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و چالش  انجمن 
صنفی فعالیت های    

ƒƒ1فتاحیƒاهللƒرحمت

ƒاز ƒیکی ƒ،کنون ƒتا ƒ1379 ƒسال ƒاواخر ƒدر ƒانجمن ƒهایƒفعالیت ƒآغاز ƒاز
ƒبودهƒحقوقیƒوƒصنفیƒمسائلƒبهƒتوجهƒکشورƒکتابدارانƒجامعهƒهایƒدغدغه
ƒوƒرنجشƒموجبƒهاƒسالƒکهƒاستƒمشکالتیƒازƒبرخاستهƒدغدغهƒاینƒ.است
ƒجلساتƒبرخیƒدرƒƒ.استƒشدهƒکتابدارانƒازƒبسیاریƒتنشƒ،مواقعƒبرخیƒدر
ƒکتابدارانƒسویƒازƒصنفیƒهایƒفعالیتƒمسئلهƒبارهاƒ،انجمنƒهایƒهمایشƒو
ƒبه ƒتوجه ƒبا ƒکه ƒاست ƒکرده ƒتاکید ƒنکته ƒاین ƒبر ƒنیز ƒانجمن ƒو ƒشده ƒمطرح
ƒهایƒانجمنƒهمهƒبرایƒعلومƒوزارتƒسویƒازƒشدهƒتصویب(ƒخودƒاساسنامه
ƒبیانƒبهƒ.بپردازدƒصنفیƒهایƒفعالیتƒبهƒنداردƒاجازهƒوƒتواندƒنمیƒ)کشورƒعلمی
ƒآنƒاساسنامهƒباƒتضادƒدرƒهاƒفعالیتƒگونهƒاینƒبهƒانجمنƒمستقیمƒورودƒ،دیگر
ƒهایƒانجمنƒهایƒفعالیتƒمحدودهƒوƒوظایفƒ،ساختارƒکهƒایƒاساسنامهƒ،است
ƒازƒبسیاریƒکهƒاستƒحالیƒدرƒاینƒ.استƒساختهƒمشخصƒوƒتعریفƒراƒعلمی
ƒمسائلƒموازاتƒبهƒکشورهاƒسایرƒدرƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒهایƒانجمن

علمی،ƒبهƒمسائلƒصنفیƒهمƒمیƒپردازند.
ƒهایƒفعالیت ƒبرای ƒایران ƒکتابداران ƒبحق ƒهایƒخواسته ƒدر ƒتردیدی
ƒگرفته ƒقرار ƒانجمن ƒتاکید ƒمورد ƒهمواره ƒنکته ƒاین ƒو ƒندارد ƒوجود ƒصنفی
ƒ،اشتغال ƒعدمƒاز ƒکتابداران ƒاز ƒبسیاری ƒ،گذشتهƒهایƒسالƒطولƒدر ƒ ƒ.است
ƒ،غیرکتابدارƒمدیرانƒاز ƒ،استخدام ƒدرƒمساویƒحقوقƒاز ƒبرخورداری ƒعدم
ƒکه ƒآنست ƒترƒمهم ƒیƒنکته ƒاما ƒ،اندƒبوده ƒمندƒگله ƒمشکالت ƒاز ƒبسیاری ƒاز ƒو
ƒنیازƒ،آنهاƒگستردگیƒوƒتنوعƒدلیلƒبهƒ،صنفیƒهایƒفعالیتƒدرƒشدنƒدرگیر
ƒتوانƒازƒکهƒاموریƒ،داردƒزیادƒبسیارƒانسانیƒنیرویƒوƒفراوانƒهایƒبرنامهƒبه
ƒدر ƒو ƒهاƒنشست ƒدر ƒبارها ƒکه ƒگونهƒهمان ƒ.آیدƒنمی ƒبر ƒانجمن ƒمدیره ƒهیأت
ƒبه ƒانجمن ƒاستƒشدهƒمطرحƒانجمن ƒهایƒفعالیت ƒاز ƒدورهƒهرƒهایƒگزارش
ƒهایƒکمیتهƒدرƒکهƒاعضاییƒکمƒتعدادƒوƒمدیرهƒهیأتƒاعضایƒکمƒتعدادƒدلیل
ƒعلمیƒامورƒبهƒپرداختنƒبرایƒکافیƒتوانƒ،کنندƒمیƒهمکاریƒانجمنƒمختلف

ƒرئیسƒانجمنƒکتابداریƒوƒاطالعƒرسانیƒایران 1

ƒبار ƒکهƒصنفیƒهایƒفعالیت ƒبه ƒرسدƒچهƒندارد ƒاستƒبایسته ƒکهƒگونهƒآنƒرا
ƒ.داردƒفراوانƒحقوقیƒوƒاجرایی

ƒاعضای ƒمیان ƒارتباط ƒ:است ƒارتباط ƒنوع ƒدو ƒدارای ƒحداقل ƒصنفی ƒهر
ƒارتباط( ƒجامعهƒبا ƒاعضا ƒمیان ƒارتباط ƒو ƒ)درونیƒارتباط( ƒیکدیگر ƒبا ƒحرفه
ƒهاƒارتباط ƒهمین ƒدل ƒدر ƒو ƒچارچوب ƒدر ƒهم ƒصنفی ƒهایƒفعالیت ƒ.)برونی
ƒانواعƒازƒمتنوعیƒگسترهƒ،ترتیبƒبدینƒ.استƒانجامƒقابلƒوƒگیردƒمیƒشکل
ƒبهƒکهƒداردƒوجودƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒحرفهƒدرƒهاƒفعالیتƒوƒهاƒارتباط
ƒدلیلƒبهƒ.باشدƒداشتهƒهمراهƒبهƒنیزƒمشکالتیƒوƒمسائلƒتواندƒمیƒبالقوهƒطور
ƒمسائلیƒبودنƒبینیƒپیشƒقابلƒغیرƒدلیلƒبهƒنیزƒوƒمتنوعƒوƒبزرگƒگسترهƒهمین
ƒمحدودƒبهƒتوجهƒباƒانجمنƒ،)موردیƒمسائل(ƒآیدƒوجودƒبهƒاستƒممکنƒکه
ƒاین ƒبه ƒرا ƒخود ƒانرژی ƒاز ƒایƒعمده ƒبخش ƒتواندƒنمی ƒخود ƒامکانات ƒبودن
ƒبهƒصنفیƒهایƒفعالیتƒوƒمسائلƒماهیتƒ،دیگرƒسویƒازƒ.دهدƒاختصاصƒامر
ƒخودƒخاصƒهایƒقابلیتƒوƒهاƒآگاهیƒبهƒنیازƒآنهاƒپیگیریƒکهƒاستƒایƒگونه
ƒهاییƒقابلیتƒچنینƒفاقدƒحاضرƒحالƒدرƒانجمنƒکهƒاستƒحالیƒدرƒاینƒوƒدارد
ƒشدنƒدرگیرƒبهƒنیازƒوƒصنفیƒمسائلƒپیگیریƒبودنƒطوالنیƒ،همچنینƒ.است
ƒوƒباشدƒمیƒانجمنƒدرƒخاصیƒنیروهایƒوجودƒمستلزمƒافرادƒوƒهاƒسازمانƒبا
ƒمواردƒاینƒهمهƒ.آیدƒنمیƒبرƒعلمیƒانجمنƒعهدهƒازƒکنونیƒشرایطƒدرƒاین
ƒشدهƒتدوینƒپیشƒازƒهایƒبرنامهƒبهƒتوجهƒباƒعلمیƒانجمنƒکهƒاستƒحالیƒدر
ƒاساسنامهƒمبنایƒبرƒتواندƒمیƒهموارهƒوƒکندƒمیƒدنبالƒراƒمشخصیƒمسیرƒ،خود

خود،ƒفعالیتƒهایƒعلمیƒحوزهƒکارƒخودƒراƒساماندهیƒنماید.
ƒو ƒالزم ƒحقوق ƒاز ƒصنفی ƒهایƒفعالیت ƒکه ƒاست ƒباور ƒاین ƒبر ƒانجمن
ƒبسترƒکهƒآنƒبهƒتوجهƒبا ƒ.استƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒجامعهƒضروری
ƒانجمنی ƒباید ƒاست ƒمتفاوت ƒعلمی ƒهایƒفعالیت ƒبستر ƒبا ƒصنفیƒهایƒفعالیت
ƒصنفیƒانجمنƒیکƒوجودƒ.شودƒتاسیسƒآنƒبرایƒخاصیƒگروهƒیاƒوƒمستقل
ƒخودƒحقوقƒاحقاقƒجهتƒدرƒحرفهƒاعضایƒخاطرƒآرامشƒموجبƒتواندƒمی
ƒاختیارƒدرƒراƒخودƒامکاناتƒوƒدانشƒتواندƒمیƒانجمنƒ،راستاƒاینƒدرƒ.باشد
ƒتوانƒمی ƒکه ƒهاییƒراه ƒ.اندƒکرده ƒرا ƒکاری ƒچنین ƒعزم ƒکه ƒدهد ƒقرار ƒآنانی
ƒیک ƒتشکیل ƒ)1 ƒ:باشد ƒموارد ƒاین ƒشامل ƒتواندƒمی ƒرسید ƒمقصود ƒاین ƒبه
ƒاطالعƒوƒکتابداریƒانجمنƒمعنویƒوƒمادیƒحمایتƒباƒصنفیƒمستقلƒانجمن
ƒکتابداران( ƒهاƒگروهƒانواع ƒاز ƒصنفیƒشورایƒیکƒایجاد ƒ)2 ƒ،ایران ƒرسانی
ƒانجمن(ƒموجودƒهایƒانجمنƒوƒ)علمیƒهیأتƒاعضایƒوƒدانشجویانƒ،شاغل
ƒ،پزشکی ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒانجمن ƒ،رسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری
ƒ،)ادکا( ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒهایƒانجمن ƒدانشجویی ƒاتحادیه
ƒ،مساجدƒهنریƒفرهنگیƒهایƒکانونƒانجمن ƒ،عمومیƒهایƒکتابخانهƒانجمن
ƒبر ƒتاکید ƒ،تردید ƒبدون ƒ.)آنها ƒمانند ƒو ƒ،هاƒشهرداریƒعمومیƒهایƒکتابخانه
ƒگروƒدرƒصنفیƒهایƒفعالیتƒتحققƒدرƒموفقیتƒکهƒاستƒضروریƒنکتهƒاین
ƒوƒکتابداریƒحرفهƒدرƒقشرهاƒهمهƒیƒپیوستهƒوƒجدیƒهمفکریƒوƒهمکاری

اطالعƒرسانیƒاست.
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یادداشت هایی از سخنرانی دکتر حری 
در نخستین جشنواره برترین های 

دانشجویی ادکا

به خودتان تکیه کنید!

ƒƒ1پاسیارƒپریسا

ƒاندƒبرگزیده ƒو ƒکرده ƒهمت ƒجشنواره ƒاین ƒبرای ƒجوان ƒعزیزان ƒآنچه
ƒهرƒمنƒنظرƒبه ƒ.استƒدانشجوهاƒوƒ،هاƒنامهƒƒپایان ƒ،هاƒنشریهƒ،هاƒانجمن ƒشامل
ƒجمعیƒمانیفست ƒ.دارندƒجمعیƒ)مانیفست)بیانیهƒیکƒ،مواردƒاین ƒاز ƒیک
ƒسؤالƒاستƒممکنƒاماƒباشدƒهضمƒقابلƒتواندƒمیƒƒنامهƒپایانƒوƒنشریهƒ،انجمن
ƒهرƒبهƒکوتاهƒایƒاشارهƒاست؟ƒجمعیƒمانیفستƒیکƒدانشجوƒچراƒکهƒشود

یکƒضروریƒاست.
ƒآراءƒتعامل ƒمحلƒکهƒآیدƒمیƒوجودƒبه ƒدلیل ƒاین ƒبه ƒانجمن ƒهرƒاساسا
ƒچهƒانجمن ƒخصوصیاتƒو ƒهاƒمؤلفه ƒکه ƒکندƒنمی ƒفرقی ƒ.باشد ƒهاƒاندیشه ƒو
ƒصورتƒگوناگونƒهایƒاندیشهƒتعاملƒآنƒدرƒکهƒاستƒاینƒشرطشƒ،باشد
ƒ،باشد ƒاندیشانƒهمƒمحفلƒفقطƒانجمن ƒیکƒکهƒداشتƒانتظار ƒنباید ƒ.گیرد
ƒًمعموالƒهاƒجوانƒدرƒ.باشدƒدگراندیشانƒوƒاندیشانƒهمƒتجمعƒمحلƒبایدƒبلکه
ƒآنƒدرƒوƒدهندƒمیƒتشکیلƒراƒانجمنیƒکهƒزمانیƒوƒاستƒبیشترƒشکنندگی

ƒعلومƒدانشگاهƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒارشدƒکارشناسیƒدانشجویƒ 1
پزشکیƒتهران

ƒشودƒنمیƒگرفتهƒبازیƒبهƒهایشانƒاندیشهƒکهƒکنندƒمیƒتصورƒ،کنندƒمیƒفعالیت
ƒƒکهƒاستƒاینƒحقیقتƒاماƒ.نداردƒراƒآنهاƒحضورƒشایستگیƒانجمنƒبنابراینƒو
ƒوقتیƒ.باشدƒماƒمرادƒوفقƒبرƒچیزƒهمهƒوƒبدانیمƒانجمنƒمحورƒراƒخودƒنباید
ƒقائلƒتنهاƒنهƒکهƒشودƒمیƒبرجستهƒاندیشهƒاینƒ،آیدƒمیƒوجودƒبهƒایƒاتحادیه
ƒیƒگسترهƒتجمیعƒبهƒمعتقدƒبلکهƒایمƒبودهƒانجمنƒیکƒدرƒهاƒاندیشهƒتجمیعƒبه
ƒبایدƒهاƒانجمنƒکهƒرسدƒمیƒنتیجهƒاینƒبهƒجمعƒهاƒاتحادیهƒدرƒ.هستیمƒبیشتری
ƒ،باشدƒکردهƒمطرحƒفردƒیکƒابتداƒراƒاندیشهƒاستƒممکنƒحتیƒ.کنندƒچنین
ƒیکƒحاصلƒ،شودƒمیƒاجراƒاندیشه ƒاین ƒطرحƒاز ƒپسƒآنچهƒهرحالƒبه ƒاما

ƒ.استƒجمعیƒتفکر
ƒگاهƒهیچƒ.یافتƒتوانƒمیƒهمƒنشریهƒیکƒدرƒراƒگراییƒجمعƒهمینƒشبیه
ƒمجالتƒدرƒبساƒچهƒ.کندƒنمیƒتهیهƒراƒمجلهƒمطالبƒهمهƒمجلهƒیکƒسردبیر
ƒبا ƒمقاله ƒچند ƒخاص ƒپدیده ƒیک ƒدرباره ƒشماره ƒیک ƒدر ƒعلمی ƒمهم
ƒآنجاƒ،بنابراینƒ.دارندƒحضورƒگوناگونƒهایƒاندیشهƒوƒمتفاوتƒرویکردهای
ƒمحاسباتƒدرƒ،سنجیƒعلمƒدرƒ.دیدƒتوانƒمیƒراƒافکارƒوƒهاƒاندیشهƒتجمیعƒهم
ƒمقاالت ƒسرجمعƒبر ƒرا ƒاستنادها ƒسرجمعƒکهƒهمƒمجلهƒیکƒتاثیر ƒضریب

