی اجتماعی دانسـته اند،

دانسـته انـد ،نهادی کـه برآمده از جامعه اسـت

و ایـن بعـد اجتماعـی در کتابخانههـای عمومی

و اثرگـذاری و اثرپذیـری متقابلـی نسـبت به آن

برجسـته تر از بقیـه انواع کتابخانه هاسـت.

دارد .تامپسـون بـر ایـن بـاور اسـت که رشـد و

وی مهمتریـن وظایـف کتابخانههـا بـدون

نمـو کتابخانههـا از سـویی و افـول و زوال آنهـا

توجـه بـه نـوع و جامعـه اسـتفاده کننـده آنهـا

از سـوی دیگـر ،تحت تاثیـر تحـوالت اجتماعی

را شـامل اطلاع رسـانی ،حفظ میـراث مکتوب

بـوده و در عیـن حـال توسـعه کتابخانههـا

فرهنگـی ،آمـوزش ،کمـک به پژوهش ،توسـعه

میتواند منشـا آفرینش بسـیاری از رویدادهای

سـطح مطالعه ،سـرگرمی و تفنن و فعالیتهای

اجتماعـی باشـد .اگـر ایـن گـزاره را پذیرفتـه که

جانبـی فرهنگـی دانسـت و گفـت :کتابخانهها

توسـعه جوامع تحـت تاثیـر توسـعه دانایی در

از دیربـاز ،پـاره مهم سـازمانی در جامعـه بوده و

میـان انسانهاسـت ،پـس اهمیـت نهادهـای

علاوه بـر تاثیرپذیـری از تحـوالت اجتماعی ،بر

آموزشـی و فرهنگـی (از جملـه کتابخانههـا و

ایـن رخدادهـا نیـز اثرگذار بـوده اند .تامپسـون

بطـور ویـژه کتابخانههـای عمومی) کـه وظیفه

ایـن تاثیـر پذیـری و اثرگـذاری را در قالب اصول

توسـعه دانایـی در بیـن انسـانها را بـر عهـده

تاریخـی حاکم بـر کتابخانهها تحلیـل میکند و

دارنـد بـه خوبـی آشـکار میشـود.

بـر ایـن بـاور اسـت کـه اگـر جامعـه ای از ثبات

وی افـزود :در بیـان کلی میتوان اسـتدالل

و رونـد مثبـت برخـوردار باشـد ،کتابخانههـا در

نمـود کـه کتابخانههـای عمومی نهـادی برآمده

آن جامعـه گسـترش یافتـه و متقابلا میتواند

از جامعـه و تحـت تاثیـر تحـوالت و تغییـرات

حرکـت رو بـه جلـوی جامعـه را تسـریع کنـد؛ و

اجتمـاع هسـتند .ایـن دگرگونـی رویدادهـا در

بالعکـس در جامعـه آشـفته به لحاظ سیاسـی،

بعـد کالن شـامل تحوالت اقتصـادی ،اجتماعی،

اقتصادی ،اجتماعـی و ، ...کتابخانهها رو به افول

فرهنگـی ،سیاسـی ،و فنـاوری اسـت .رویدادها

رفتـه و تاثیرگذاری آنها بـر تحوالت اجتماعی نیز

از سـویی میتوانـد بـر فعالیـت و رویههـای

متوقف میشـود.
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زارع افـزود :در واقـع میتـوان گفـت

