
همایش بین المللی توسعه ی خدمات کتابخانه های عمومی
 اردیبهشت، شیراز۲۸ و ۲۷

مرکز منطقه ای اطالعات و فناوری
▶حضور در جمع اهالی و اصحاب کتاب، علم و معرفت موجب خوشوقتی است... این

توفیق را مدیون خانم دکتر سیفی هستم.
▶ داستان ابوسعید ابوالخیر... آنچه من می خواهم بیان کنم، اقای استاندار به

نیکویی بیان کردند... "عمومی کردن کتابخانه ها" که شامل سایر کتابخانه ها مانند
کتابخانه های دانشگاهی می شود... نگاه ملی، هم افزا و غیر انحصاری به ظرفیت  ها و

امکانات موجود در کشور.

▶عنوان:
کتابخانه عمومی، فرصتی برای تبدیل مدرسه به کانون توسعه ی محله(گزاره ای

برجسته در سند تحول) 
ایده  یا پروپوزال اصلی من: استقرار کتابخانه های عمومی در مدارس کشور یا آن ها را

به عنوان ضمیمه ی کتابخانه های عمومی به رسمیت شناختن... (((در سطح بین المللی
هم قابل طرح است... چون کشورها اگر حتی امکان تاسیس کتابخانه نداشته باشند، از

تاسیس مدرسه به عنوان یک زیرساخت به سادگی در نمی گذرند... با ایفال باید این
موضوع را بررسی کرد.)))

⏮آیا ادغام کتابخانه های عمومی با کتابخانه های مدرسه یا تاسیس کتابخانه های
عمومی جدید در مدرسه(دبیرستان ها) می تواند یک راهکار باشد؟ چرا و چگونه؟

.... بحث تحلیلی؛ منظر نخست: برون نهادی
✒مدرسه به مثابه نهاد اجتماعی پایه  می تواند در خدمت توسعه فرهیختگی و علم و
فرهنگ باشد. به همین سبب در سند تحول آمده که باید جایگاهش به کانون توسعه ی

محله ارتقاء پیدا کند. پس مشارکت در ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و  تقویت سرمایه ی
فرهنگی و سرمایه ی نمادین عموم مردم و نه فقط دانش آموزان می تواند از کارکردهای

این نهاد در شرایط بهینه باشد.
✒کتابخانه های مدارس را می توان به مثابه بذرهای کاشته شده ای در نظر گرفت که با
مراقبت محیطی و تغذیه ی مناسب در قامت یک کتابخانه ی عمومی شکوفا خواهد شد.

این استراتژی می تواند از مرحله "واحدهای ضمیمه ی" کتابخانه های عمومی شناختن
کتابخانه های مدرسه شروع شود و سپس در هر زمان که شرایط الزم را احراز

کردند(اگر کردند) به "کتابخانه های مستقل" تبدیل شوند. در هر دو وضعیت 



هم( ضمیمه یا مستقل) وظائف خاصی را بر عهده می گیرند و از پشتیبانی های خاصی
متناسب با این وظائف نیز برخوردار می شوند.  

✒ این اقدام به توسعه و تقویت یکی از زیرساخت های مدارس منجر خواهد شد که
"محیط یادگیری غنی تری " را برای نسل جدید به ارمغان می آورد... غنی سازی

محیط های یادگیری را نمی توان اقدام پیش پاافتاده ای دانست. از جمله آثار این
غنی سازی در ترویج فرهنگ کتاب خوانی و ارتقاء این شاخص در جامعه است.(اشاره

به بحثی که در کلیپ داشتم و ارتقاء این شاخص را پیش نیاز سرمایه گذاری برای
توسعه کتابخانه ها دانستم. یعنی حتی اگر این پروپوزال مبنی بر ایجاد پیوند ا گانی

بین کتابخانه های مدارس و کتابخانه های عمومی را کال کنار بگذاریم، از منظر نقشی که
در ارتقاء شاخص مطالعه دارد برای توسعه کتابخانه های عمومی با سیاقی که تا کنون
وجود داشته است ضرورت پیدا می کند و بازهم باید این پروپوزال را جدی گرفت.) 
✒ این ایده اگر در همه ی مدارس امکان تحقق ندارد(که همینطور است) در مدارسی