یکƒنشریهƒمحاسبهƒمیƒکنیم،ƒاینƒجمعƒگراییƒراƒمیƒبینیم.
ƒحد ƒدر ƒرا ƒخود ƒکه ƒاست ƒاین ƒدانشجویی ƒنشریات ƒدرباره ƒمهم ƒنکته
ƒدانشجویی ƒهایƒنشریه ƒدر ƒکه ƒاصراری ƒچه ƒ.دارند ƒنگه ƒرسانƒآگاهی
ƒاست ƒرسانی ƒآگاهی ƒنیز ƒکار ƒاز ƒبخشی ƒشود؟ ƒنوشته ƒعلمی ƒهایƒمقاله
ƒمجالتƒعهدهƒبرƒعلمیƒمقاالتƒدرجƒمسئولیتƒ.استƒمهمƒهمƒبسیارƒکه
ƒهاƒخبرنامهƒوƒدانشجوییƒتریبونƒ.استƒعلمی-ترویجیƒوƒعلمی-پژوهشی
ƒهیچƒوƒکنندƒبیانƒراƒمهمƒخبرهایƒوƒآموزشیƒنظامƒازƒخودƒمطالباتƒباید
ƒنظامƒهایƒگذاریƒسیاستƒبرایƒوƒنیستƒعلمیƒمقالهƒازƒکمترƒهاƒاینƒازƒیک
ƒمحضƒبه ƒکه ƒداشت ƒتوجه ƒباید ƒ.است ƒموثر ƒو ƒمفید ƒهم ƒبسیار ƒآموزشی
ƒمخاطبƒ،رودƒمیƒفراترƒخودƒمخاطبƒانتظارƒموردƒحالتƒازƒخبرنامهƒاینکه
ƒمنتشرƒکهƒایƒنشریهƒتقدیرƒهرƒبهƒ.دهدƒمیƒدستƒازƒراƒخودƒنویسندهƒحتیƒو

میƒشودƒنیزƒیکƒمانیفستƒجمعیƒاست.
ƒکسانیƒحداقلƒ.هستیمƒروبروƒجمعیƒمانیفستƒیکƒباƒماƒهمƒنامهƒپایانƒدر
ƒاساتیدƒ،دانشجوƒازƒعبارتندƒ،دارندƒمشارکتƒنامهƒپایانƒیکƒتدوینƒدرƒکه
ƒوƒحقƒدارایƒخودƒمشارکتƒحدƒدرƒاینهاƒهمهƒوƒمشاورƒاساتیدƒوƒراهنما
ƒهایƒنامهƒپایانƒازƒاستفادهƒبرایƒکهƒبودمƒجمعیƒدرƒبارƒیکƒƒ.هستندƒسهم
ƒفروش ƒازای ƒبه ƒکه ƒبود ƒاین ƒسخن ƒو ƒشدƒمی ƒگیریƒتصمیم ƒدانشجویی
ƒ.شودƒدادهƒمربوطƒاساتیدƒوƒسازمانƒبهƒآنƒدرآمدƒنامهƒپایانƒهرƒازƒایƒنسخه
ƒوƒدانشجوƒجزƒبهƒکردیمƒصحبتƒهمهƒازƒکهƒکردمƒاعتراضƒشدتƒبهƒمن
ƒتمامƒدرƒنباشد؟ƒدخیلƒآنƒدرƒدانشجوƒکهƒبردƒنامƒایƒنامهƒپایانƒازƒشودƒمیƒآیا
ƒاختیارƒدرƒƒفرمیƒ،شودƒالتحصیلƒفارغƒخواهدƒمیƒدانشجوییƒکهƒزمانیƒدنیا
ƒنامهƒپایانƒازƒکسیƒاگرƒمایلیدƒآیاƒاستƒشدهƒسؤالƒآنƒدرƒکهƒگذارندƒمیƒاو
ƒامکانƒاینƒکهƒدهیمƒاجازهƒاوƒبهƒمقررƒمبلغƒقبالƒدرƒخواستƒایƒنسخهƒشما

ƒو ƒکتابداری ƒدانشجویی ƒ-علمی ƒهایƒانجمن ƒاتحادیه ƒ:اشاره
ƒدانشجوییƒهایƒبرترینƒجشنوارهƒنخستینƒ،ƒ)ادکا(ƒایرانƒرسانیƒاطالع
ƒدرƒ.کردƒبرگزارƒ87ƒسالƒپایانƒدرƒراƒایرانƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒایران ƒمختلف ƒهایƒدانشگاه ƒدانشجویان ƒاز ƒبسیاری ƒکه ƒمراسم ƒاین
ƒوƒارشدƒکارشناسیƒ،کارشناسیƒدانشجویانƒبرترینƒ،داشتندƒحضور
ƒبرترینƒوƒدانشجوییƒعلمیƒهایƒانجمنƒوƒهاƒنشریهƒبرترینƒ،دکتری
ƒهاییƒیادداشتƒ،استƒآمدهƒادامهƒدرƒآنچهƒ.شدندƒمعرفیƒهاƒنامهƒپایان
ƒتواندƒƒمیƒکهƒاستƒجشنوارهƒاینƒدرƒحریƒعباسƒدکترƒسخنرانیƒاز

برایƒمخاطبانƒخبرنامهƒخواندنیƒباشد.
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ƒکهƒنداردƒحقƒکسیƒ،باشدƒمنفیƒدانشجوƒجوابƒاگرƒشود؟ƒفراهمƒبرایش
ƒ،نسخهƒهرƒفروشƒازایƒبهƒ،پذیرفتƒدانشجوƒاگرƒوƒدهدƒانجامƒراƒکارƒاین

ƒ.شودƒمیƒارسالƒاوƒبرایƒباشدƒکهƒهرجاƒدرƒدانشجوƒالسهمƒحق
ƒاما ƒ.نداشت ƒسئوال ƒجای ƒجمعی ƒمحصول ƒظاهرا ƒکار ƒاینجای ƒتا
ƒجمعیƒمانیفست ƒیکƒهمƒدانشجو ƒآیا ƒو ƒدارد ƒقرار ƒکجاƒبرتر ƒدانشجوی
ƒجاهایƒدرƒکهƒهستندƒدانشجویانیƒ،بیانƒاینƒبرایƒمصداقƒبهترینƒاست؟
ƒکردهƒتحصیلƒآنƒدرƒکهƒمحیطیƒازƒکدامƒهرƒوƒاندƒکردهƒتحصیلƒمختلف
ƒهایƒدانشگاهƒالتحصیالنƒفارغƒدرƒراƒتاثیرƒاینƒبازتابƒ.اندƒپذیرفتهƒتاثیرƒ،اند
ƒاستƒترتیبƒهمینƒبهƒهمƒکشورƒداخلƒدرƒ.یافتƒتوانƒمیƒجهانƒمختلف
ƒبا ƒ... ƒو ƒمشهد ƒ،شیراز ƒ،اهواز ƒ،تهران ƒمختلف ƒهایƒدانشگاه ƒدانشجویان ƒو
ƒاین ƒداردƒقبلی ƒموردƒسهƒبا ƒموردƒاین ƒکهƒتفاوتی ƒاما ƒ.هستندƒمتفاوت ƒهم
ƒدانشگاهƒمجموعهƒبهƒاعتمادƒعدمƒدلیلƒبهƒدانشجویانƒازƒبسیاریƒکهƒاست
ƒبیشترƒشودƒمیƒحاصلƒآنچهƒوƒنیستندƒهاƒدانشگاهƒدستƒپروردهƒًالزاماƒ،خود
ƒکارƒاینƒمنƒاعتقادƒبهƒوƒاستƒدانشجوƒخودƒهایƒکنکاشƒوƒهاƒمطالعهƒنتیجه
ƒاغلبƒمنƒ،نالدƒمیƒآموزشیƒهایƒضعفƒازƒدانشجوییƒوقتیƒ.استƒدرست
ƒ.بسازیƒراƒخودتƒکهƒمسئولیƒتنهاییƒبهƒتوƒکنƒفرضƒکهƒکنمƒمیƒتوصیه
ƒتنهاƒوƒکنƒاستفادهƒداریƒاختیارƒدرƒکهƒمنابعیƒوƒامکاناتƒتمامƒازƒ،بنابراین
ƒکنƒانتخاب ƒتو ƒ.نکن ƒتکیه ƒ،دهدƒآموزشƒتو ƒبه ƒباید ƒًظاهراƒکهƒجاییƒبه

ƒگامƒیکƒمنƒاعتقادƒبهƒاینƒ.باشƒآنƒدنبالƒبهƒوƒبدانیƒخواهیƒمیƒچهƒکه
مثبتƒاست.

ƒهاƒعرصهƒهمهƒوƒاستƒمفیدیƒوƒانگارانهƒمثبتƒانتخابƒهاƒبرترینƒانتخاب
ƒجشنوارهƒ،خوارزمیƒجشنوارهƒ،ماندگارƒهایƒچهرهƒ.کنندƒمیƒراƒکارƒاینƒهم
ƒخارجیƒهایƒفستیوالƒ.هستندƒایرانیƒهایƒنمونهƒفجرƒفیلمƒجشنوارهƒوƒفارابی
ƒاشارهƒنوبلƒجایزهƒوƒادبیƒجوایزƒبهƒتوانƒمیƒکهƒشودƒمیƒبرگزارƒنیزƒبسیاری
ƒدر ƒ)برتر( ƒتفصیلی ƒصفتƒنه ƒو ƒ)برترین( ƒعالی ƒصفتƒاز ƒکه ƒوقتی ƒ.کرد
ƒتنها ƒفرقƒ.خوبندƒهمهƒکهƒاستƒمعنا ƒاین ƒبه ƒشودƒمیƒاستفاده ƒایƒجشنواره
ƒبرگزیدهƒکهƒآنهاییƒکهƒنیستƒمعنیƒآنƒبهƒاینƒ.استƒامتیازƒاخذƒمیزانƒدر
ƒموجودƒمواردƒباƒقیاسƒدرƒوƒاستƒنسبیƒسهمƒاینƒ.هستندƒضعیفƒ،اندƒنشده

ƒ.شودƒمیƒسنجیدهƒدورهƒهر
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ƒƒ1منصوریان ƒیزدان

مقدمه
ƒثبتƒوƒƒ2الکترونیکي ƒبحثƒگروهƒبهƒپیاميƒارسالƒبا ƒ1387ƒماهƒديƒدر
ƒوƒکتابداريƒجامعهƒاعضای ƒاز ƒسؤالƒدوƒ ƒ، ƒ3گفتگوƒوبالگƒدرƒایƒنوشته
ƒبخواهیدƒشماƒاگر«ƒ:کهƒبودƒاینƒنخستƒسؤالƒ.پرسیدمƒایرانƒرسانيƒاطالع
ƒدومƒسؤالƒوƒ»بود؟ƒخواهدƒچهƒقدمƒیکƒآنƒ،برداریدƒانجمنƒبرايƒقدمƒیک
ƒ،برداردƒشماƒبرايƒقدمƒیکƒفقطƒباشیدƒداشتهƒانتظارƒانجمنƒازƒاگر«ƒ:کهƒاین
ƒ)پست( ƒنوشته ƒبر ƒ)کامنت( ƒنظر ƒ29 ƒ،پاسخ ƒدر ƒ.»چیست؟ ƒقدم ƒیک ƒآن
ƒ،کردندƒارسالƒالکترونیکيƒپستƒبرایمƒهمƒنفرƒ7ƒوƒشدƒثبتƒگفتگوƒوبالگ
ƒدانشجویانƒوƒهمکارانƒازƒتعداديƒ.رسیدƒدستمƒبهƒپاسخƒ36ƒمجموعƒدرƒکه

ƒ.کردندƒمطرحƒحضوريƒوƒتلفنيƒصورتƒبهƒراƒخودƒشفاهيƒنظراتƒنیز
ƒازƒایƒگزیدهƒاینجاƒدرƒ،اینترنتيƒنظرسنجيƒآنƒازƒماهƒچندƒازƒپسƒاکنون
ƒدرƒ،دریافتيƒنظراتƒانعکاسƒباƒنوشتهƒاینƒدرƒƒالبتهƒ.شودƒمیƒارائهƒنظراتƒاین
ƒبنديƒدستهƒƒبهƒ،باشمƒداشتهƒراƒنتایجƒتفسیرƒوƒتحلیلƒقصدƒآنکهƒازƒبیشترƒواقع

ƒ.سپارمƒمیƒخوانندگانƒبهƒراƒخصوصƒاینƒدرƒقضاوتƒوƒپردازمƒمیƒآنها

قدم هاي اعضا براي انجمن
ƒدرƒاعضاƒنظراتƒازƒبرخيƒبهƒاشارهƒباƒ،یادداشتƒاینƒنخستƒبخشƒدر
ƒدهندگان ƒپاسخ ƒهايƒدیدگاه ƒاز ƒتصویري ƒ،نظرسنجي ƒاول ƒسؤالƒبه ƒپاسخ
ƒاصاًلƒ،شدƒگفتهƒمقدمهƒدرƒکهƒطورƒهمانƒالبتهƒ.شودƒمیƒارائهƒزمینهƒاینƒدر
ƒ.ندارم ƒرا ƒرسمي ƒغیر ƒسنجي ƒنظر ƒاین ƒنتایج ƒبخشِي ƒتعمیم ƒو ƒتحلیل ƒقصد
ƒوƒکتابداريƒجامعهƒآرایƒازƒبرشيƒنظراتƒاینƒبیانƒکهƒگفتƒتوانƒمیƒفقط

ƒاستادیارƒدانشگاهƒتربیتƒمعلمƒتهرانƒوƒعضوƒهیاتƒمدیرهƒانجمن 1
2ƒLis@ferdowsi.um.ac.ir
3ƒ http://ilisa.blogfa.com

اطالعƒرسانيƒراƒدرƒخصوصƒانجمنƒنشانƒمیƒدهد.
ƒنهاد ƒیکƒعنوان ƒبه ƒانجمن ƒاهمیت ƒبه ƒآنان ƒنتایج ƒاین ƒدر ƒبختانهƒخوش
ƒ،ًضمناƒ.واقفندƒباشدƒاثرƒمنشأƒهاƒزمینهƒازƒبسیاريƒدرƒتواندƒمیƒکهƒدولتيƒغیر
ƒوƒاستƒکتابدارانƒهمهƒبهƒمتعلقƒانجمنƒکهƒباورندƒاینƒبرƒدرستيƒبهƒآنان
ƒاطالعƒوƒکتابداريƒجامعهƒهمگرایيƒوƒهمسویيƒبهƒتواندƒمیƒچتريƒهمچون

ƒ.کندƒکمکƒرساني
ƒنظراتيƒافرادƒاغلبƒکهƒدهدƒمیƒنشانƒشدهƒمطرحƒنظراتƒبرƒمروريƒالبته
ƒبراي ƒخودƒکاملƒآمادگيƒبه ƒمثاًل ƒ.اندƒکردهƒمطرحƒراƒمبهميƒگاهƒوƒکلي
ƒبرايƒکمکيƒچهƒًدقیقاƒنیستƒمشخصƒاماƒ،کنندƒمیƒاشارهƒانجمنƒبهƒکمک
ƒ.کنندƒخدمتƒانجمنƒبهƒتوانندƒمیƒچگونهƒوƒاستƒساختهƒدستشانƒازƒانجمن
ƒفقطƒوƒقلبمƒتمامƒبا«ƒ:کهƒداشتهƒاظهارƒصمیمانهƒدهندگانƒپاسخƒازƒیکيƒ،مثاًل
ƒامیدبخشƒپاسخƒاینƒدرƒ.»بودƒخواهمƒانجمنƒهمراهƒرشتهƒشدنƒبهترƒبراي
ƒانجمنƒبهƒخودƒتوانƒتمامƒباƒحاضرندƒنویسندگانƒگرچهƒمشابهƒهايƒپاسخƒو
ƒچهƒبهƒقلبƒتمامƒباƒانجمنƒباƒبودنƒهمراهƒنیستƒمشخصƒاماƒ،کنندƒکمک
ƒگرچهƒنظرƒاین ƒواقعƒدرƒ.چیستƒرشتهƒشدنƒبهتر ƒاز ƒمنظورƒوƒاستƒمعني

ƒ.نیستƒگویاƒوƒدقیقƒاماƒ،استƒسخاوتمندانهƒوƒامیدبخشƒبسیار
ƒوظایفƒازƒهنوزƒماƒازƒبرخيƒکهƒاستƒآنƒازƒحاکيƒنظراتيƒچنینƒبیان
ƒاطالعƒوƒکتابداريƒجامعهƒقبالƒدرƒانجمنƒوظایفƒوƒانجمنƒقبالƒدرƒخود
ƒبیشتر ƒگویيƒکلي ƒنوعي ƒبا ƒمقوله ƒاین ƒدر ƒو ƒنیستیم ƒآگاه ƒکشور ƒرساني
ƒتوانیمƒمیƒکهƒایƒزمینهƒنه ƒ،کنیمƒمیƒبیان ƒانجمن ƒبه ƒنسبتƒراƒخودƒاحساس

برايƒانجمنƒمفیدƒباشیم.
ƒگویيƒکليƒاین ƒاز ƒدهندگانƒپاسخ ƒاز ƒتعدادي ƒدیگرƒنظرات ƒدرƒالبته
ƒتصویريƒترسیمƒبرايƒ.اندƒکردهƒاشارهƒتريƒروشنƒنکاتƒبهƒوƒگرفتهƒفاصله
ƒنظراتƒبنديƒدستهƒیکƒجدولƒ،پرسشƒاینƒازƒحاصلƒنتایجƒازƒترƒروشن
ƒحاضرندƒکهƒهایيƒقدمƒخصوصƒدرƒراƒنظرسنجيƒاینƒدرƒکنندگانƒشرکت

برايƒانجمنƒبردارندƒنشانƒمیƒدهد.