کتابخانههای عمومی و سرمایه و عدالت

کتابخانـه مولـود سلسـله ای شـرایط اجتماعی

اجتماعی روستائیان ،عشایر و حاشیه نشین ها

اسـت .کتابخانـه فرزند جامعـه اسـت و تاثیر و

وی در ادامـه بـا بررسـی مفاهیـم روسـتا و

تاثـر آن در تعامـل بـا جامعـه بایـد بـا اهمیت

روسـتایی ،عشـیره و عشـایر ،حاشـیه و حاشیه

تلقـی شـود .کتابخانهها با انجـام وظایف اصلی

نشـین بـه نقـش کتابخانههـای عمومـی

خـود و بـا راهبرد دقیـق و مشـخص میتوانند

در سـرمایه و عدالـت اجتماعـی روسـتائیان،

منشـا آثـاری مثبـت در جامعـه باشـند .از ایـن

عشـایر ،و حاشـیه نشـینها اشـاره کـرد و

قرارند آثاری چون ارتقای سـطح سـواد ،افزایش

افـزود :کتابخانههـای روسـتایی و عشـایری و

اعتمـاد عمومی ،کاهـش جرم ،افزایـش آگاهی،

نیـز کتابخانههای مسـتقر در حاشـیه شـهرها را

بهبود نشـاط اجتماعی ،و نظایـر آن .تمامی این

میتـوان نوعـی کتابخانـه عمومـی و در واقـع

آثـار نیـز از طریـق توسـعه مطالعـه ،بـه جریان

زیرمجموعـه کتابخانههای عمومی دانسـت ،در

انداختـن اطالعـات و دانـش و دانایـی پراکنـی

بسیاری از کشـورها کتابخانه روستایی عشایری،

قابـل تبیین اسـت.

شـعبه ای از کتابخانههای عمومی اسـت .از این

اسـتادیار گـروه علـم اطالعـات و دانـش

رو بـرای درک بهتـر نقش این گونـه کتابخانهها

شناسی دانشـگاه رازی بهبود سـرمایه اجتماعی

در افزایـش سـرمایه و عدالـت اجتماعـی بایـد

و توسـعه عدالـت را از جمله اموری دانسـت که

نگاهی بـه وظایـف و کارکردهـای کتابخانههای

نیازمند تالش مضاعف همه ارکان جامعه اسـت.

عمومـی داشـت.

وی تصریـح کـرد :تاکید صرف بـر تنها یک جنبه

اسـتادیار گـروه علـم اطالعـات و دانـش

(مثلا اقتصـاد ،سیاسـت ،و فناوری(بـه عنـوان

شناسـی دانشـگاه رازی تصریـح کـرد :کتابخانه

موتور توسعه عدالت و سرمایه اجتماعی احتماال

عمومـی را دانشـگاه مـردم نامیـده انـد .ویژگی

راهـی بـه بیراهه اسـت و این مهم از تـوان تنها

این دانشـگاه ،بی نیـازی به آزمونهـای ورودی

یـک نهاد یـا سـازمان بر نمـی آیـد .کتابخانهها

و خروجـی اسـت .ایـن دانشـگاه مـادام العمـر

نیـز به عنـوان بخش و رکنـی از بخشهـا ارکان

اسـت و هیـچ پیـش شـرطی بـرای ورود به آن

جامعـه از ایـن امـر مسـتثنی نیسـتند و باید با

متصور نیسـت .دربهـای این دانشـگاه بدون

فراهـم آوری منابـع و ارائـه خدمـات مناسـب

توجـه به رنـگ و نـژاد و زبان و طبقـه اجتماعی

در ایـن زمینـه نقـش آفریـن باشـند .البتـه در

به روی همگان باز اسـت .بیانیه یونسـکو درباره

کنـار تامین منابـع و ارائـه خدمـات ،کارکردهای

کتابخانه عمومـی از این مراکز فرهنگی به عنوان

دیگـری را نیـز بـرای کتابخانه در مسـیر افزایش

دروازه دانـش یـاد و بـر نقـش کتابخانه عمومی

سـرمایه و عدالـت اجتماعـی متصـور دانسـته

در توسـعه فرهنگـی افراد و گروههـای اجتماعی

اند .تاثیرگـذاری کتابخانهها در افزایش سـرمایه

تاکیـد دارد .اگـر این گزاره را پذیرفته که توسـعه

اجتماعـی تنها از طریق فراهـم آوری منابع و ارائه

سـرمایه و عدالت اجتماعـی در گرو برخی عوامل

خدمـات صورت نمی گیرد بلکـه باید به قابلیت

از جملـه توسـعه فرهنگی افراد اسـت ،به خوبی

کتابخانههـا در کار بـا انجمنهـای داوطلبانـه و

میتـوان بـه نقش مهـم کتابخانههـای عمومی

افزایـش ظرفیـت کتابخانههـا به عنـوان محلی

در افزایـش سـرمایه و عدالـت اجتماعی پی برد.

