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یک مطالبهگر موفق

یکجانشینی در قاموس مرضیه یگانه معنایی ندارد ،اهل جنب و جوش
و فعالیت اســت ،روحیه شــاداب ،جستوجوگر و فعال او در انجام
کارهای جمعی و فکرهای خالقانهاش در طول سالهای مختلف از
او چهرهای ماندگار به یادگار گذاشته است .یکی از ویژگیهای اخالقی
او مطالبهگری است .یگانه برای اینکه کارها سرعت بیشتری بگیرند،
مدام به دفتر مدیرکل رفتوآمد میکرد تا بتواند با جذب اعتبار به این
کتابخانه سر و سامان بدهد .کمی بعد همه تالشهایش نتیجه دارد
و بازسازی کتابخانه پیروزی برای آمادهسازی بخش کودک
و نوجوان و آمادهسازی سایر بخشها کلید خورد .با
توسعه فعالیتهای کتابخانه و برنامههای ترویجی
کتابخوانی ،برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب،
کتابخانه پیروزی در سال  1396بهعنوان کتابخانه
برتر استان تهران معرفی شد و توانست حدود
 6000عضو فعال نیز جذب کند.

تاج

از کاشمر تا تهران

سال  88برای مرضیه یگانه ،سال مهمی در سالشمار زندگیاش بهشمار
میآید .قبولی در مقطع کارشناسی ارشد ،قبولی در آزمون استخدامی
نهاد کتابخانههای عمومی و اولین تجربه کاری خارج از فضای دانشگاهی
و ازدواج .او همزمان هم تحصیل میکرد و هم در کتابخانه عمومی
کاشمر بهعنوان کتابدار کار میکرد .پس از یکسال بهعنوان رئیس
اداره کتابخانههای عمومی شهرستان انتخاب شد و مسئولیت پنج
کتابخانه را بهعهده گرفت و توانست تجربیات خود را توسعه دهد.
راهان ــدازی کتابخانههای روستایی و برنامههای تشویقی ،همچنین
انتخاب بهعنوان رئیس اداره نمونه استان یکی از این افتخارات بود.
«بعد از فار غالتحصیلی از دانشگاه فردوسی مشهد و سه سال نامزدی،
بــرای ازدواج باید به تهران میآمدم .با توجه به اینکه همسرم نظامی
بــود ،درخــواســت انتقالی بــه تـهــران را دادم و ســال  92بــه تـهــران آمــدم

و بهعنوان رئیس کتابخانه پیروزی انتخاب شدم».
یگانه ایــن جمالت را میگوید و ادامــه میدهد« :زمانی که به کتابخانه
پیروزی آمدم ،با توجه به کارنامه عملکردم انتظار داشتند که آن کتابخانه
را فعال و پویا کنم ،از برنامههای ترویجی و فرهنگی خبری نبود و کتابخانه
در یک آرامش و رخوت به فعالیتاش ادامه میداد ،نه سرویس بهداشتی
برای اعضا داشت و نه بخش کودک و نوجوان که البته من نگذاشتم
این موضوع زیاد طول بکشد».

خان
م اب
تاث شخص راه
ی
یرگ ی م
تها ی از

بو
ذا
د که م ر زندگ ی
ع
ر
ا
اک الق هم به ریا یام
ا نون ن
ض
د
ز م م کرد ی
م دار دیر ی و
شهدا س خو کی
مع
س ب
ل
ت.
ک م ری
ا
الس د ضی
راهنم وم
ایشاندر دبیرکلینهاد
ایی
عمومی
کتابخانههای
 3شخصیت
علیر
کشور  ،توجه ویــژهای
ضا مختار پور
ب ـ ــه ک ـ ـتـ ــابـ ــداران
رئیس سازمان اسناد که در زندگیام
خانه ملی
ف ـعــال داشـتـنــد
و کتاب
تاثیرگذار بودند
و هــن ــوز ب ــه ع ـنــوان
سرم؛
اسـ ـت ــاد و راه ـن ـمــای
هم ـ ـ ـر
منهستند.
ـا ب
صـ ـ
که
د
ب ـ ـو اج،
و
س ـی
ازد ده
او ک ـ د ا ز
ـن ـ ـ
ـ
ی
ع ـ ـ ـر آ ن را
ب ـ ـ سـ ـیـ ی مـ ـ رده
مـ ـ دگـ ـ ک ـ ـ
یر
زنـ ـ ی ـی ـن ن مس رد.
ه دا
ـ
ی
ت ـع ت و ا دام
نا
س
ا چنا
هم

ویژگیهای یک کتابدار حرفهای
تعریف کتابداری شاید برای خیلی از ما یک معنی داشته باشد؛ کسی که کتابهای کتابخانه را به دست اعضا میدهد و
عضویت آنها را تمدید میکند .مرضیه یگانه اما این تعریف را قبول ندارد و معتقد است که یک کتابدار باید یک همهفن
حریف باشد ،زیرا کتابداران نقشی مهم و حیاتی برای هر کتابخان ه دارند و با طر حهای جدید به پویایی این نهاد فرهنگی
کمک میکنند؛ «وضعیت کتابخانهها طی سالهای اخیر خیلی نسبت به یک دهه قبل متفاوت شده است ،جلسات
نقد و بررسی ،جشنوارهها و ...همه در پویایی کتابخانهها موثر است و از جمله کارهایی است که طی این سالها به
صورت رایگان برای اعضا برگزار میشود .به بهانه فعالیتهای ترویجی میتوان کارهای بزرگی کرد .باید برنامههای
فرهنگی متنوع داخل کتابخانهها برگزار کنیم تا حداقل بهواسطه این برنامهها کسانی هم که رفت و آمدی به این
مکان ندارند ،به آنجا بیایند ،البته این روزها وضعیت برنامههای ترویجی بسیار بهتر شده است».
او در ادامه صحبتهایش میگوید« :کتابخانه مثل سوپرمارکت نیست که شما مدام به آن نیاز داشته باشید
و مراجعه کنید ،وقتی عاملی نباشد که شما را به سمت کتابخانه سوق بدهد ،به سمت آن نمیروید .در این
میان اگر کتابدار خوشرو باشد ،تعامالت اجتماعی قویای داشته باشد و مشاور خوبی برای خواندن باشد،
قطعا در عالقهمند کردن مردم به کتاب موثر است .در این زمینه من معتقدم یک کتابدار اول باید کتابخوان
بوده و عالقهمند به ارتباط با مردم باشد تا در حرفهاش تاثیر بگذارد».
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