يک قدم براي انجمن
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نمونه نظرات مطرح شدهنوع مشارکت اعضاردیف

1ƒوƒاحساسيƒ،مبهمƒ،کلي
نامشخص

•ماƒوظیفهƒداریمƒبرايƒانجمنƒهرکاريƒکهƒازƒدستمانƒبرمیƒآیدƒبکنیم 	
•ازƒتوƒبهƒیکƒاشارهƒ-ƒازƒماƒبهƒسرƒدویدن 	

•تاƒآنجاƒکهƒمیƒتوانمƒوƒسوادمƒاجازهƒدهدƒبهƒانجمنƒکمکƒخواهمƒکرد 	
•همگيƒدرƒانجمنƒشرکتƒفعالƒمیƒکنیمƒوƒباƒسرƒمیƒدویم 	

•فکرƒکردنƒدربارهƒحلƒمشکالتƒارتباطيƒانجمنƒوƒاعالمƒبرخيƒازƒنظرات 	
•هرƒکمکيƒازƒماƒبرƒمیƒآیدƒانجامƒمیƒدهیم 	

ƒبتوانمƒکاريƒهرƒورزمƒمیƒعشقƒحرفهƒاینƒبهƒًواقعاƒکهƒکتابداريƒجامعهƒازƒکوچکيƒعضوƒعنوانƒبهƒمن• 	
انجامƒمیƒدهم

•آمادگيƒخودƒراƒبرايƒبرداشتنƒهرƒقدمیƒکهƒانجمنƒبهƒآنƒنیازƒداشتهƒباشدƒاعالمƒمیƒکنم 	

2ƒسازندهƒنقدƒوƒانجمنƒباƒارتباط
آن

برقراريƒارتباطƒباƒانجمنƒوƒتالشƒدرƒنقدƒسازندهƒوƒرفعƒنارساییƒهاƒبهƒقلمƒوƒقدم

3ƒهايƒهمایشƒدرƒمشارکت
انجمن

ƒدرƒآنƒارائهƒوƒرشتهƒبهƒمربوطƒجدیدƒمطالبƒفراگیريƒدرƒسعيƒوƒهاƒهمایشƒوƒهاƒفعالیتƒدرƒشرکتƒمنƒوظیفه
درونƒجامعهƒکتابداريƒوƒغیرƒکتابداري

باشدƒکمکƒبهƒشاخهƒهايƒاستاني4 ƒالزم ƒقدمي ƒهر ƒخود ƒشهرستان ƒدر ƒحرفه ƒانداختن ƒجا ƒبراي ƒو ƒاستاني ƒهايƒشاخه ƒاهداف ƒراستاي ƒدر
برمیƒدارم

بعضيƒازƒماƒدرƒجلساتƒشرکتƒمیƒکنیمƒوƒبهƒانجمنƒیاريƒمیƒرسانیممشارکتƒدرƒجلساتƒانجمن5

6ƒسایتƒازƒمرتبƒبازدید
انجمن

سرزدنƒبهƒسایتƒوƒدرƒجریانƒمسایلƒقرارƒگرفتنƒوƒکمکƒبهƒاعتاليƒآنƒباƒشرکتƒدرƒجلساتƒماهانه

•شرکتƒدرƒهمایشƒماهانهƒوƒمعرفيƒوƒتبلیغƒرشتهƒوƒحرفهƒبهƒعنوانƒرشتهƒایƒمفیدƒبرايƒجامعهکمکƒبهƒمعرفيƒرشته7 	
ƒتخصصيƒهايƒانجمنƒسایرƒبهƒانجمنƒمعرفيƒدرƒتالشƒوƒانجمنƒماهانهƒجلساتƒدرƒمستمرƒحضور• 	

8ƒسایتƒطراحيƒبهƒکمک
انجمن

ƒبا ƒارتباطي ƒاصليƒهايƒکانالƒاز ƒیکيƒوƒمهمƒخیليƒراƒآنƒچونƒ.انجمن ƒسایتƒکیفیتƒارتقا ƒبراي ƒهمکاري
ƒبگویمƒخواهمƒمیƒبخوردƒبرƒکسيƒبهƒاینکهƒبدونƒیعنيƒ.داردƒاسفناکيƒوضعیتƒمتأسفانهƒوƒدانمƒمیƒکتابداران

گریهƒآورƒاست!

جدولƒ:1ƒدستهƒبنديƒنظراتƒاعضاƒدرƒخصوصƒنوعƒمشارکتƒآنانƒدرƒانجمن
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ƒعدمƒدالیلƒوƒدارندƒکتابدارانƒمشکالتƒبهƒاشارهƒنیزƒهاƒپاسخƒازƒتعدادي
مشارکتƒخودƒراƒدرƒانجمنƒتوضیحƒمیƒدهند:

ƒدرآمد ƒ.نیستم ƒمدیران ƒرده ƒدر ƒیعني ƒ.هستم ƒجزء ƒکتابدار ƒیک ƒمن«
ƒهمینƒدریافتƒبرايƒ.دهدƒنمیƒراƒامƒزندگيƒخرجƒکفافƒوƒاستƒکمƒمن
ƒ.کنم ƒکار ƒشب ƒاز ƒپاسي ƒتا ƒالطلوع ƒعلي ƒصبح ƒاز ƒمجبورم ƒکم ƒدستمزد
ƒ.ندارمƒراƒآنƒپرداختƒتوانƒمنƒوليƒبردهƒباالترƒراƒخانهƒاجارهƒامƒصاحبخانه
ƒ،دارمƒمنƒکهƒشرایطيƒاینƒباƒ...استƒبریدهƒراƒامانمƒفرزندانمƒتحصیلƒخرج

آیاƒفکرƒميƒکنیدƒمنƒیاƒامثالƒمنƒميƒتوانیمƒبهƒفکرƒانجمنƒباشیم؟!«.

قدم هاي انجمن براي اعضا
ƒدارند ƒانتظار ƒاعضا ƒکه ƒهایيƒقدم ƒمورد ƒدر ƒشده ƒدریافت ƒهايƒپاسخ
ƒ.است ƒترƒخاصƒموارد ƒاغلب ƒدرƒو ƒترƒمفصلƒبسیار ƒبردارد ƒبرایشان ƒانجمن
ƒنظراتƒاغلبƒاماƒ،استƒشدهƒمطرحƒهمƒمبهمƒوƒکليƒنظراتيƒهمچنانƒالبته
ƒ.اندƒنوشتهƒ،بردارندƒانجمنƒبرايƒخواهندƒمیƒکهƒهایيƒقدمƒازƒترƒدقیقƒراƒخود
ƒنوشتهƒوƒکردهƒاشارهƒرشتهƒنامƒتغییرƒموضوعƒبهƒدهندگانƒپاسخƒازƒیکيƒ،مثاًل

است:
ƒطریق ƒهر ƒبه( ƒرشته ƒنام ƒزمینه ƒدر ƒموجود ƒهايƒبحث ƒبه ƒدادن ƒخاتمه«
ƒاندر ƒهنوز ƒما ƒگشت ƒعطار ƒرا ƒعشق ƒشهر ƒهفت ƒ:معروف ƒقول ƒبه ƒ)ممکن
ƒمسئلهƒاینƒپیشƒسالƒ15ƒحدودƒازƒکهƒاستƒآنƒجالبƒایمƒکوچهƒیکƒخم
ƒازƒماندنƒعقبƒباعثƒبلکهƒنرسیدهƒايƒƒƒƒƒƒƒنتیجهƒبهƒتنهاƒنهƒوƒهستƒوƒبودهƒمطرح
ƒدرƒسرعتƒبهƒدیگرƒهايƒرشتهƒحالیکهƒدرƒشودƒمیƒهمƒهاƒپیشرفتƒازƒبسیاري
ƒ.باشندƒنمیƒنیزƒمسائلƒاینƒبندƒوƒقیدƒدرƒوƒهستندƒدگرگونيƒوƒتوسعهƒحال
ƒهاƒبحث ƒاین ƒبه ƒزدن ƒدامن ƒبجاي ƒخواهیمƒمیƒƒگرامی ƒاساتید ƒاز ƒبنابراین
ƒتحکیم ƒبه ƒمنجر ƒنهایت ƒدر ƒتا ƒنمایند ƒتقویت ƒرا ƒخود ƒآموزشي ƒکیفیت

موقعیتƒاجتماعيƒکتابدارƒشود«.
ƒارزیابيƒبه ƒراƒانجمنƒدرستيƒبهƒسؤالƒاینƒبه ƒدهندگانƒپاسخƒازƒیکي
ƒدومƒپرسشƒبهƒکهƒمفصليƒًنسبتاƒپاسخƒدرƒوƒاستƒفراخواندهƒخودƒدروني

اینƒنظرƒسنجيƒدادهƒبهƒمواردƒمتعدديƒاشارهƒکردهƒاست:
ƒهشتمینƒبهƒکهƒحاالƒ.استƒدرونيƒبررسيƒوƒنقدƒیکƒنیازمندƒانجمن«
ƒانجمن ƒعملکردƒاست ƒشایستهƒشویمƒمیƒنزدیک ƒجدیدƒانجمن ƒتولد ƒسال
ƒمشخصƒو ƒگرفتهƒقرار ƒتحلیل ƒو ƒتجزیه ƒو ƒبازنگري ƒمورد ƒآن ƒوضعیتƒو
ƒبهسازيƒنیازمندƒکجاهاƒدرƒوƒداشتهƒبیشتريƒتوفیقƒهایيƒزمینهƒچهƒدرƒشود
ƒبرƒوƒشودƒشناسایيƒبهبودƒقابلƒنقاطƒوƒقوتƒنقاطƒبایدƒ.باشدƒمیƒتقویتƒو
ƒنظرƒدرƒانجمنƒتکاملƒوƒبهبودƒبرايƒهایيƒبرنامهƒتحلیلƒوƒتجزیهƒاینƒاساس
ƒبر ƒما ƒکهƒکندƒمیƒایجاب ƒامروزین ƒو ƒعلميƒمدیریت ƒ.شودƒاجرا ƒو ƒگرفته
ƒکاريƒپراکنده ƒجايƒبه ƒکنیمƒحرکتƒگرایانهƒواقعƒاستراتژي ƒیکƒمبناي
ƒامکانات ƒحد ƒدر ƒیا ƒنباشند ƒالویت ƒدر ƒاست ƒممکن ƒکه ƒکارهایي ƒانجام ƒو
ƒکتابخانه ƒبازسازي ƒدر ƒکمکƒمانند ƒمسائلي ƒطرحƒ.نباشند ƒما ƒمقدورات ƒو

ƒمرکز ƒهايƒپژوهش ƒبه ƒکمکƒوƒ/نامه ƒپایان ƒتهیه ƒراهنماي ƒ/افغانستان ƒملي
ƒرا ƒخود ƒکاري ƒهايƒاولویت ƒانجمن ƒکه ƒاست ƒآن ƒنشانگر ƒعلمي ƒمدارک
ƒبا ƒقوي ƒارتباط ƒایجاد ƒدر ƒانجمن ƒ.دهدƒنمی ƒاهمیت ƒآنها ƒبه ƒیا ƒشناسدƒنمی
ƒو ƒجوان ƒکتابداران ƒمناسب ƒسازماندهي ƒو ƒهاƒآن ƒمشارکت ƒجلب ƒو ƒبدنه
ƒانجمن ƒتأسیس ƒهنگام ƒدر ƒاینکه ƒبا ƒو ƒاست ƒنداشته ƒچنداني ƒتوفیق ƒمشتاق
ƒنیزƒجوانƒنیروهايƒوƒداشتندƒفعالیتƒایرانƒکتابداريƒپیشکسوتانƒهمهƒتقریبا
ƒآنƒازƒوƒاستƒچگونهƒوضعƒحاالƒاماƒنگریستندƒمیƒاتفاقƒاینƒبهƒامیدوارانه
ƒکهƒداردƒوجودƒمشکليƒچهƒاست؟ƒماندهƒباقيƒچیزيƒچهƒامیدهاƒوƒاشتیاق
ƒ/دانشگاهيƒهايƒکتابخانهƒکمیتهƒمانند ƒتخصصيƒهايƒگروهƒایمƒنتوانسته ƒما
ƒ/کودکƒ/آموزشگاهيƒهايƒکتابخانهƒکمیتهƒ/تخصصيƒهايƒکتابخانهƒکمیته

عموميƒوƒ...ƒدرƒدرونƒانجمنƒبهƒوجودƒبیاوریم؟«
ƒوƒکتابداريƒجامعهƒبهƒانجمنƒتعلقƒبهƒکنندگانƒشرکتƒازƒدیگرƒیکي
ƒنیروهاي ƒبیشتر ƒمشارکت ƒجلبƒبه ƒرا ƒانجمن ƒو ƒکرده ƒاشاره ƒرسانيƒاطالع

داوطلبƒفراخواندهƒاست:
ƒورودƒاز ƒپسƒماه ƒ6 ƒیعني ƒ83ƒسالƒاز ƒمنƒ.هستیمƒیکيƒانجمن ƒو ƒمن«
ƒکمیته ƒ-خراسان ƒشاخه ƒانجمن ƒدر ƒرا ƒفعالیتم ƒًرسما ƒکارشناسي ƒدوره ƒبه
ƒاین ƒدر ƒو ƒشدم ƒانجمن ƒعضو ƒزودتر ƒکميƒالبته ƒ.کردم ƒشروع ƒدانشجویي
ƒکنمƒمی ƒفکر ƒحال ƒهر ƒبه ƒ.امƒداده ƒانجام ƒبرآمده ƒدستم ƒاز ƒکاري ƒهر ƒمدت
ƒکتابدارانيƒازƒمتشکلƒانجمنƒ.ندارندƒهمƒبا ƒتفاوتيƒآنƒاعضايƒوƒانجمن
ƒاز ƒتوانندƒمی ƒکه ƒهستند ƒزیادي ƒافراد ƒمطمئنا ƒ.هستند ƒآن ƒعضو ƒکه ƒاست
ƒمتأسفانهƒالبتهƒ.ببرندƒبهرهƒانجمنƒهايƒفعالیتƒارتقایƒبرايƒخودƒهايƒتوانایي
ƒازƒƒکمی ƒهايƒحمایت ƒو ƒاست ƒحاکم ƒکتابداري ƒجامعه ƒبر ƒزیادي ƒانفعال
ƒبرايƒدانشجویانƒبهƒهاƒدانشگاهƒمدرسانƒکهƒصورتيƒدرƒاماƒ.شودƒمیƒانجمن
ƒباشندƒانجمنƒƒحامیƒخودƒوƒکنندƒواردƒراƒالزمƒانگیزهƒهاƒفعالیتƒاینƒانجام
ƒبه ƒو ƒکردƒبهینه ƒاستفاده ƒاست ƒزیاد ƒبسیار ƒکه ƒموجود ƒپتانسیل ƒاز ƒتواندƒمی
ƒکتابدارانƒسمتƒبه ƒباید ƒآنƒاز ƒپسƒ.پوشانیدƒعملƒجامعهƒانجمن ƒاهداف