بـرای مالقاتهـای غیـر رسـمی نیـز بـه عنـوان

وی عنـوان کـرد :ایفلا در منشـور کتابخانه

عامل یاری رسـان سـرمایه اجتماعـی توجه کرد.

عمومـی خـود برخـی از مهمتریـن اهـداف
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کتابخانـه عمومی بـه افزایش سـرمایه و عدالت

مطالعـه در کـودکان از خردسـالی ،پشـتیبانی از

اجتماعـی ،پدیدهـای دیـر بـازده ،راهبردهایـی

آمـوزش ،هـم به صـورت فردی و هـم به صورت

بلنـد مـدت و نوعـی سـرمایه گذاری هسـتند و

خودآمـوزی ،ایجـاد فرصـت بـرای پیشـرفت

نمـی تـوان و نباید انتظـار نتایج فوری داشـت.

خالقیـت فکـری ،ترویـج و توسـعه آگاهـی

وی تصریـح کرد :بـرای آن که کتابخانههای

رسـانی ،تضمین دسترسـی شـهروندان به انواع

عمومـی خدمـات مناسـبی بـرای روسـتائیان،

اطالعات ،ایجاد تسـهیالت بـرای تولید اطالعات

عشـایر ،و حاشـیه نشـینها فراهـم کننـد الزم

و پشـتیبانی از سـواد آموزی و توسـعه سـواد بر

اسـت تـا علاوه بـر توجه بـه اهـداف و وظایف

میشـمارد .این اهداف در منشـور کتابخانههای

ذاتـی خـود ،بـا ویژگیهـای جوامـع یـاد شـده

عمومـی ایفال بیانگـر طیف وسـیعی از وظایفی

و مختصـات و خصیصههـای جهـان کوچـک

اسـت که بـر عهـده کتابخانههـای عمومـی قرار

آنان به خوبی آشـنا شـوند .روسـتائیان ،عشـایر

دارد.

،و حاشـیه نشـینان به واسـطه انتسـاب و تعلق

زارع افـزود :از سـوی دیگـر عمومـی بـودن

بـه یـک جهـان کوچـک ،دارای بـوم و بافـت

ایـن نـوع از کتابخانههـا و دسترسـی همـه بـه

اطالعاتی متفاوتی هسـتند و شـبکه هـا ،ارزش

آن ،میتوانـد ایـن اهـداف را عمیق تـر نموده و

هـا ،هنجارهـا ،سـبک زندگـی و معیشـت آنان

ضریـب نفوذ کتابخانههـای عمومـی را افزایش

مختـص خودشـان اسـت .بـا توجـه بـه ایـن

دهـد .آمـوزش ،توسـعه خالقیـت ،دسترسـی

تفـاوت هـا ،نیازهـای اطالعاتی آنان نیز بـا افراد

بـه اطالعـات و کمـک به سـواد آمـوزی از جمله

بیـرون از جهـان کوچکشـان متفـاوت اسـت؛

فعالیـت هایـی اسـت کـه میتوانـد بطـور

ایـن امـر بایـد در مرحلـه نیـاز سـنجی ،فراهـم

مسـتقیم و غیر مسـتقیم به افزایش مولفههای

آوری منابـع ،و ارائـه خدمات مد نظر مسـئوالن

سـرمایه و عدالـت اجتماعـی نظیـر اعتمـاد

کتابخانههـای عمومـی قـرار گیـرد.

عمومـی ،حـس امنیـت ،مشـارکت اجتماعـی،

زارع در ادامـه گفـت :کتابخانههای عمومی

احقـاق حقوق فـردی و اجتماعـی ،توزیع عادالنه

و شـاخههای روسـتایی و عشـایری آنهـا و

فرصتهـا و امکانـات و نظایـر آن کمـک کننـد.