که استانداردهای الزم کالبدی را دارد می تواند در چند منطقه ی آموزشی کشور به شکل
آزمایشی اجرا شود. در معماری و ساخت مدارس جدید نیز می تواند مورد توجه قرار

گیرد.
✒مزیت دیگر: تسهیل و تقویت ارتباط بین نسلی با پیش بینی ساعات مشترک

بهره برداری دانش آموزان با مردم محله... کاهش شکاف نسلی و تقویت زمینه ی مفاهمه
که از اهداف پایه ی  تربیتی است.

✒ استقرار کتابخانه های عمومی در مدارس با توجه به نیمه حضوری شدن مدارس
شاید توجیه بیشتری هم پیدا کرده باشد.... دسترسی آسان تر عموم مردم و در ساعات

طوالنی تر. حتی اگر مدارس به وضعیت تمام وقت حضوری مانند گذشته بازگردند، از
پتانسیل فصل تابستان نباید غفلت بشود. در این فصل کتابخانه های مدارس با

پشتیبانی و تشریک مساعی کتابخانه های عمومی می توانند کانون فعالیت های گوناگون
ترویجی در حوزه ی کتاب و کتابخوانی برای گروه های سنی مختلف باشند. نیروی
انسانی تخصصی مدارس(متوسطه) نیز هم در اوقات فراغت فرصتی برای ارائه
خدمات فرهنگی (و البته دریافت حق الزحمه برای جبران خدمات) پیدا می کنند.

... نگاه به این پروپوزال از منظر تحلیلی دیگر: درون نهادی

) این نهاد را عمومی غیر دولتی شناخته که۱۳۸۲✒قانون نهاد کتابخانه های عمومی( 
 کتابخانه های۱۴۰۴البته وابسته به وزرات ارشاد است.  بیانیه ی چشم انداز در افق 

عمومی بر تعامل و هم افزایی تاکید می کند(پایین�👇👇�)



《 در خدمت آموزش مادام العمر افراد جامعه از طریق تعامل با نهادهای آموزشی و
تسهیل در چرخه ی دانش با تامین منابع اطالعاتی》

《دارای ساختاری انعطاف پذیر و چابک در تعامل با مساجد و خیرین و بهره مند از
همکاری نهادها و سازمان های دولتی، مردمی و مذهبی》

همچنین بر جذب مخاطبان سنین تحصیل(کودک و نوجوان) تاکید ویژه دارد:
《جذاب،هدایت کننده ی اوقات فراغت و توسعه دهنده فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با

هدف جذب فراگیر مخاطب به ویژه کودکان؛ نوجوانان و جوانان》
)!!! با استانداردهای جهانی خیلی فاصله۳۶۳۱ است( ۴۰۰۰✒تعداد کتابخانه ها کمتراز 

۱۴۰۰۰٪  مدارس این اتفاق بیفتد، این تعداد می تواند به حدود ۱۰داریم. اگر حداقل 
 جلد کتاب۲۰۰۰افزایش یابد. اگر فقط در مدارس متوسطه دارای کتابخانه های باالی 

۲ میلیون جلد کتاب داریم) تعداد ۵۱ کتابخانه متوسطه با قریب ۳۷۲۷اتفاق بیفد (
برابر خواهد شد... ✒فراز دیگری از چشم انداز:

 کشور۱۵《با حفظ جایگاه اول کشور در منطقه و موفق در رساندن کشور در زمره ی 
برتر جهان از جهت سرانه فضا، عضو، منابع و امانت کتابخانه ای》

✒بودجه می تواند "به شکل عملیاتی" و در ازای خروجی مورد توافق به
آموزش وپرورش مناطق و استان ها اختصاص داده شود.

_____________
✒نتیجه گیری:

در برنامه ی هفتم می تواند حکم و سیاست تازه ای در این زمینه پیش بینی شود تا اگر
الزم زمینه های قانونی برای این اتفاق(وصلت مبارک) فراهم شود.