کتابخانهƒهايƒعموميƒرفتƒوƒآنهاƒراƒبهƒپویایيƒوادارƒنمود«.
ƒمشکالت ƒبه ƒنیز ƒنظرسنجي ƒاین ƒدر ƒکنندگان ƒشرکت ƒاز ƒاز ƒتعدادي

کتابداريƒوƒاطالعƒرسانيƒپزشکيƒاشارهƒکردهƒبودند:
ƒاینƒبهƒایƒقهƒعالƒهیچƒ.هستمƒ4ترمƒپزشکيƒرسانيƒاطالعƒدانشجويƒمن«
رشتهƒندارمƒوƒنخواهمƒداشتƒاماƒقطعاƒًراضيƒنیستمƒاینƒرشتهƒحذفƒشود.
ƒیƒادامهƒبرايƒایƒانگیزهƒهیچƒوگرنهƒباشدƒخوابƒهاƒماجراƒاینƒهمهƒامیدوارم

اینƒرشتهƒنخواهمƒداشت«.
ƒاز ƒکتابدارانƒانتظارات ƒخصوصƒدرƒشدهƒمطرحƒنظراتƒ2ƒجدولƒدر
ƒازƒنمونهƒیکƒحداقلƒدستهƒهرƒبرايƒوƒشدهƒبنديƒدستهƒدستهƒ28ƒدرƒانجمن

نظراتيƒکهƒبیانگرƒآنƒاستƒبهƒعنوانƒشاهدƒآوردهƒشدهƒاست.
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جدولƒ:2ƒدستهƒبنديƒانتظاراتƒاعضاƒازƒانجمن

نمونه نظرات مطرح شدهانتظار از انجمنردیف

•خوبƒگوشƒکردنƒوƒتوانایيƒجمعƒبنديƒوƒاقدامƒبرايƒرفعƒهرƒموردکلي،ƒمبهمƒوƒنامشخص1 	

ƒهايƒسخنرانيƒوƒهاƒکارگاهƒبرگزاريƒازƒپرهیزƒ،ترƒعلمیƒوƒپربارترƒهايƒهمایشƒبرگزاري• 	

تکراري،ƒخارجƒساختنƒمحوریتƒانجمنƒازƒتمرکزƒگرایي

راستيƒقصهƒهمگرایيƒدوƒانجمنƒبهƒکجاƒکشید؟!!!ƒراستيƒاصالƒهمگرایيƒیعنيƒچه؟!!!!ƒیعنيƒوقتيƒهمگرایيƒدوƒانجمن2
ƒدلƒدرƒوƒکنمƒمیƒسکوتƒمنƒبنددƒمیƒبرƒآکادمیکƒدنیايƒازƒرختƒپزشکيƒکتابداريƒکارشناسي

بهƒسوگواريƒتوƒمیƒخندم

چراƒانجمنƒدرƒبسیاريƒازƒوقایعƒکتابداريƒکشورƒسکوتƒمیƒکند؟ƒگویاƒحفظƒمنفعتƒفرديƒبرƒحضورƒدرƒعرصهƒهايƒملي3
جمعƒبرتريƒدارد

•کاشƒ»کمƒگويƒوƒگزیدهƒگويƒچونƒدر«ƒسرلوحهƒگفتمانƒمیƒشد.ƒ»خشتƒاولƒچونƒنهدƒعملگراƒشدنƒوƒپرهیزƒازƒشعار4 	

ƒبهƒکار«ƒچراکهƒخاستیمƒبرمیƒعملƒبهƒوƒمیکردیمƒباورƒراƒ»کجƒدیوارƒرودƒمیƒثریاƒتاƒکجƒمعمار
عملƒبرآید«

•انتظارƒدارمƒکهƒانجمنƒازƒکارƒشعاريƒدستƒبردارد 	

5ƒایƒحرفهƒحقوقƒبهƒانجمنƒتوجه
کتابداران

ƒواقعاƒکهƒرشتهƒاینƒودانشجویانƒکتابدارانƒایƒحرفهƒحقوقƒازƒچیزƒهرƒازƒقبلƒاستƒبهترƒانجمن
ƒیانƒدانشجوƒسرƒباشندƒداشتهƒدوستƒبالیيƒهرƒشماƒحضورƒازƒدورƒاساتیدƒبعضيƒحتيƒگاهي

میƒآورندƒدفاعƒکند

6ƒدرƒکتابدارنƒمدیریتƒبهƒتوجه
کتابخانهƒها

ƒکتابدارانƒغیرƒاستخدامƒازƒممکنƒطریقƒهرƒبهƒانجمنƒداریمƒکتابداريƒالتحصیلƒفارغƒکهƒزمانيƒتا
برايƒپستƒکتابداريƒممانعتƒنماید

درƒصورتيƒکهƒانجمنƒحوزهƒهايƒکاريƒخودƒکامالƒروشنƒنمودهƒوƒبهƒاعضاƒاعالمƒداردƒآنگاهƒشفافƒسازيƒفعالیتƒهاƒوƒرسالتƒها7
میƒتوانƒمنتظرƒماندƒوƒدیدƒکهƒجامعهƒکتابداريƒچهƒخواهدƒکرد

اماƒکسانيƒبایدƒکاندیدايƒانجمنƒشوندƒکهƒوقتƒوƒانگیزهƒداشتهƒباشند.ƒآنƒطورƒکهƒپیداستƒیکيƒمشارکتƒهمهƒاعضاƒدرƒانجمن8
ƒکارƒوƒنیستƒخوبƒاینƒ.دارندƒعالیهƒنظارتƒفقطƒهمƒایƒعدهƒوƒکنندƒمیƒراƒکارƒبیشترینƒنفرƒدو

عمقيƒپیشƒنمیƒرود

•تمرکزƒزدایيƒازƒفعالیتƒهايƒانجمنƒدرƒتهرانƒوƒتوجهƒبهƒکمیتهƒهايƒمنطقهƒایتمرکزƒزدایي9 	

ƒازƒهمƒشهرستانƒهايƒبچهƒماƒتاƒدیگرƒشهرهايƒدرƒهاƒسخنرانيƒوƒهاƒکارگاهƒوƒهمایشƒبرگزاري• 	

آنƒبهرهƒمندƒشویم
ƒدرƒسمینارهاƒوƒهاƒکارگاهƒوƒنباشدƒهاƒتهرانيƒمخصوصƒفقطƒانجمنƒکهƒاستƒاینƒمنƒتوقع• 	

شهرستانƒهاƒهمƒبرگزارƒشود
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جهانيƒفکرƒکردنƒوƒمليƒ)نهƒنهادي(ƒعملƒکردن.ƒانجمنƒمحبوسƒدرƒمسائلƒنهاديƒخویشƒاستƒجهانيƒاندیشیدنƒوƒمليƒعملƒکردن10
ƒآنƒƒرسمیƒنامƒدرƒ»ایران«ƒواژهƒکهƒکردƒنمیƒفراموشƒنبودƒچنینƒاینƒاگرƒ.اشƒنهاديƒهايƒهدفƒنه

ƒدرƒکهƒآنچهƒبهƒنسبتƒگذشتهƒسالƒچندƒاینƒطيƒوگرنهƒبردƒمیƒبهرهƒبیشترƒسمپاتيƒعنصرƒازƒ.ƒآمده
ƒ)داشتهƒمستقیمƒارتباطƒهایشƒهدفƒوƒوظایفƒباƒقطعاƒو(ƒگذشتƒپزشکيƒرسانيƒاطالعƒوƒکتابداري

بيƒاعتناƒنمیƒبود.

انجمنƒنیزƒعليƒرغمƒتماميƒموانعƒوƒمشکالتيƒکهƒداردƒبهترینƒگامƒممکنشƒهمگامƒوƒیکصداƒکمکƒبهƒهمگرایيƒکتابداران11
ساختنƒتماميƒکتابدارانƒدرƒتماميƒعرصهƒهاست

رتبهƒبنديƒکتابدارانƒباƒتوجهƒبهƒمعیارهایيƒمانندƒمدرکƒتحصیلي،ƒاثربخشيƒعلمي،ƒاثربخشيƒرتبهƒبنديƒعلميƒکتابداران12
ƒآنانƒبهƒدرجهƒیاƒرتبهƒاولینƒدانشجویانƒالتحصیليƒفارغƒزمانƒدرƒکهƒایƒگونهƒبهƒآنƒجزƒوƒایƒحرفه
ƒهايƒسازمانƒوƒمهندسيƒنظامƒکهƒکاريƒهمانƒمشابهƒ)آنهاƒجزƒوƒوکیالنƒ،مهندسانƒمانند(ƒشودƒداده

دیگرƒانجامƒمیƒدهند

13ƒباƒمرتبطƒنهادهايƒباƒارتباطƒبرقراي
کتابداري

برقراريƒارتباطƒباƒنهادƒکتابخانهƒهايƒعموميƒوƒثبتƒانجمنƒدرƒمیانƒانجمنƒهايƒموردƒتاییدƒنهاد

14ƒهايƒپایگاهƒتشکیلƒدرƒمشارکت
اطالعاتيƒمربوطƒبهƒکتابداران

ƒازƒآنƒبهƒدسترسيƒامکانƒبرقراريƒوƒاستانيƒهايƒشاخهƒدرƒایرانيƒکتابدارانƒاطالعاتيƒپایگاهƒتشکیل
طریقƒسایتƒانجمن

کنترلƒبیشترƒفعالیتƒهايƒشاخهƒهايƒاستانيƒوƒبرگزاريƒمجمعƒعموميƒفوقƒالعادهƒدرƒصورتƒکمƒتوجهƒبیشترƒبهƒشاخهƒهايƒاستاني15
کاريƒ)حداقلƒدرƒشهرهایيƒکهƒپتانسیلƒباالتريƒدارند(

16ƒنیازƒموردƒاستانداردهايƒتدوین
کتابداران

ƒازƒحمایتƒوƒآموزشيƒموسساتƒبهƒآنƒارائهƒوƒپژوهشيƒوƒآموزشيƒاستانداردهايƒتدوین
اجراکنندگانƒآن

17ƒدرƒالملليƒبینƒهايƒفعالیتƒبهƒکمک
عرصهƒپژوهش

ƒبهƒعالقمندƒاعضايƒبرايƒخارجيƒپژوهشگرانƒباƒمشترکƒهايƒپژوهشƒانجامƒزمینهƒنمودنƒبرقرار
خصوصƒدرƒسطحƒتحصیالتƒتکمیلي

18ƒمراکزƒارزیابيƒمعیارهايƒتدوین
آموزشيƒکتابداري

ƒ،هاƒدانشگاهƒ،هاƒگروهƒمعرفيƒوƒموجودƒمختلفƒهايƒارزیابيƒاساسƒبرƒخارجيƒهايƒدانشگاهƒارزیابي
اساتیدƒوƒپژوهشگرانƒبرترƒخارجيƒبهƒاعضا

ارائهƒگواهيƒهايƒعلميƒبهƒاعضاƒکهƒمشخصƒکنندهƒسطحƒدانشƒآنهاƒباشدتدوینƒمعیارهايƒارزیابيƒاعضا19

•افزایشƒتالشƒبرايƒنهادینهƒکردنƒجایگاهƒکتابداريƒوƒاطالعƒرسانيƒدرƒجامعهارتقایƒمنزالتƒاجتماعيƒکتابداران20 	

ƒآنƒبرƒانجمنƒنامƒتوانƒنمیƒبشناساندƒمسئوالنƒبهƒراƒرشتهƒهايƒارزشƒنتواندƒانجمنƒاگر• 	

گذاشت

21ƒدرƒمطالعهƒفرهنگƒارتقایƒبهƒکمک
جامعه

ƒنهادینهƒجهتƒدرƒمردمƒعامهƒباƒبیشترƒتعاملƒوƒهاƒپارکƒ،عموميƒهايƒکتابخانهƒ،عوامƒجامعهƒبهƒورود
کردنƒفرهنگƒکتابخواني
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نتيجه
ƒآنکهƒاز ƒبیش ƒما ƒ،دهدƒمیƒنشانƒفوقƒجدولƒدوƒمقایسهƒکهƒطورƒهمان
ƒکهƒداریمƒتوقعƒانجمنƒازƒ،کنیمƒکمکƒانجمنƒبهƒتوانیمƒمیƒچگونهƒبدانیم
ƒمقابل ƒدر ƒما ƒوظیفه ƒبه ƒاشاره ƒکه ƒیک ƒجدول ƒ.دهد ƒانجام ƒکاري ƒبرایمان
ƒهايƒتوقعƒازƒنشانƒکهƒ2ƒجدولƒمقابلƒدرƒوƒدستهƒ8ƒشاملƒفقطƒداردƒانجمن
ƒازƒبسیاريƒالبتهƒ.استƒدستهƒ28ƒشاملƒوƒترƒمفصلƒبسيƒ،داردƒانجمنƒازƒما
ƒباعث ƒ،دیگرƒسویيƒاز ƒ.است ƒبجا ƒکاماًلƒوƒمنطقي ƒانتظارها ƒو ƒهاƒتوقع ƒاین
ƒخود ƒانجمن ƒاز ƒرساني ƒاطالع ƒو ƒکتابداري ƒجامعه ƒکه ƒاست ƒخوشحالي
ƒ.استƒمعتقدƒآنهاƒتحققƒخصوصƒدرƒآنƒتوانƒبهƒوƒداردƒروشنƒانتظاراتي
ƒامکاناتي ƒچه ƒبا ƒو ƒکسيƒچهƒعمل ƒدر ƒ ƒکه ƒاینجاست ƒاصلي ƒسؤال ƒاما
ƒخودƒفعليƒشکلƒباƒانجمنƒآیاƒبپوشاند؟ƒعملƒجامعهƒانتظارها ƒاینƒبهƒباید
ƒنیازهاƒاینƒپاسخگويƒتواندƒمیƒداردƒاختیارƒدرƒکهƒمحدوديƒنیروهايƒباƒو

ƒامکانƒوƒاستƒمعدودƒگروهيƒداوطلبانهƒکارƒبهƒمتکيƒکهƒانجمنيƒآیاƒباشد؟
ƒسطحƒاینƒدرƒتواندƒمیƒنداردƒراƒوقتƒتمامƒنیرويƒچندƒگرفتنƒخدمتƒبه
ƒاعضای ƒتکƒتکƒیاري ƒاز ƒانجمن ƒتا ƒ،تردید ƒبي ƒباشد؟ ƒاثر ƒمنشأ ƒگسترده
ƒاین ƒتحقق ƒنشود ƒبرخوردار ƒرساني ƒاطالع ƒو ƒکتابداري ƒبزرگ ƒجامعه
ƒاستƒداوطلبيƒنیروهايƒبهƒمتکيƒانجمنƒکهƒچراƒ.بودƒنخواهدƒمیسرƒانتظارها
ƒاینƒتعدادƒچهƒهرƒ.بگذارندƒمایهƒآنƒپیشبردƒبرايƒخودƒانرژيƒوƒوقتƒازƒکه
ƒبیشتريƒافرادƒبینƒفعالیتƒزمینهƒهمهƒاینƒبارƒباشدƒبیشترƒداوطلبƒنیروهاي
ƒباشندƒانجمنƒکنارƒدرƒمعدوديƒتعدادƒفقطƒامروزƒمثلƒاگرƒوƒشودƒمیƒتقسیم
ƒپاسخگويƒانجمنƒامورƒپیشرفتƒ،کشندƒدوشƒبرƒراƒبارƒاینƒنفرƒچندƒفقطƒو
ƒهر ƒبیایید ƒپس ƒ.بود ƒنخواهد ƒرساني ƒاطالع ƒو ƒکتابداري ƒجامعه ƒانتظارهاي

یکƒازƒماƒحداقلƒیکƒقدمƒبرايƒانجمنƒبرداریم.