نیـز کتابخانههـای عمومـی مسـتقر در حاشـیه

ایـن اسـتاد دانشـگاه تأکیـد کـرد :بـه نظر

شـهرها ،در صـورت احـراز یـک برنامـه راهبردی

میرسـد سـرمایه و عدالـت اجتماعی بـه عنوان

مـدون و دقیـق و چشـم انـداز روشـن و بیانیـه

دو مفهـوم کلیـدی مـد نظـر میتوانـد -و باید-

ماموریـت مشـخص در زمینـه گروههـای یـاد

مـورد توجـه سیاسـتگذاران و تصمیـم سـازان

شـده میتواننـد در بهبـود کیفیـت زندگـی از

کتابخانههـای عمومـی قرار گیـرد .کتابخانههای

جملـه افزایـش سـرمایه اجتماعـی و توسـعه

عمومـی بایـد از طریق ایجـاد دسترسـی آزاد به

عدالـت از طریـق آگاه سـازی و توسـعه فرهنگی

انـواع اطالعات برای عموم ،نسـبت بـه افزایش

ایشـان نقشـی شایسـته ایفـا کننـد .در واقـع

سـطح دانایـی و اطالع مـردم از حـق اجتماعی

کتابخانههـای عمومـی میتواننـد نقشـی مهم،

خـود اقـدام کننـد .البتـه بیتردیـد هماننـد

حیاتـی و سـزاوار در آگاهـی رسـانی و بـه تبـع

هـر رویـداد فرهنگی-اجتماعـی ،تمامـی ایـن

آن در افزایـش سـرمایه و عدالـت اجتماعی ایفا

تاثیـر و تاثرهـا و تعاملهـای دو سـویه بیـن

کنند .

کتابخانههـای عمومـی و جامعـه و نیـز کمـک
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گزارش
رئیس مرکز تحقیقات سالمندی کشور:

کتابخانههای عمومی نقش ممتازی در افزایش

آگاهیهای خودمراقبتی سالمندان دارند

نشســت اختتامیــه و ارائــه دســتاوردهای طــرح پژوهشــی «شــناخت

و ســنجش نیازهــای ســالمندان بــه منظــور طراحــی خدمــات و
برنامههــای متناســب بــرای کتابخانههــای عمومــی» بــا حضــور

اســماعیل وزیــری ،مجــری طــرح و احمــد دلبــری ،مشــاور طــرح و
مدیــران نهــاد برگــزار شــد.

در ایـن نشسـت احمـد دلبـری ،رئیـس
مرکز تحقیقات سـالمندی کشـور اظهار داشت:

مشـکالت بـرای سلامت روحـی سـالمندان
ی دهد.
خـود را بیشـتر نشـان مـ 

در چهـل سـال گذشـته بـه طـور متوسـط ۲۰

وی بـا قدردانـی از نهـاد کتابخانههـا بـه

سـال بـه سـن جمعیـت کشـور اضافـه شـده

سـبب ورود علمی به مسئله سـالمندان ،تغییر

اسـت .بـه طـور میانگیـن هـر سـالمند دو و

در سـاختار و ترتیبات زندگی سـالمندان را مهم

ی کرده
نیـم فرزنـد داشـته کـه از او مراقبت مـ 

تریـن مسـئله بـرای برنامـهریـزان کشـور در

امـا هرچـه پیـش میرویـم ،احتمـال ایجـاد

حـوزه اجتماعی دانسـت.
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دلبـری هـدف نهایی از ایـن کار را افزایش

محیطـی دلپذیر بـرای سـالمندان ،فراهمآوری

و ارتقـای سلامت روحـی و روانی سـالمندان

و تسـهیل ایـن امکانـات بـا مشـارکت نهـاد

و رسـیدن بـه سـالمندی سـالم ،فعـال و پویـا

کتابخانههـا و سـازمانهای مختلـف هماننـد

در جامعـه عنـوان کـرد و اظهـار امیـدواری

شـهرداری را یـادآور شـد.