22ƒیافتنƒدرƒکتابدارانƒبهƒکمک
زمینهƒهايƒفعالیتƒهايƒجدید

ƒهايƒجایگاهƒدرƒتوانندƒمیƒکهƒهایيƒنقشƒوƒکتابدارانƒبرايƒکاريƒجدیدƒهايƒزمینهƒیافتنƒوƒمطالعه
ƒهايƒرسانهƒطریقƒازƒآنƒانتشارƒوƒ)آنƒجزƒوƒآموزشƒ،صنعت(ƒباشندƒداشتهƒاجتماعيƒمختلف

مختلف

23ƒاعضاƒافزایيƒدانشƒدرƒمشارکتƒمدرکƒدارايƒکهƒشهرستانيƒهايƒعلميƒهیاتƒعلميƒسطحƒبردنƒباالƒحالƒبهƒفکري• 	

ƒبهƒافرادƒگونهƒاینƒمخصوصƒآموزشيƒهايƒدورهƒبرگزاريƒباƒوƒبکندƒهستندƒارشدƒکارشناسي
دانشƒافزایيƒآنانƒکمکƒنماید

•نزدیکƒکردنƒوƒمنسجمƒکردنƒتمامƒگروهƒهايƒکتابداريƒزیرƒچترƒانجمن 	

24ƒصنفيƒوƒایƒحرفهƒرویکردƒبهƒتوجه
کتابداري

ƒآنƒهمراهƒالبتهƒوƒکتابدارانƒمشکالتƒرفعƒجهتƒمشاغلƒسایرƒهمچونƒکتابدارانƒصنفƒایجاد• 	

ƒوƒانجمنƒشدنƒشناختهƒرسمیتƒبهƒوƒرشتهƒعلميƒارتقايƒجهتƒکتابداريƒعلميƒانجمنƒحفظ
نفوذƒانجمنƒدرƒدانشگاهƒهاƒوƒکنترلƒوƒسازماندهيƒدروسƒدانشگاهيƒرشتهƒکتابداري
•توجهƒبهƒوضعیتƒصنفيƒکتابدارانƒوƒتاکیدƒنکندƒماƒانجمنƒعلميƒهستیمƒنهƒصنفي 	

انجمنƒبایدƒتالشƒکندƒباƒتغییرƒنامƒرشتهƒبهƒارتقایƒاینƒرشتهƒکمکƒکندتالشƒانجمنƒبرايƒتغییرƒنامƒرشته25

26ƒدرسيƒبرنامهƒتدوینƒدرƒدرسيمشارکتƒواحدهايƒشدنƒروزƒبهƒوƒهاƒدانشگاهƒآموزشيƒيƒشیوهƒدرƒتغییرƒبرايƒتالش• 	

•پیگیريƒجديƒدرƒمحتوايƒدرسيƒرشته 	

هماهنگيƒوƒانجامƒفعالیتƒهايƒگروهيƒمنسجمƒمانندƒحمایتƒازƒاعزامƒگروهيƒنویسندگانƒمقاالتƒتقویتƒروحیهƒکارگروهيƒاعضا27
ƒمسوالنƒوƒشدƒخواهدƒحرفهƒاجتماعيƒمنزلتƒباعثƒکارƒاین(ƒخارجيƒهايƒکارگاهƒوƒهاƒهمایشƒبه

ƒ)بردƒخواهندƒپيƒرشتهƒاهمیتƒبه

28ƒاصليƒاعضایƒترƒجديƒمشارکتƒکهƒکاريƒصدهاƒازƒیکيƒعنوانƒبهƒآنƒتلقيƒنهƒƒ،انجمنƒدرƒکارƒبهƒاهمیتƒƒوƒمناسبƒسازماندهي
انجامƒمیƒدهند
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ƒƒ1زودرنجƒمعصومه

ƒتوانندƒمیƒتاثیريƒچهƒƒاسامیƒکهƒایدƒکردهƒفکرƒموضوعƒاینƒبهƒکنونƒتاƒآیا
ƒتأییدƒمهرƒماƒتفکرƒطرزƒبرƒتوانندƒمیƒچگونهƒوƒباشندƒداشتهƒماƒزندگيƒدر
ƒعناوینƒاینƒآیاƒنه؟ƒیاƒآیدƒميƒدرƒآبƒازƒمناسبƒهمیشهƒتأییدƒاینƒآیاƒبزنند؟
ƒافرادƒفعالیتƒبازدهƒبرƒ-استƒمشاغلƒعناوینƒمنظورمƒاختصاصيƒطورƒبه-
ƒبرƒیاƒدهند؟ƒميƒوجههƒمشاغلƒبرƒکهƒهستندƒهاƒنامƒاینƒآیاƒگذارد؟ƒمیƒتأثیر
ƒسازد؟ƒمیƒراƒماƒکارƒيƒوجههƒشدهƒنهادهƒماƒيƒعهدهƒبرƒکهƒمسئولیتيƒعکس

اینƒسؤالƒƒهاƒراƒمیƒتوانƒدرƒموردƒرشتهƒيƒکتابداريƒهمƒپرسید.
ƒدرƒوƒاندƒشدهƒرشتهƒاینƒواردƒکهƒکسانيƒخصوصƒبهƒافرادƒازƒبسیاريƒ
ƒيƒرشتهƒ.هستندƒآشناƒهاƒپرسشƒاینƒباƒکنندƒمیƒفعالیتƒکتابداريƒيƒحوزه
ƒهرƒبرايƒکلمهƒواقعيƒمفهومƒبهƒکهƒاستƒايƒمیان-رشتهƒایƒرشتهƒکتابداري
ƒدلیلƒبهƒکهƒاستƒهایيƒرشتهƒدستƒآنƒازƒرشتهƒاینƒاماƒ.استƒالزمƒجامعه
ƒوƒکردهƒتحصیلƒقشرƒطرفƒاز ƒچهƒما ƒيƒجامعهƒدرƒهموارهƒاشƒگذاریƒنام

ƒدانشجویƒکارشناسیƒکتابداریƒوƒاطالعƒرسانیƒدانشگاهƒسمنان 1

ƒچهƒ.استƒگرفتهƒقرارƒلطفيƒکمƒوƒمهريƒبيƒموردƒعاميƒقشرƒطرفƒازƒچه
ƒکمƒاندازهƒاینƒهرگزƒدانستندƒمیƒراƒرشتهƒاینƒکارایيƒجامعهƒافرادƒاگرƒبسا

ƒ.کردندƒنمیƒلطفي
ƒیکƒعنوانƒبهƒوƒداردƒکارƒسروƒانسانƒبا ƒکهƒاستƒایƒرشتهƒکتابداري
ƒامƒشدهƒرشتهƒاینƒواردƒکهƒزمانيƒازƒکنمƒادعاƒتوانمƒمیƒشخصيƒايƒتجربه
ƒنیزƒراƒانسانیتƒآموزشƒرشتهƒاینƒکهƒامƒدریافتهƒعلمƒاینƒمدرسانƒرفتارƒاز
ƒعرضهƒدیگرانƒبهƒراƒدانایيƒوƒفروتنيƒنهایتƒدرƒکتابداريƒ.گیردƒمیƒبرƒدر
ƒکتابدارƒیکƒراستيƒبه ƒاما ƒ.نیست ƒکسيƒوامدارƒقضیهƒاین ƒدرƒوƒداردƒمی
ƒکتابدار ƒیکƒمسند ƒدر ƒاشتباه ƒبه ƒکه ƒکسانیƒبسیارند ƒچه ƒکیست؟ƒواقعي
ƒهم ƒدیپلم ƒبه ƒآنها ƒتحصیلي ƒمدرک ƒگاهي ƒحتي ƒکه ƒافرادي ƒ،اندƒنشسته
ƒاعتراضيƒهمƒجامعهƒافرادƒازƒیکƒهیچƒکهƒجاستƒاینƒجالبƒوƒرسدƒنمی
ƒریشه ƒکجاƒاز ƒاعتراض ƒعدم ƒاین ƒ.کندƒنمی ƒاشتباهي ƒافراد ƒاین ƒجایگاه ƒبر
ƒبه ƒکسي ƒزیرا ƒباشند ƒداشته ƒحق ƒسکوت ƒاین ƒبراي ƒآنها ƒشاید ƒگیرد؟ƒمی
ƒآنهاƒبهƒکسيƒشایدƒ.استƒنکردهƒمعرفيƒراƒواقعيƒمرجعƒکتابدارƒیکƒآنها
ƒاین ƒرسدƒمیƒنظرƒبه ƒ.استƒنکردهƒتشریحƒراƒمرجعƒکتابدارƒیکƒوظایف
ƒ.نیستƒآنانƒگناهƒاینƒوƒندارندƒاطالعƒآنهاƒ.نیستƒنیازƒعدمƒبرايƒسکوت
ƒماƒيƒرشتهƒاینکهƒوجودƒباƒآنهاƒبهƒکهƒاستƒکتابدارانƒماƒگناهƒهمهƒازƒاول

اطالعƒرسانيƒبودهƒآگاهيƒندادهƒایم.
ƒهرگزƒوليƒ،ایمƒنالیدهƒجامعهƒدرƒگرفتنƒقرارƒمهريƒبيƒموردƒازƒهمیشهƒماƒ
ƒگفتنƒازƒبایدƒکتابداريƒاولƒترمƒدانشجويƒیکƒچراƒایمƒنپرسیدهƒخودƒاز
ƒمتوجهƒاولƒيƒلحظهƒوقتيƒدلیلƒچهƒبهƒ.کندƒحقارتƒاحساسƒاشƒرشتهƒنام
ƒرغم ƒعلي ƒ،شودƒمی ƒسرخورده ƒو ƒغمگین ƒشودƒمی ƒخود ƒقبولي ƒرشته ƒکد
ƒ.اندƒماندهƒنهفتهƒهمهƒوƒداردƒوجودƒرشتهƒاینƒدرƒکهƒرشديƒبسترهايƒتمام
ƒ.استƒکتابدارانƒماƒخودƒدرƒقبیلƒاینƒازƒچراهایيƒوƒچراƒاینƒچرا؟ƒًواقعا
ƒهایيƒراهƒچهƒازƒکهƒاینƒاماƒ.ایمƒنکردهƒهاƒذهنیتƒتغییرƒبرايƒتالشیƒهیچƒما
ƒهایيƒریزيƒبرنامهƒوƒبررسيƒوƒبحثƒبهƒنیازƒدهیمƒانجامƒراƒکارƒاینƒتوانیمƒمی
ƒجامعƒتعریفيƒيƒارائهƒآیدƒمیƒنظرƒبهƒزمانƒاینƒدرƒاماƒ.داردƒزمینهƒاینƒدر
ƒباشدƒکارسازƒتواندƒمیƒافرادƒبهƒحرفهƒاینƒفوایدƒدادنƒنشانƒوƒرشتهƒاینƒاز
ƒسمینارهايƒتشکیلƒوƒبینانهƒواقعƒتبلیغاتيƒهايƒبرنامهƒطریقƒازƒمهمƒاینƒکه
ƒایجاد ƒسمینارها ƒاین ƒدر ƒشرکت ƒبراي ƒمردم ƒعموم ƒاز ƒدعوت ƒو ƒمختلف

میƒشود.
ƒدولتƒزیراƒگرفتƒنادیدهƒشناساندنƒاینƒدرƒراƒدولتƒسهمƒنبایدƒالبتهƒ
ƒاذهانƒهدایتƒوƒکنترلƒدرƒتواندƒمیƒکهƒاستƒجامعهƒمهمƒارکانƒازƒیکي
ƒدر ƒکتابداران ƒکردن ƒدخیل ƒبا ƒدولت ƒ.باشد ƒداشته ƒبسزایي ƒسهم ƒمردم
ƒآنهاƒشکوفایيƒوƒرشدƒيƒزمینهƒوƒدادهƒبهاƒآنهاƒبهƒتواندƒميƒخودƒتصمیمات
ƒدستگاهƒبه ƒشدنƒواردƒبا ƒنیز ƒکتابدارانƒخودƒاین ƒبر ƒعالوهƒ.کندƒایجاد ƒرا
ƒوجودƒابرازƒيƒزمینهƒ،کتابدارانƒدرƒنفسƒبهƒاعتمادƒایجادƒبرƒعالوهƒاجرایي
ƒحرفهƒاینƒافزونƒروزƒپیشرفتƒباعثƒامرƒهمینƒوƒدهندƒمیƒشکلƒآنهاƒدرƒرا

ƒکهƒهاستƒسالƒما ƒیƒرشتهƒکارکردƒوƒنام ƒسرƒبر ƒبحث یادداشت: 
ƒشانƒضروریƒچهƒ،نباشیمƒچهƒباشیمƒهاƒبحثƒاینƒموافقƒچهƒ.داردƒادامه
ƒهاƒبحث ƒاین ƒپایدار ƒحضور ƒکه ƒکنیم ƒاقرار ƒباید ƒ،ندانیم ƒچه ƒبدانیم
ƒ،ماستƒیƒرشتهƒدرƒپایدارƒیƒدغدغهƒیکƒ،مسألهƒیکƒیƒدهندهƒنشان
ƒاینƒازƒبایدƒوƒاندƒشدهƒواردƒرشتهƒاینƒبهƒتازهƒکهƒکسانیƒبرایƒبویژه
ƒعزیزƒدوستیƒƒپرشورƒزبانƒازƒراƒآنƒدیگرƒبارƒ.کنندƒدفاعƒخودƒانتخاب

میƒخوانیمƒکهƒازƒسمنانƒبرایمانƒنوشتهƒاند.

کتابداري و اطالع رساني:
          فرصت حضور
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ƒاز ƒیکي ƒباید ƒهاƒکتابخانه ƒدر ƒکردهƒتحصیل ƒکتابداران ƒاز ƒاستفاده ƒ.شودƒمی
ƒکتابخانهƒدرƒکتابدارƒیکƒکارƒبسترƒزیراƒ.باشدƒمعرفيƒاینƒاصليƒمحورهاي
ƒفردي ƒکه ƒزماني ƒ.شودƒمی ƒمشخصƒکتابخانه ƒدر ƒويƒکار ƒارزش ƒو ƒاست
ƒاین ƒکندƒنمی ƒهم ƒتفاوتي ƒ.است ƒاطالعات ƒنیازمند ƒشودƒمی ƒکتابخانه ƒوارد
ƒاستƒاطالعƒبيƒاوƒکهƒاستƒاینƒمهمƒ.باشدƒموضوعيƒچهƒبهƒراجعƒاطالعات
ƒًمطمئناƒ،بنشیندƒمسندƒاینƒدرƒدانشƒبيƒکتابدارƒیکƒاگرƒ.آگاهيƒنیازمندƒو
ƒخواهدƒخارجƒاستƒشدهƒکتابخانهƒواردƒکهƒگونهƒهمانƒنیزƒکنندهƒمراجعه
ƒزیادي ƒتفاوت ƒاحتماال ƒکنیمƒاستفاده ƒواقعی ƒکتابدار ƒیکƒاز ƒاگر ƒاما ƒ.شد
ƒخواستهƒمی ƒچه ƒآن ƒبه ƒاینکه ƒاز ƒآسودگي ƒبا ƒکننده ƒمراجعه ƒ.کرد ƒخواهد
ƒشکلƒاینƒبهƒوƒشدƒخواهدƒمتوجهƒهمƒراƒکتابدارƒیکƒکارƒارزشƒرسیده
ƒبهƒانگارانهƒسهلƒدیدƒکسيƒدیگرƒکهƒجایيƒتاƒیافتƒخواهدƒادامهƒروندƒاین

ƒ.باشدƒنداشتهƒحرفهƒاین
ƒبایدƒخودƒماƒ.دادنيƒنهƒاستƒگرفتنيƒحقƒکهƒداشتƒیادƒبهƒراƒاینƒباید
ƒجايƒبهƒباید ƒماƒ.بگیریمƒشدنƒانگاشتهƒنادیدهƒاینƒازƒراƒخودƒيƒƒرشتهƒحق
ƒƒاسامی ƒدرگیر ƒباید ƒکي ƒتا ƒ.کنیم ƒعوض ƒرا ƒهاƒذهنیت ƒ،نام ƒکردن ƒعوض