کـرد بـا ارتبـاط بیشـتر جامعـه سـالمندی و

در ادامـه این نشسـت ،علیرضا مختارپور،

کتابخانههـای عمومـی ،سـطح آگاهـی از

دبیـرکل نهاد ،ضمـن قدردانـی از مجریان این

خودمراقبتـی سـالمندان افزایـش یابـد.

طـرح عنـوان کـرد :هـر کجـا در نهـاد توفیقی

در ادامـه ایـن نشسـت اسـماعیل وزیری،

بـه دسـت آمـده ناشـی از اتـکا به مسـتندات

مجـری طـرح و عضو هیـات علمی دانشـگاه

علمـی و پژوهشـی بـوده اسـت .وی اجـرای

زابل ضمـن ارائه گزارشـی از روش اجرای طرح

طرحهـای پژوهشـی در حـوزه جوامـع و

عنـوان کـرد :در ایـن پژوهـش  ۱۸۵سـالمند و

مخاطبـان خاص ماننـد سـالمندان و معلوالن

نزدیـک بـه  ۷۰۰کتابدار شـرکت کـرده اند.

را اقدامـی در جهت تدبیر آینـده کتابخانههای

وزیـری بـا بیـان دسـتاوردهای ایـن

ی شدن
عمومی دانسـت که شـرط الزم آن عمل 

پژوهـش افـزود :اسـتفاده از مشـارکت

رهنمودهـای مسـتخرج از این طر حها اسـت.

سـالمندان در زمینههـای مختلـف ،بـه حفـظ

در پایـان جلسـه ،سـجاد محمدیـان،

ارزشهـای تاریخـی و فرهنگی کمک شـایانی

سرپرسـت دفتـر پژوهـش و آموزش نهـاد ،با

خواهـد کـرد و در برخـی مـوارد اسـتفاده از

تشـکر از مجریـان بـه سـبب انجام ایـن طرح

تجربـه شـغلی آنهـا در زمینههـای مختلـف

در زمـان مقـرر و بـا کیفیـت مطلـوب ،اظهـار

میتوانـد باعـث بهـره وری ،کارآفرینی و صرفه

داشـت :طراحـی و ارائـه  ۱۰خدمت بـه همراه

جویـی در زمـان و هزینههـا شـود.

شناسـنامه آن یکـی از دسـتاورهای مهـم این

وی پیشـنهاد انجـام پژوهشهـای

طـرح اسـت کـه بـه امیـد خـدا در کارگـروه

تکمیلـی در زمینه اسـتعدادیابی و چگونگی به

تحقیق و توسـعه نهاد در قالـب اجرایی نهایی

کارگیـری سـالمندان توانمنـد را ارائـه کـرد.

و توسـط دبیـرکل محتـرم ابلاغ میشـود.

وزیـری اسـتفاده بهتـر از خدمـات
کتابخانههـا توسـط سـالمندان را مسـتلزم در
نظـر گرفتن ویژگیهای خاص دوره سـالمندی
و شـرایط جسـمی ،روحـی و سـنی ایـن گروه
دانسـت کـه تسـهیل و فراهم کـردن امکانات
الزم ،میزان مراجعه سـالمندان بـه کتابخانهها
را افزایـش میدهـد.
وی همچنیـن اسـتفاده از امکانـات
متناسـب بـا رفـت و آمـد در مسـیر ورودی
کتابخانههـا و در مسـیر ایـاب و ذهـاب آنها
را الزم دانسـت.
وزیـری بـا اشـاره بـه نقـش معمـاری و
طراحـی داخلـی کتابخانههـا بـرای ایجـاد
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منصوره فیضآبادی:

ارائه خدمات به تمامی گروههای معلوالن باید در
کتابخانههای عمومی گسترش یابد

نشســت اختتامیــه و ارائــه دســتاوردهای طــرح پژوهشــی «شناســایی
و ســنجش نیازهــای معلــوالن بــه منظــور طراحــی خدمــات و