ƒنهƒدهدƒمیƒوجههƒکارƒبهƒکهƒاستƒکارƒمحتوایƒاینƒاینƒنرودƒیادمانƒباشیم؟
ƒبهƒراƒزیادیƒعناوینƒرشتهƒاینƒمتخصصانƒاخیرƒهایƒسالƒدرƒ.القابƒنهƒ،نام
ƒماƒنهایتƒدرƒولیƒ....ƒوƒ،دانشƒمدیریتƒ،سیستمƒمهندسیƒ:اندƒدادهƒرشتهƒاین
ƒ.کردƒعوضƒتوانƒنمیƒراƒاینƒوƒاستƒرسانیƒاطالعƒماƒنقشƒ.کتابداریمƒباز
ƒبارƒیکƒبرایƒ.باشدƒماƒیƒرشتهƒنامƒبایدƒجامعهƒبهƒماƒکارƒارزشƒدادنƒنشان
ƒدرƒهمƒنامƒکردنƒعوضƒالبتهƒ.دهیمƒشخصیتƒهاƒنامƒبهƒخودƒماƒشدهƒکهƒهم
ƒ،هاƒذهنیتƒکردنƒعوضƒدلیلƒبهƒنهƒولیƒ،گیردƒانجامƒتواندƒمیƒخودƒجای
ƒبیرون ƒکتاب ƒهایƒقفسه ƒقالب ƒاز ƒدیگر ƒکتابداری ƒکه ƒدلیل ƒاین ƒبه ƒبلکه
ƒبهƒبایدƒنامƒتغییرƒاینƒواقعƒدرƒ.استƒگشتهƒمجازیƒدنیایƒواردƒوƒشدهƒکشیده
ƒجایگاهƒدرƒتغییرƒدلیلƒبهƒنهƒباشدƒکتابداریƒدرƒدیگرƒهایƒجنبهƒایجادƒدلیل
ƒمرجعƒکتابدارƒیکƒجایگاهƒ،افرادƒآنƒازƒقبلƒوƒجامعهƒبهƒبایدƒماƒ.کتابداران
ƒگردشƒدرƒتواندƒمیƒکتابدارƒیکƒچگونهƒاینکهƒوƒمختلفƒعلومƒترویجƒدر
ƒکهƒهاییƒقابلیتƒتمامƒباƒراƒکتابداریƒبایدƒماƒ.دهیمƒنشانƒبگذاردƒتأثیرƒعلوم
ƒاینƒچقدرƒهرƒباشیمƒداشتهƒیادƒبهƒوƒ.کنیمƒمعرفیƒافرادƒبهƒاستƒرشتهƒاینƒدر

ƒ.بودƒخواهدƒجامعهƒنفعƒبهƒابتداƒدرƒگیردƒانجامƒسرعتƒبهƒروند
ƒدارای ƒنیز ƒقلبی ƒهر ƒ.است ƒایƒجامعه ƒهر ƒعلمی ƒیƒتپنده ƒقلب ƒکتابخانه
ƒهرƒوƒداردƒعهدهƒبه ƒراƒآنƒهدایتƒوƒراهنماییƒمسئولیتƒکهƒاستƒمغزی
ƒقلبƒبازدهƒدرƒمستقیمƒصورتƒبهƒدهدƒارائهƒخودƒازƒبهتریƒکارƒمغزƒچقدر
ƒیک ƒمغز ƒکتابدار ƒو ƒقلب ƒکتابخانه ƒحاضر ƒزمان ƒدر ƒ.گذاشت ƒخواهد ƒاثر
ƒاین ƒپوچƒمسائلƒبرای ƒخودƒوقتƒدادنƒهدرƒبه ƒبا ƒبنابراین ƒ.استƒکتابخانه
ƒایستدƒنمیƒزمانƒوƒاستƒپیشرفتƒحالƒدرƒعلمƒزیراƒ.نیندازیمƒکارƒازƒراƒقلب
ƒبشر ƒمعلومات ƒبر ƒچیزی ƒثانیه ƒهر ƒدر ƒ.شویم ƒخود ƒاشتباهات ƒمتوجه ƒما ƒتا
ƒارج ƒبا ƒ.استƒکتابدارƒوƒکتابخانهƒعلومƒاین ƒمحملƒتنها ƒوƒشودƒمیƒافزوده
ƒ.کنیمƒدیروزƒازƒشکوفاترƒراƒآنƒروزƒهرƒحرفهƒاینƒکاریƒارزشƒبرƒنهادن
ƒاحترامƒقابلƒحرفهƒیکƒکتابداریƒنامƒعنوانƒباƒکتابداریƒکهƒروزیƒامیدƒبه
ƒآنƒامیدƒبهƒ.نماندƒنهفتهƒرشتهƒاینƒهایƒقابلیتƒ،نامƒخاطرƒبهƒوƒآیدƒشمارƒبه

روز.
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کتابداران در
    راديو گفتگو:

              گزارشی از ضبط
برنامه نبض کتاب  مجموعه 

ƒƒ1اصنافیƒامیررضا

ƒاطالعات ƒانتقال ƒدر ƒبسزایی ƒنقش ƒهاƒرسانه ƒ،اطالعاتی ƒجامعه ƒیکƒدر
ƒآن ƒاعضای ƒکه ƒبود ƒخواهد ƒموفق ƒاطالعات ƒعصر ƒدر ƒیƒاƒجامعه ƒ.دارند
ƒ.آورندƒعملƒبهƒهاƒرسانهƒازƒاطالعاتƒکسبƒجهتƒدرƒراƒبهرهƒبهترینƒبتوانند
ƒهایƒرسانهƒازƒاستفادهƒباƒخصوصƒبهƒوƒنیستندƒمستثنیƒامرƒاینƒازƒنیزƒکتابداران
ƒفرهنگƒبودƒخواهندƒقادرƒ،آگاهیƒوƒاطالعاتƒاهمیتƒدادنƒشرحƒوƒجمعی
ƒنبضƒهایƒبرنامه ƒمجموعهƒ.کنندƒنهادینه ƒجامعهƒدرونƒراƒاطالعاتƒکسب
ƒخودƒنقشƒمعرفیƒجهتƒراƒایƒعرصهƒکتابدارانƒهمƒاینکهƒهدفƒباƒ،کتاب
ƒمطالعهƒاهمیتƒوƒآگاهیƒاصلƒتدریجƒبهƒبتوانندƒهمƒوƒباشندƒداشتهƒجامعهƒدر
ƒشرحƒگذردƒمیƒنظرتانƒازƒآنچهƒ.گردیدƒتهیهƒ،سازندƒجاریƒجامعهƒدرƒرا
ƒجمعیƒرسانهƒازƒوƒتهیهƒکتابدارانƒتوسطƒکهƒاستƒهاییƒبرنامهƒبرƒمختصری

ƒ.گرفتƒقرارƒجامعهƒافرادƒعمومƒمعرضƒدرƒ،رادیوƒیعنیƒعمومی
ƒوƒتیرƒهایƒماهƒطیƒ،برنامهƒمجموعهƒاینƒطرحƒتکمیلƒوƒنگارشƒمراحل
ƒدرƒ،گفتگوƒرادیوƒمدیریتƒتوسطƒتصویبƒازƒپسƒوƒشدƒانجامƒ1387ƒمرداد
ƒروزهایƒیعنیƒ،اولƒنوبتƒƒشد.درƒانجامƒهاƒبرنامهƒاینƒکلیهƒضبطƒ،نوبتƒسه
ƒدرƒمهمانƒکارشناسانƒحضورƒبا ƒبرنامه ƒ11ƒ،1387ƒسالƒماهƒدیƒ30ƒوƒ29
ƒروزƒدرƒنیزƒنهاییƒبرنامهƒچهارƒضبطƒ.شدƒضبطƒگفتگوƒرادیوƒاستودیوهای
ƒتهیهƒ،اکبریƒعلیƒآقایƒهاƒبرنامهƒاینƒسردبیرƒ.رسیدƒپایانƒبهƒ1388ƒتیرماهƒ21

ƒاهوازƒچمرانƒƒشهیدƒدانشگاهƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒدکتریƒدانشجویƒ 1
aasnafi@gmail.com

ƒدرƒ.بودƒگزارشƒاینƒنگارندهƒنیزƒمجریƒکارشناسƒوƒمیرکیانیƒخانمƒکننده
ƒشدƒاستفادهƒکتابداریƒآشنایƒنامƒاساتیدƒوƒکتابدارانƒحضورƒازƒهاƒبرنامهƒاین
ƒایƒگونهƒبهƒراƒمباحثƒجملگیƒ،کردندƒشرکتƒهاƒبحثƒاینƒدرƒکهƒکسانیƒو
ƒمجموعهƒ.شودƒمطرحƒعلمیƒوƒتخصصیƒصورتƒبهƒمسائلƒکهƒکردندƒمطرح
ƒدانشجویانƒاستفادهƒموردƒآموزشیƒمنبعƒیکƒعنوانƒبهƒتواندƒمیƒمباحثƒاین
ƒزمانƒمدتƒ.گیردƒقرارƒحوزهƒاینƒمندانƒعالقهƒوƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒ،برنامهƒمجموعهƒاینƒپخشƒ.بودƒدقیقهƒ60ƒتاƒ50ƒ،متوسطƒطورƒبهƒبرنامهƒهر
ƒرویƒهاƒبرنامهƒتوانستندƒمیƒمندانƒعالقهƒوƒشدƒآغازƒنوروزƒتعطیالتƒازƒپس
ƒ22/30ƒساعتƒاز ƒهاƒشبƒدوشنبهƒ،مگاهرتزƒ103/96ƒردیفƒاف.امƒموج
ƒافراد ƒو ƒنبود ƒمناسب ƒچندانƒبرنامه ƒپخشƒبرای ƒزمانƒاین ƒالبته ƒکهƒبشنوند
ƒدستƒازƒ،آنƒپخشƒبودنƒدیرهنگامƒدلیلƒبهƒراƒهاƒبرنامهƒاینƒشنیدنƒ،بسیاری
ƒهرƒدرƒکهƒمطالبیƒوƒبرنامهƒمیهمانانƒتفکیکƒبهƒبرنامهƒهرƒعنوانƒ.دادندƒمی

ƒ.بودƒزیرƒشرحƒبهƒ،شدƒمطرحƒبرنامه
برنامهƒاول:ƒفناوریƒهایƒاطالعاتیƒنوینƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه

میهمانانƒبرنامه:ƒدکترƒسعیدƒاسدی،ƒدکترƒحمیدرضاƒجمالیƒمهمویی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•مزایاƒوƒمعایبƒفناوریƒهایƒاطالعاتیƒنوینƒوƒنقشƒآنƒدرƒمطالعه 	

ƒترویجƒوƒگسترشƒدرƒنوینƒاطالعاتیƒفناوریƒازƒمناسبƒبرداریƒبهره• 	

فرهنگƒمطالعه
برنامهƒدوم:ƒƒاصولƒوƒشیوهƒهایƒمطالعه

میهمانانƒبرنامه:دکترƒسعیدƒاسدی،ƒدکترƒحمیدرضاƒجمالیƒمهمویی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•آشنایيƒباƒشیوهƒهایƒصحیحƒمطالعه 	

•مطالعهƒدرƒمحیطƒچاپیƒوƒالکترونیکی 	

ƒمطالعهƒبهƒکاربرانƒتشویقƒدرƒکتابدارانƒنقش• 	

برنامهƒسوم:ƒکتابƒدرمانیƒƒوƒوبƒدرمانی
ƒحاجی ƒمحسن ƒآقای ƒ،مهمویی ƒجمالی ƒحمیدرضا ƒدکتر ƒ:برنامه ƒمیهمانان

زینƒالعابدینی
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مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
ƒچیست؟ • 	Bibliotherapyƒیاƒدرمانیƒکتاب
ƒچیست؟ • 	Webotherapyƒیاƒدرمانیƒوب

•تفاوتƒوبƒدرمانیƒباƒکتابƒدرمانی 	

ƒدرمانیƒوبƒوƒدرمانیƒکتابƒمعایبƒوƒمزایا• 	

برنامهƒچهارم:ƒکودکانƒوƒنوجوانانƒوƒفرهنگƒمطالعه
ƒحاجی ƒمحسن ƒ،رضوی ƒحافظیان ƒکاظم ƒآقایان ƒ:برنامه ƒمیهمانان

زینƒالعابدینی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•آموزشƒتفکرƒدرƒکودکانƒوƒنوجوانان 	

•تشویقƒکودکانƒوƒنوجوانانƒبهƒمطالعه 	

برنامهƒپنجم:ƒنقشƒکتابخانهƒهایƒمساجدƒƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
میهمانانƒبرنامه:ƒآقایƒکاظمƒحافظیانƒرضوی،ƒآقایƒابوالفضلƒهاشمی

ƒمطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
•مفهومƒکتابخانهƒهایƒمساجد 	

•کارکردƒکتابخانهƒهایƒمساجدƒدرƒجامعه 	

•نقشƒکتابخانهƒهایƒمساجدƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

برنامهƒششم:ƒنمایشگاهƒهایƒکتابƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
میهمانانƒبرنامه:ƒآقایانƒکاظمƒحافظیانƒرضوی،ƒابوالفضلƒهاشمی

مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
•اهمیتƒنمایشگاهƒهایƒکتابƒدرƒتشویقƒجامعهƒبهƒمطالعه 	

•نقشƒنمایشگاهƒبینƒالمللیƒکتابƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

برنامهƒهفتم:ƒƒکتابخانهƒملیƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
میهمانانƒبرنامه:ƒدکترƒسعیدƒرضاییƒشریفƒآبادی،ƒدکترƒابراهیمƒافشار

مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
•جایگاهƒکتابخانهƒملیƒدرƒکشور 	

•نقشƒوƒاهمیتƒآنƒدرƒتوسعهƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

برنامهƒهشتم:ƒمراکزƒآرشیویƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
ƒغالمرضا ƒآقای ƒ،آبادی ƒشریف ƒرضایی ƒسعید ƒدکتر ƒ:برنامه ƒمیهمانان

عزیزی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•اهمیتƒآرشیوƒدرƒحفظƒمیراثƒفرهنگیƒجامعه 	

•نقشƒمراکزƒآرشیویƒدرƒپژوهشƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

•نقشƒآرشیویستƒهاƒدرƒگسترشƒفرهنگƒمطالعه 	

برنامهƒنهم:ƒƒاخالقƒحرفهƒایƒکتابداریƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
میهمانانƒبرنامه:ƒدکترƒابراهیمƒافشار،ƒآقایƒمحسنƒحاجیƒزینƒالعابدینی

مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
ƒباƒهمراهƒآنƒتشریحƒوƒکتابدارƒایƒحرفهƒاخالقƒازƒگوناگونƒتعاریف• 	

نمونهƒهایƒموردی
ƒبرƒآنƒتاثیرƒوƒکنندهƒمراجعهƒباƒکتابدارƒاخالقیƒهایƒواکنشƒوƒکنش• 	

مطالعهƒوƒرجوعƒبهƒکتابخانه
برنامهƒدهم:ƒکتابخانهƒهایƒعمومیƒوƒنهادینهƒشدنƒفرهنگƒمطالعه

میهمانانƒبرنامه:ƒدکترƒابراهیمƒافشار،ƒآقایƒمحسنƒحاجیƒزینƒالعابدینی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•نقشƒکتابخانهƒهایƒعمومیƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

ƒفرهنگƒشدنƒنهادینهƒراهƒدرƒکشورƒعمومیƒهایƒکتابخانهƒهایƒفعالیت• 	

مطالعه
برنامهƒیازدهم:ƒنقشƒخدماتƒمرجعƒکتابخانهƒهاƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه

میهمانانƒبرنامه:ƒدکترƒقاضیƒمیرسعید،ƒآقایƒابراهیمƒعمرانی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•نقشƒکتابدارƒمرجعƒدرƒجذبƒکاربرانƒبهƒکتابخانهƒها 	

•ویژگیƒیکƒبخشƒمرجعƒغنیƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

برنامهƒدوازدهم:ƒاهمیتƒوƒنقشƒاطالعاتƒدرƒجامعهƒاطالعاتی
ƒحاجیƒمحسن ƒآقای ƒ،مهمویی ƒجمالیƒرضاƒحمیدƒدکتر ƒ:برنامه ƒمیهمانان

زینƒالعابدینی
ƒ:برنامهƒدرƒشدهƒارائهƒمطالب

ƒدر ƒهاƒریزی ƒبرنامه ƒو ƒهاƒگیری ƒتصمیم ƒدر ƒاطالعات ƒاساسی ƒنقش• 	

جامعه
•مفهومƒسوادƒاطالعاتی 	

برنامهƒسیزدهم:ƒمفهومƒمطالعهƒدرƒجامعهƒاطالعاتی
ƒحاجیƒمحسن ƒآقای ƒ،مهمویی ƒجمالیƒرضاƒحمیدƒدکتر ƒ:برنامه ƒمیهمانان

زینƒالعابدینی
مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:

•معنایƒمطالعهƒازƒلحاظƒکمیƒوƒکیفی 	

•روشƒهایƒکسبƒاطالعاتƒازƒطریقƒمطالعه 	

برنامهƒچهاردهم:ƒنظامƒآموزشیƒوƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
ƒعلیمحمدیƒداریوشƒآقایƒ،کیانیƒحسنƒدکترƒ:برنامهƒمیهمانان

مطالبƒارائهƒشدهƒدرƒبرنامه:
•نقشƒکتابخانه:هاƒدرƒنظامƒهایƒآموزشیƒدانشگاهیƒوƒآموزشگاهی 	

•جایگاهƒمطالعهƒدرƒنظامƒهایƒآموزشی 	

برنامهƒپانزدهم:ƒانجمنƒهایƒعلمیƒوƒنقشƒآنهاƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
ƒپاکدامن ƒمریم ƒخانم ƒ،علیمحمدی ƒداریوش ƒآفای ƒ:میهمانان •	

نائینی
•تالشƒهایƒانجمنƒدرƒجهتƒترویجƒفرهنگƒمطالعه 	

ƒکتابداران ƒانجمن ƒو ƒکتابداری ƒدانشجویی ƒعلمی ƒهایƒانجمن ƒنقش• 	

ایرانƒدرƒترویجƒفرهنگƒمطالعه
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آموزشی  کارگاه های 
        نمايشگاه بین المللی کتاب

مدرسموضوع کارگاه

ابوالفضلƒهاشمیمهارتƒهایƒاطالعƒیابیƒبرایƒکتابدارانƒمساجد

داریوشƒمطلبیتحقیقƒدرƒکتابخانهƒهایƒمساجد

شیماƒمراديسیستمƒویکی

افشینƒموسويƒچلکمارکƒوƒکارکردهایƒآیندهƒآن

فرخƒامیرفریارمبانيƒنقدƒکتاب

آزادهƒنظرƒبلندشابکƒوƒتاثیرƒآنƒبرƒنشرƒایران

مهدیƒعلیپورحافظیراهƒاندازیƒکتابخانهƒدیجیتالی

سیدƒمهدیƒطاهریجستجویƒفوقƒپیشرفتهƒدرƒموتورهایƒکاوش

دکترƒیزدانƒمنصوریانمقالهƒنویسیƒبهƒزبانƒانگلیسی

ISIƒدرƒمقالهƒمهموییانتشارƒجمالیƒحمیدرضاƒدکتر

Endnoteƒباƒتحقیقƒمنابعƒمحمدیمدیریتƒاحسان

امیرƒمقدمیƒDAISYƒوƒتولیدƒکتابهایƒگویایƒدیجیتالی

ƒ)مساجدƒنویسی)کتابدارانƒمقالهƒوƒتحقیقƒمطلبیروشƒداریوش

محسنƒحاجیƒزینƒالعابدینیروشƒتحقیقƒوƒمقالهƒنویسیƒ)کتابدارانƒمساجد(

دکترƒیزدانƒمنصوریانروشƒتحقیقƒوƒمقالهƒنویسیƒ)کتابدارانƒمساجد(

ƒهايƒکارگاهƒƒپیشƒهایƒسالƒهمچونƒشدƒبرگزارƒماهƒاردیبهشتƒ26ƒتاƒ16ƒازƒکهƒتهرانƒدرƒامسالƒکتابƒنمایشگاهƒدر
ƒمحلƒدرƒکهƒهاƒبرنامهƒاینƒ.شدƒبرگزارƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒیƒحوزهƒدرƒگوناگونیƒتخصصيƒهايƒنشستƒوƒآموزشي
ƒهاƒکتابخانهƒ،نشرƒ،ارتباطاتƒ،رسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒمختلفƒهايƒحوزهƒبهƒشدندƒمیƒبرگزارƒنشرƒکارنامهƒقلمƒاهلƒسراي

ƒ.داشتندƒتعلقƒمطبوعاتƒوƒاسنادƒ،رسانيƒاطالعƒمراکزƒو
ƒخوبƒاستقبال ƒبا ƒشدƒمی ƒبرگزار ƒهاƒزمینه ƒیک ƒهر ƒدر ƒنظرƒصاحبƒافراد ƒتوسط ƒو ƒباال ƒکیفیت ƒبا ƒکه ƒهاƒکارگاه ƒاین
ƒدرƒاستƒامید ƒ.کنیدƒمیƒمشاهدهƒرا ƒهاƒکارگاهƒاز ƒیکƒهرƒمدرسانƒوƒموضوعاتƒزیرƒدرƒ.شدƒروبروƒکنندگانƒشرکت

ƒ.باشیمƒهاƒکارگاهƒاینƒدرƒکتابدارانƒبیشترƒحضورƒشاهدƒآیندهƒهایƒسال
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ƒƒفتاحیƒمریم

ƒکرمانشاهƒشاخهƒ-ایرانƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒانجمنƒهمایشƒاولین
ƒدر ƒ»رسانیƒاطالع ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه ƒدر ƒنوین ƒهایƒفناوری« ƒعنوان ƒبا
ƒمرکزیƒکتابخانهƒتأترƒآمفیƒمحلƒدرƒامسالƒماهƒاردیبهشتƒروزƒآخرین
ƒمرادی ƒمحمود ƒمراسم ƒابتدای ƒدر ƒ.کرد ƒکار ƒبه ƒآغاز ƒرازی ƒدانشگاه
ƒنحوهƒخصوصƒدرƒسخنانیƒایراد ƒبه ƒکرمانشاهƒشاخهƒانجمن ƒرئیسƒنایب
ƒدبیرƒ،فروغیƒالهƒفیضƒادامهƒدرƒ.پرداختƒهمایشƒبرگزاریƒوƒگیریƒشکل
ƒجاریƒاقداماتƒوƒ87ƒسالƒدرƒانجمنƒعملکردƒگزارشƒیƒارائهƒبهƒ،انجمن
ƒکهƒبرسدƒهمایشƒاصلیƒسخنرانانƒبهƒنوبتƒتاƒپرداختƒ88ƒسالƒدرƒانجمن

ƒ.کنندƒارائهƒراƒخودƒمقاالت
ƒابراهیمƒدکترƒ:ازƒبودندƒعبارتƒترتیبƒبهƒبحثƒموردƒعناوینƒوƒسخنرانان
ƒ،رسانیƒاطالعƒمراکزƒوƒهاƒکتابخانهƒدرƒنوینƒهایƒتکنولوژیƒƒعنوانƒباƒافشار
ƒمراکزƒوƒهاƒکتابخانهƒدرƒایƒƒمشاورهƒخدماتƒعنوانƒباƒنوروزیƒعلیرضاƒدکتر
ƒعنوانƒباƒ،نوساƒشرکتƒمدیرعاملƒ،محمدزادهƒاحمدƒمهندسƒ،رسانیƒاطالع
ƒمهندس ƒ،سیمرغ ƒدیجیتال ƒکتابخانه ƒجامع ƒسیستم ƒمعرفی ƒو ƒعلم ƒترویج
ƒعمومیƒهایƒکتابخانهƒکلƒاداره ƒاطالعاتƒفناوریƒمسئولƒ،مطاعیƒآرین
ƒ،موبایلƒطریقƒازƒایƒکتابخانهƒرسانیƒاطالعƒسامانهƒعنوانƒباƒ،کرمانشاهƒاستان
ƒعمومیƒهایƒکتابخانهƒکلƒادارهƒریزیƒبرنامهƒوƒآمارƒمسئولƒ،بهرامیƒمهندس
ƒعنوانƒبا ƒصیفوریƒویداƒ،آزادƒدانشنامهƒمعرفیƒعنوانƒبا ƒ،کرمانشاهƒاستان
ƒ،سهرابیƒچشمهƒمظفرƒدکترƒباالخرهƒها،وƒکتابخانهƒدرƒایکس.ام.الƒکاربرد

ƒهایƒفناوریƒکاربردƒعنوانƒباƒ،کرمانشاهƒشاخهƒانجمنƒمدیرهƒهیأتƒرئیس
نوینƒاطالعاتیƒوƒارتباطیƒدرƒکتابخانهƒهاƒوƒمراکزƒاطالعƒرسانی.

ƒبه ƒهمایش ƒدر ƒکننده ƒشرکت ƒاعضای ƒ،مقاالت ƒارائه ƒپایان ƒاز ƒپس ƒ
ƒبرگزاریƒروزƒدرƒ.پرداختندƒانجمنƒمحترمƒمدیرهƒهیأتƒباƒپاسخƒوƒپرسش
ƒجنبی ƒسالن ƒدر ƒتوانستندƒمی ƒهمایش ƒدر ƒکنندگان ƒƒشرکت ƒ،همایش
ƒغرفه ƒ،رسانیƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒتخصصی ƒکتب ƒنمایشگاه ƒاز ƒ،همایش
ƒانجمنƒنشریهƒ،جوانƒکتابدارانƒنشریهƒوƒکتابداریƒتخصصیƒافزارهایƒنرم
ƒ.نمایندƒبازدیدƒ،کرمانشاهƒنورƒپیامƒدانشگاهƒکتابداریƒعلمی– دانشجویی
ƒکادرƒاعضایƒوƒسخنرانانƒبهƒهدایاییƒاهدایƒباƒ13ƒ:ƒ30ƒساعتƒدرƒهمایش
ƒتوجهƒقابلƒاستقبالƒباƒهمایشƒاینƒ.دادƒپایانƒخودƒکارƒبهƒهمایشƒاجرایی

ƒ.شدƒروبروƒکتابداریƒدانشجویانƒوƒکتابداران

اولین همایش برگزاری   گزارش 
   انجمن کتابداری 

       و اطالع رسانی ايران
کــرمانشاه شــاخه 
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ƒƒ1چلکƒموسویƒافشین

ƒکتابداريƒعلميƒانجمنƒپیشنهادƒباƒعلمƒتولیدƒوƒپژوهشƒمليƒهمایش
ƒهمایشƒاینƒدرƒ.شدƒبرگزارƒ88ƒخردادƒدرƒمازندرانƒرسانی-شاخهƒاطالعƒو
ƒبهƒمقالهƒ5ƒ،سخنرانيƒصورتƒبهƒمقالهƒ5ƒکهƒشدƒواقعƒپذیرشƒموردƒمقالهƒ14
ƒموردƒهمایشƒمقاالتƒمجموعهƒدرƒچاپƒبرایƒنیزƒمقالهƒ4ƒوƒپوسترƒصورت

پذیرشƒکمیتهƒداوريƒقرارƒگرفت.
ƒکتابداريƒانجمنƒوƒکتابدارانƒبرايƒماندگارƒروزيƒهمایشƒروزƒƒƒƒƒƒ
ƒتالوتƒباƒدقیقهƒƒ8:40ساعتƒراسƒتاخیرƒدقیقهƒ10ƒباƒهمایشƒ.بودƒمازندران
ƒخیرƒبا ƒسپسƒو ƒشدƒشروعƒایران ƒاسالمي ƒجمهوريƒسرودƒو ƒمجید ƒقرآن
ƒهمایشƒعلميƒدبیر ƒگزارشƒوƒبابل ƒپزشکيƒعلومƒدانشگاه ƒریاستƒمقدم
ƒدر ƒمحققƒمهدي ƒپرفسور ƒ،همایش ƒویژه ƒمهمان ƒاولین ƒسپسƒ.یافت ƒادامه
ƒپرداختƒاسالمƒوƒایرانƒدرƒپزشکيƒهايƒکتابƒوƒپزشکيƒتاریخƒخصوص

کهƒاینƒسخنرانیƒموردƒتوجهƒحاظرانƒواقعƒشد.
ƒعبدالرضا ƒدکتر ƒ:شد ƒازائه ƒکتابداران ƒسوی ƒاز ƒسخنراني ƒسه ƒادامه ƒدر
ƒپزشکی ƒعلوم ƒعلمی ƒمدارک ƒتطبیقی ƒارزیابی« ƒعنوان ƒبا ƒچاکلي ƒنورزي
ƒ،»آی.اس.آیƒعلميƒاطالعاتƒمؤّسسةƒهايƒپایگاهƒدرƒایرانƒغیرپزشکیƒو
ƒیƒشدهƒتولیدƒعلميƒانتشاراتƒساختارƒترسیم«ƒعنوانƒباƒسهیليƒفرامزƒآقاي
ƒWeb of ƒپایگاه ƒدر ƒتهران ƒپزشکي ƒعلوم ƒدانشگاه ƒعلمي ƒهیات ƒاعضاي
ƒعنوانƒƒباƒصمديƒخانمƒسرکارƒوƒ،»2008-1989ƒهايƒسالƒطيƒscience

ƒ1رئیسƒانجمنƒکتابداریƒشاخهƒمازندران

»آسیبƒشناسيƒمطالعاتƒاستناديƒدرƒتحقیقاتƒعلومƒپزشکي«.
ƒسخنرانيƒباƒهمایشƒدومƒبخشƒ،پوسترهاƒازƒبازیدƒوƒپذیرایيƒازƒپسƒƒ
ƒو ƒتحقیقات ƒهماهنگي ƒو ƒتوسعه ƒمرکز ƒکل ƒمدیر ƒ،همایش ƒدوم ƒمهمان
ƒخودƒسخنرانیƒدرƒاولیاƒدکترƒ.شدƒآغازƒدرمانƒوƒبهداشتƒوزارتƒفناوري
ƒوضعیتƒازƒآمارهایيƒیƒارائهƒباƒ»پژوهشƒروندƒوƒارزشیابيƒتجربه«ƒعنوانƒبا
ƒعلميƒتولیداتƒآیندهƒازƒاندازيƒچشمƒ،پزشکيƒحوزهƒدرƒپژوهشƒموجود
ƒجلبƒخودƒبهƒراƒکنندگانƒشرکتƒتوجهƒکهƒکردندƒارائهƒپزشکیƒحوزهƒدر

نمود.
ƒبا ƒرا ƒخود ƒسخنراني ƒکه ƒبودند ƒگزني ƒآقاي ƒهمایش ƒسوم ƒمهمان
ƒ»اسالمƒجهانƒعلومƒاستناديƒپایگاه ƒنقشƒوƒهدفمندƒعلميƒتوسعه«ƒعنوان
ƒƒوضعیت ƒبررسي« ƒعنوان ƒبا ƒیکی ƒ،دیگر ƒمقاله ƒدو ƒادامه ƒدر ƒ.نمودند ƒارائه
ƒ»کشور ƒپزشکي ƒعلوم ƒهايƒدانشگاه ƒعلمي ƒهیأت ƒاعضاي ƒH-Index

ƒباƒآنƒکاربستƒوƒپژوهشƒموانع«ƒدیگریƒوƒ،کماليƒمحبوبهƒخانمƒتوسط
ƒ.شدندƒارائهƒصیامیانƒآقایƒتوسطƒ»پژوهشƒمدیریتƒنقشƒبرƒتاکید