برنامههــای متناســب بــرای کتابخانههــای عمومــی» بــا حضــور
منصــوره فیضآبــادی ،مجــری طــرح و ســیدعلی حســینی از مشــاوران

طــرح و مدیــران نهــاد برگــزار شــد.
در ایـن نشسـت منصـوره فیـض آبادی،

حاکـم بـر طـرح و همچنیـن روش انجـام

مجـری طـرح بـا مـروری بـر رویکـرد جامعه

پژوهـش ،فهرسـتی از چالشهـای مشـترک

بشـری بـه معلـوالن ،مشـخصه اصلـی ایـن

همـه گروههـای معلـوالن در اسـتفاده از

رویکـرد را در حـال حاضـر خودشـکوفائی و

خدمـات کتابخانـه را ارائـه کـرد.

توانمندسـازی و فراهـم کـردن زمینه توسـعه

فیـض آبـادی بـا اشـاره بـه محورهـای

ظرفیتهـای فـردی افـراد معلـول دانسـت.

اصلـی دسـتاوردهای این پژوهـش گفت :در

وی بـا بیـان خالصـ ه ای از چارچـوب نظـری

کتابخانههـای عمومـی ،رونـد ارائـه خدمـات
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بـرای نابینایان و کم بینایان ،افزایشـی اسـت

جـدی بـه معمـاری و طراحـی فضاهـای

امـا نیـاز جـدی بـه برنامـه ریـزی برای سـایر

دسترسـی کتابخانههـای تـازهتاسـیس نهاد

گروههـای معلـوالن از جملـه کـم شـنوایان،

بـرای معلـوالن را یـادآور شـد .وی از انجـام

ناشـنوایان و معلـوالن حرکتـی حـس مـی

فعالیتهـا و برنامـههایـی بـرای ناشـنوایان

شو د .

شـروع شـده کـه امید داریـم تقویت شـده و

فیـض آبـادی با اشـاره به اینکه تنها سـی

توسـعه یابنـد.

درصـد کتابـداران آمـوزش هایـی در زمینـه
نحـوه مواجهـه بـا معلوالن یـا ارائـه خدمت
بـه معلـوالن دیـده انـد ،توجـه به مشـارکت
معلـوالن در طراحـی خدمات ویـژه این گروه
اجتماعـی را امـری مهـم دانسـت و بیـان
کـرد :در کنـار ایـن مشـارکت ،کتابـداران نیـز
از آمـوزشهـا و آگاهیهـای ضمنـی و البتـه
ی شـوند.
پایـه برخـوردار م 
وی در پایـان ضمـن تشـکر از اعتمـاد
مسـئوالن نهـاد بـه دانشـگاه علـوم پزشـکی
سـبزوار ،خالصـه ای از بیسـت خدمـت
شناسـنام ه دار ارائـه شـده در ایـن طـرح را
ارائـه کـرد.
در ادامـه سـیدعلی حسـینی ،اسـتاد
دانشـگاه علـوم بهزیسـتی و تـوان بخشـی،
توجـه بـه مناسـبسـازی محیـط زندگـی و
ارتقـای کیفیـت فعالیـت فراغـت معلـوالن
را دو امـر مهـم در زیسـت اجتماعـی آنـان
دانسـت .حسـینی بـا بیـان اینکـه بعضـی از
شـاخصهای مهـم کیفیـت زندگـی معلوالن
ی توانـد بـه وسـیله کتابخانههـای عمومی
مـ 
ارتقـا یابـد ،اظهـار امیـدواری و آمادگـی کـرد
کـه همـکاری و همافزایی خوبی میان شـبکه
بهداشـت و درمان کشـور و هم چنین شـبکه
کتابخانههـای عمومـی شـکل بگیـرد.
مهـدی

رمضانـی،

معـاون

توسـعه

کتابخانههـا و ترویـج کتابخوانـی نهـاد نیـز
بـه عنـوان آخریـن سـخنران ضمـن تشـکر
از دادههـای موثـر و قابـل توجـه ارائـه شـده
و پیشـنهادهای مطـرح شـده ،لـزوم توجـه
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مجری طرح شناسایی نیازهای بانوان خانهدار؛

نیازهای بانوان خانه دار برای یکایک کارویژههای

کتابخانۀ عمومی دستهبندی میشود

مجــری طــرح «شناســایی و ســنجش نیازهــای بانــوان خانــه دار در

حــوزه خدمــات کتابخانــه عمومــی» اظهــار امیــدواری کــرد کــه نتایــج
پژوهــش از جملــه دســته بنــدی نیازهــای بانــوان خانــه دار بــرای
یکایــک کارویژههــای کتابخانــۀ عمومــی در مــدت ده مــاه ارائــه شــود.
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نشسـت افتتـاح طـرح «شناسـایی و

در پایان این جلسـه امین متولیان ،معاون

سـنجش نیازهـای بانـوان خانـه دار در حـوزه

برنامـه ریزی نهاد بـا قدردانی از انجمـن ارتقای

خدمـات کتابخانـه عمومـی :اطلاع رسـانی،

علمـی کتابخانههـای عمومـی عنـوان کـرد :در

آمـوزش و فراغـت فرهنگـی» بـا حضـور مریـم

بازبینـی برنامـه راهبردی نهـاد ،چند هدف کمی

امیدخـدا و مرضیـه یگانـ ه فـر ،مجریـان طرح؛

بـرای تعامـل بـا گروههـا و هویـات اجتماعی و

احمـد شـعبانی ،نماینـده انجمـن ارتقـای

اجتماعـات خـاص در نظـر گرفته شـده که یکی

کتابخانههـای عمومـی و مدیـران نهـاد برگـزار

از آنهـا بانوان خانهدار اسـت.
وی افـزود :همانگونـه کـه خانـم دکتـر

شد .
در ابتـدای ایـن نشسـت ،مریـم امیدخـدا

امیدخـدا اشـاره کردنـد ،بهـر ه گیـری هشـت

بـا بیـان این کـه در حـال حاضر ،تقریبا هشـت

تـا ده درصـدی بانـوان خانـ ه دار از خدمـات

درصـد زنـان خانـهدار مخاطبـان کتابخانههای

کتابخانههـای عمومی ،کمیت مطلوبی نیسـت

عمومی هسـتند ،چارچوب مصوب بـرای انجام

و بـرای همیـن در اجـزای برنامه راهبـردی این

ایـن طـرح را ارائـه کـرد .وی بـا بیـان اینکه دو

عـدد در حـدود  ۳۰درصـد بـرای مدت  ۵سـال

فرضیـه اصلی طـرح ،مبنی بر پرسـش از تجربۀ

پیشـنهاد شـده کـه انجـام ایـن طـرح مقدمـه

زیسـته بانـوان خانـه دار ایرانــی از حضــور و

طراحـی خدمات برای تعامل بیشـتر و موجهتر

اســتفاده از کتابخانــههای عمومـی و بـرآورد

بانـوان خانه دار بـا کتابخانه عمومی و رسـیدن

نیازهـا و خواسـتههای بانـوان خانه دار ایــران

بـه نصـاب کمـی مفروض اسـت.

از کتابخانههـای عمومی در زمینـه رفع نیازهای
اطالعاتـی ،آموزشـی و اوقـات فراغـت طـرح
شـده ،اظهـار امیـدواری کرد که نتایـج پژوهش
از جملـه دسـته بنـدی نیازهای بانـوان خانه دار
بـرای یکایـک کارویژههای کتابخانـۀ عمومی در
مـدت ده مـاه ارائه شـود.
در ادامـه احمـد شـعبانی ،عضـو هیـات
علمـی دانشـگاه اصفهـان و نایـب رئیـس
انجمـن علمـی ارتقـای کتابخانههـای عمومی،
بـا تشـکر از حمایـت نهـاد از انجـام ایـن طرح،
از مجریـان خواسـت تـا حداکثـر دقت خـود را
در بیـان تجربه زیسـته زنان خانه دار در نسـبت
بـا کتابخانه عمومی به وسـیله انتخـاب جامعه
مخاطبـی فراگیـر و منطبـق با واقعیـات جامعه
ایرانـی بـه کار بندند.
مرضیـه یگانـه فـر دیگـر مجـری ایـن
طـرح نیـز گزارشـی از اقدامـات مقدماتـی برای
شناسـایی جامعـه هـدف طـرح و روشهـای
بهینـه ارتبـاطگیـری بـا آنهـا ارائـه کـرد.
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با بررسی  ۴۶پیشنهاده؛

نتایج داوری پیشنهادههای پژوهشی نهاد در سال ۱۳۹۹

در مرحله نخست اعالم شد

«تدویـن گـزارش جامـع عمومیسـازی ادراک
علمـی در کتابخانـه عمومـی بـا شناسـایی
ظرفیتهـا و پیشـنهاد الگوهـا و راهکارهـا»
پیشـنهاده فریـد عزیـزی و محمـد اتابـک،
پژوهشـگران دانشـگاه عالمـه طباطبایـی؛ در
موضوع «ارزیابی سـامانه نرمافـزاری مدیریت
کتابخانههـای عمومی و تدوین سـند راهبردی
بـه دنبال انتشـار فراخوان دفتـر پژوهش

توسـعه آن بـا ارائـة راهکارهـای اجرایـی-

و آمـوزش نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور

عملیاتـی» پیشـنهاده دانشـگاه خوارزمـی بـه

در مـرداد  ۱۳۹۹بـه منظـور بـرآوردن نیازهـای

نمایندگـی کیـوان برنـا؛ در موضـوع «تدویـن

پژوهشـی عرصـه خدمتـی کتابخانههـای

سـند عمومیسـازی فنـاوری در کتابخانههـای

عمومی ۴۶ ،پیشـنهاده از سـوی  ۳۸دانشـگاه،

عمومـی ،بهعنـوان قطـب اجتماعـی آشـنایی،

پژوهشـگاه و شـرکت دانشبنیـان دریافـت

ادارک و اسـتفاده «کاربـران» از فناور یهـای

شـد .این پیشـنهادهها طی فرایندی چهارگانه

نویـن در زندگـی روزمـره :تبییـن نقـش و

توسـط اسـتادان دانشـگاه ،خبـرگان حرفـه،

شناسـایی ظرفیتهـای کتابخانـة عمومـی

کارشناسـان واحدهـای خدمتگـزار در نهـاد و

بـا ارائـه الگوهـا و راهکارهـا» پیشـنهاده

سـرانجام سنجشـگران دانش و تجرب ه مرتبط

پژوهشـگاه علـوم انسـانی و مطالعـات

پیشـنهاددهندگان ،داوری و در مرحله نخست

فرهنگـی بـه نمایندگـی علیرضـا منجمـی؛ در

 ۵پیشـنهاده برگزیده شـد.

موضوع «شناسـایی و امکانسـنجی کاربست

بـر ایـن اسـاس ،در موضـوع «شناسـایی

فناور یهـای نویـن در مدیریـت کتابخانـه

منابـع و ظرفیتهـای درآمـدی پایـدار

عمومـی بـا ارائـه الگوهـا و راهکارهـا در

کتابخانههـای عمومـی و ارائـة راهکارهـای

حوزههـای پشـتیبان و کارویژههـای بنیادین»

اجرایی-عملیاتـی و الگوهـای کسـبوکار»

پیشـنهاده پژوهشـگاه علـوم و فنـاوری

پیشـنهاد ه دانشـگاه بوعلـی سـینا همـدان

اطالعـات به نمایندگـی حمیدرضـا خدمتگزار،

بـه نمایندگـی امیرحسـین رهبـر؛ در موضـوع

پذیرفتـه شـد.
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