ƒهمایش ƒپایان ƒدر ƒ.شدƒخواندهƒهمایش ƒقطعنامه ƒ،هاƒسخنرانيƒاتمام ƒبا ƒ
ƒتوجه ƒقابل ƒنکات ƒاز ƒ ƒ.شد ƒقدرداني ƒجوایزی ƒاهدای ƒبا ƒویژه ƒمهمانان ƒاز
ƒتاƒشدƒپرƒسالنƒظرفیتƒجلسهƒشروعƒهمانƒدرƒکهƒبودƒاینƒهمایشƒاینƒدر
ƒبه ƒزیادي ƒهايƒصندليƒشدند ƒمجبور ƒهمایش ƒاجرایي ƒمسئوالن ƒکه ƒجایي
ƒ،کتابداران ƒبیشتر ƒهمایش ƒکنندگان ƒشرکت ƒ.نمایند ƒاضافه ƒهمایش ƒسالن
ƒوƒکتابداريƒهايƒگروهƒعلميƒهیأتƒاعضايƒ،پزشکيƒحوزهƒپژوهشگران

علومƒپزشکيƒاستانƒهايƒمازندرانƒوƒگلستانƒبودند.
ƒوƒشدƒدادهƒپوششƒمازندرانƒاستانƒسیمايƒوƒصداƒتوسطƒهمایشƒاین
ƒƒگزارشƒصداƒهمƒوƒسیماƒطریقƒازƒهمƒروزƒآنƒدرƒاستانƒاخبارƒنوبتƒسه
ƒهاƒخبرگزاريƒازƒبرخيƒوƒاستانƒمطبوعاتƒهمچنینƒ.گردیدƒƒپخشƒهمایش

نیزƒاینƒهمایشƒراƒپوششƒدادند.
ƒشاخه ƒکتابداري ƒانجمن ƒتوسط ƒ ƒکارگاه ƒ4 ƒهمایش ƒاتمام ƒاز ƒپس
ƒبرگزارƒبابلƒپزشکيƒعلومƒدانشگاهƒمرکزيƒکتابخانهƒهمکاريƒباƒƒمازندران
ƒبودند ƒعبارتƒهاƒکارگاهƒاین ƒ.گردیدƒهمراهƒزیاديƒاستقبال ƒبا ƒکهƒگردید
ƒنوش ƒخانم ƒسرکار ƒفرزانه ƒاستاد ƒتوسط ƒ»کتابداري ƒحرفه ƒدر ƒاخالق« ƒاز
ƒسرکارƒتوسطƒ»پزشکيƒدیجیتالƒمليƒکتابخانهƒباƒآشنایي«ƒ،انصاريƒآفرین
ƒوƒچاکليƒنوروزيƒعبدالرضاƒدکترƒتوسطƒ»سنجيƒعلم«ƒ،دهقانƒزهراƒخانم

»پایگاهƒاستناديƒ»ISCƒتوسطƒآقايƒگزني.
ƒروزƒدرƒکهƒاستƒشدهƒچاپƒهمایشƒاینƒƒمقاالتƒمجموعهƒکاملƒمتن

همایشƒنیزƒتوزیعƒشد.

    گزارش همایش ملي 
پژوهش و تولید علم در 

  حــوزه پزشکــي
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ƒکتابداريƒدانشجویيƒعلميƒهايƒانجمنƒاتحادیهƒعموميƒمجمعƒ:اشاره
ƒسالن ƒدر ƒ1388 ƒماه ƒاردیبهشت ƒنهم ƒدر ƒ)ادکا( ƒایران ƒرساني ƒاطالع ƒو
ƒسومینƒوƒبرگزارƒایرانƒعلمیƒمدارکƒوƒاطالعاتƒپژوهشگاهƒاجتماعات
ƒنشستƒ.شدƒآغازƒجدیدƒمدیرهƒهیأتƒانتخابƒباƒادکاƒهايƒفعالیتƒدوره
ƒ»ایرانƒدرƒپزشکيƒرسانيƒاطالعƒوƒکتابداريƒحرفهƒجایگاه«ƒتخصصي
ƒدالیلƒزیرƒمتنƒدرƒ.استƒادکا ƒمدیرهƒهیأتƒجدیدƒدورهƒبرنامه ƒاولین

برگزاريƒاینƒنشستƒمطرحƒشدهƒاست.

ƒƒ1پاسیارƒپریسا

ƒعالی ƒشورای ƒو ƒکتابداری ƒریزیƒبرنامه ƒکمیته ƒ1369 ƒسال ƒدر
ƒکارشناسیƒدورهƒدروسƒسرفصلƒوƒبرنامهƒ،کلیƒمشخصاتƒ،ریزیƒبرنامه
ƒوƒفنیƒ،پایه ƒعلومƒ،اجتماعیƒوƒانسانی ƒعلومƒشاخهƒششƒدرƒراƒکتابداری
ƒهایƒگروهƒبهƒنگاهیƒباƒ.کردƒتدوینƒهنرƒوƒپزشکیƒ،کشاورزیƒ،مهندسی
ƒنظر ƒبه ƒایران ƒمختلف ƒهایƒدانشگاه ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒآموزشی
ƒتوانستهƒکهƒاستƒگرایشیƒتنهاƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒرسدƒمی
ƒحفظƒمستقلƒطورƒبهƒراƒخودƒهویتƒسالƒ19ƒطولƒدرƒجدیƒطورƒبهƒاست
ƒپزشکیƒعلومƒدانشگاهƒقراردادƒطیƒ1355ƒسالƒدرƒکهƒگرایشƒاینƒ.کند
ƒƒ2نویزƒایلی ƒدانشگاهƒکتابداریƒعلومƒتکمیلیƒتحصیالتƒدانشکدهƒبا ƒایران
ƒاطالعاتی ƒخدماتƒارائه ƒجهتƒکتابداران ƒآموزش ƒبرای ƒرا ƒهاƒگام ƒاولین

ƒایرانƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒدانشجوییƒعلمیƒهایƒانجمنƒاتحادیهƒدبیرƒ 1
)ادکا(

2ƒ Illinois,ƒUS

ƒرشتهƒیکƒصورتƒبهƒدرمانƒوƒبهداشتƒوƒپزشکیƒحوزهƒمتخصصانƒبه
ƒکندƒمیƒنرمƒپنجهƒوƒدستƒمسائلیƒباƒروزهاƒاینƒ،ƒ3بودƒبرداشتهƒدانشگاهی
ƒتحصیلƒادامهƒبهƒنسبتƒراƒرشتهƒاینƒدانشجویاِنƒ،اساتیدƒاظهاراتƒطبقƒکه
ƒکارشناسیƒمقطعƒحذفƒهایƒزمزمهƒرسدƒمیƒنظرƒبهƒ.استƒکردهƒانگیزهƒبی
ƒابهامƒازƒایƒهالهƒƒدرƒهمچنانƒکهƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒرشته
ƒاطالعƒوƒکتابداریƒحرفهƒجایگاهƒکمرنگیƒمعلولƒکهƒاستƒایƒمسئلهƒ،است

ƒ.استƒدرمانƒوƒبهداشتƒحوزهƒدرƒپزشکیƒرسانی
ƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒرشتهƒکارشناسیƒدورهƒدرƒکهƒدانشجویانی
ƒتخصصیƒدروسƒبرƒعالوهƒدرسیƒهایƒبرنامهƒدرƒکنندƒمیƒتحصیلƒپزشکی
ƒآشناییƒوƒپزشکیƒحوزهƒباƒمرتبطƒواحدهاییƒ،رسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒتخصصیƒدروسƒدرƒحرفهƒاساتیدƒوƒگذرانندƒمیƒپزشکیƒاصطالحاتƒبا
ƒمددƒپزشکیƒزمینهƒدرƒکاربردیƒهایƒمثالƒازƒنیزƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒمراجع ƒبا ƒدانشجو ƒکه ƒزمانی ƒتخصصی ƒمرجع ƒدرس ƒدر ƒمثال ƒ.گیرندƒمی
ƒبرای ƒکه ƒهاییƒتمرین ƒ،شودƒمی ƒآشنا ƒاطالعاتی ƒهایƒپایگاه ƒو ƒتخصصی
ƒاستƒممکنƒکهƒاستƒسؤاالتیƒنظیرƒشودƒمیƒارائهƒاوƒبهƒاطالعاتƒبازیابی
ƒآموزشƒچندƒهرƒ.کندƒمطرحƒبالینیƒکادرƒدرƒمتخصصƒیکƒیاƒپزشکƒیک
ƒروشƒوƒاساتیدƒ،دروسƒهایƒسرفصلƒدرƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒآموزشیƒهایƒگروهƒسایرƒبیش ƒوƒکمƒکه(ƒآموزشیƒامکانات ƒوƒتدریس
ƒهایƒچالشƒوƒمسائلƒباƒ)هستندƒمواجهƒآنƒباƒنیزƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒرشتهƒکارشناسیƒدورهƒاما ƒاستƒروبروƒجدی
ƒدر ƒرا ƒدانشجو ƒکه ƒاست ƒایƒدوره ƒهایشƒکاستی ƒهمه ƒوجود ƒبا ƒپزشکی
ƒتوجه ƒبا ƒدانشجو ƒساله ƒچهار ƒیƒدوره ƒاین ƒدر ƒو ƒدهدƒمی ƒقرار ƒحرفه ƒبطن
ƒخدمات ƒدرباره ƒرا ƒخود ƒذهن ƒهایƒمسئله ƒ،گذراندƒمی ƒکه ƒواحدهایی ƒبه
ƒهایƒمسئلهƒکهƒزمانیƒتاƒوƒکندƒمیƒپیداƒدرمانƒوƒبهداشتƒحوزهƒاطالعاتی
ƒعنوانƒبهƒباالترƒوƒارشدƒکارشناسیƒمقطعƒوجودƒ،باشدƒنگرفتهƒشکلƒذهن

مقاطعیƒکهƒمحورƒاصلیƒآنهاƒپژوهشƒاست،ƒمعنیƒنخواهدƒداشت.
ƒممکن ƒوجه ƒبهترین ƒبه ƒتوانندƒمی ƒزمانی ƒتنها ƒرشته ƒاین ƒدانشجویان
ƒبهƒعملƒامکانƒکهƒدهندƒنشانƒپزشکیƒجامعهƒدرƒراƒخودƒایƒحرفهƒجایگاه
ƒبدوƒدرƒکهƒدهدƒمیƒنشانƒهاƒبررسیƒ.باشدƒفراهمƒبرایشانƒ،اندƒآموختهƒآنچه
ƒعلوم ƒهایƒدانشگاه ƒهایƒرشتهƒسایرƒتکمیلی ƒتحصیالتƒدانشجویان ƒورود
ƒکهƒشودƒمیƒارائهƒ»رسانیƒاطالع«ƒعنوانƒباƒاجباریƒدرسیƒواحدƒدوƒپزشکی
ƒسؤالیƒ.کندƒمیƒآشناƒشانƒتخصصیƒرشتهƒاطالعاتیƒمنابعƒباƒراƒدانشجویان
ƒکتابداران ƒحضورƒوجود ƒبا ƒدرسی ƒچنین ƒکه ƒاست ƒاین ƒاست ƒمطرح ƒکه
ƒتوسطƒچراƒ،هاƒدانشکدهƒهمانƒدرƒتکمیلیƒتحصیالتƒباƒوƒارزشمندƒبسیار
ƒبایدƒایƒحرفهƒهایƒانجمنƒرسدƒمیƒنظرƒبهƒشود؟ƒمیƒتدریسƒغیرکتابداران
ƒموجودƒهایƒتوانمندیƒمعرفیƒباƒوƒباشندƒداشتهƒاساسیƒفکریƒزمینهƒاینƒدر

ƒ:ایرانƒدرƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒهایƒآموزشƒ.)1383(ƒزهیرƒ،حیاتیƒ 3
گذشته،ƒحال،ƒآینده.ƒفصلنامهƒکتاب.ƒشمارهƒ.57ƒص.41-25

 گزارش نشست جایگاه حرفه
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ƒهرƒƒقدمیƒƒعلمیƒجامعهƒدرƒحرفهƒواقعیƒجایگاهƒشناساییƒراهƒدرƒرشتهƒدر
ƒکوتاه ƒهایƒریزیƒبرنامه ƒبا ƒمسئله ƒاین ƒ.بردارند ƒارزشمند ƒاما ƒکوچک ƒچند
ƒاماƒ،رسیدƒزمینهƒاینƒدرƒهمƒمطلوبیƒنتایجƒبهƒتوانƒمیƒوƒاستƒعملیƒمدت
ƒوƒنیستƒکافیƒمدتƒکوتاهƒهایƒریزیƒبرنامهƒتنهاƒحرفهƒجایگاهƒتببینƒبرای

ƒƒ.گرفتƒپیشƒدرƒتریƒاساسیƒراهکارƒباید
ƒپزشکی ƒآموزش ƒو ƒدرمان ƒ،بهداشت ƒوزارت ƒکه ƒتمهیداتی ƒاز ƒیکی
ƒاست ƒگرفتهƒنظر ƒدر ƒدرمان ƒو ƒبهداشت ƒحوزهƒهایƒرشته ƒاز ƒبسیاری ƒبرای
ƒامکان ƒ،است ƒبهره ƒبی ƒآن ƒاز ƒپزشکی ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒرشته ƒو
ƒدهدƒمیƒامکانƒدانشجوƒبهƒطرحƒاینƒ.استƒانسانیƒنیرویƒطرحƒازƒاستفاده
ƒمراکز ƒاز ƒیکی ƒدر ƒسال ƒدو ƒمدت ƒبه ƒتحصیل ƒدوران ƒپایان ƒاز ƒپس ƒکه
ƒمدیریت ƒرشته ƒزمینه ƒاین ƒدر ƒ.بپردازد ƒخدماتƒارائه ƒبه ƒ ƒدرمانی ƒبهداشتی
ƒاینƒجایگاهƒزیادیƒحدودƒتاƒکهƒاستƒداشتهƒمفیدیƒبسیارƒتجربهƒبیمارستان
ƒتأسیسƒازƒقبلƒ.استƒکردهƒمشخصƒدرمانƒوƒبهداشتƒکادرƒدرƒراƒحرفه
ƒعلمƒکارگیریƒبهƒهدفƒباƒکه،ƒدرمانیƒوƒبهداشتیƒخدماتƒمدیریتƒرشته
ƒ،استƒآمدهƒوجودƒبهƒدرمانƒوƒبهداشتƒمراکزƒوƒهاƒبیمارستانƒدرƒمدیریت
ƒکهƒبودƒپزشکانیƒعهدهƒبرƒدرمانیƒبهداشتیƒمراکزƒوƒهاƒبیمارستانƒمدیریت
ƒ.استƒبیمارانƒشفایƒوƒدرمانیƒخدماتƒارائهƒشانƒاصلیƒحرفهƒوƒتحصیالت
ƒبیمارستانƒمدیریتƒرشتهƒدرƒدانشجویانƒآموزشƒباƒتنهاƒرویهƒاینƒدرƒتغییر
ƒازƒبسیاریƒکهƒاستƒشدهƒباعثƒکهƒآنچهƒرسدƒمیƒنظرƒبهƒ.نبودƒپذیرƒامکان
ƒعلمƒاصولƒازƒبایدƒبیمارستانƒمدیریتƒبرایƒکهƒبرسندƒنتیجهƒاینƒبهƒپزشکان
ƒوƒهاƒبیمارستانƒاداریƒکادرƒدرƒالتحصیالنƒفارغƒحضورƒ،بودƒآگاهƒمدیریت
ƒدرƒ.استƒبودهƒمدیریتیƒخدماتƒارائهƒوƒبهداشتی-درمانیƒمختلفƒمراکز
ƒمدیریتƒرشتهƒاساتیدƒمددƒبهƒکهƒاختیاریƒطرحƒازƒاستفادهƒامکانƒراستاƒاین
ƒمیسرƒرشتهƒاینƒالتحصیالنƒفارغƒبرایƒآنهاƒمسرانهƒهایƒپیگیریƒوƒبیمارستان
ƒحوزهƒدر ƒامکان ƒاین ƒاز ƒاستفاده ƒرسدƒمی ƒنظر ƒبه ƒ.است ƒنبوده ƒاثر ƒبی ƒ،شد
ƒتوسط ƒآن ƒشغلی ƒسمت ƒمعموال ƒکه ƒپزشکی ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری
ƒتحصیالت ƒبدون ƒافرادی ƒتوسط ƒبعضا ƒو ƒهاƒرشته ƒسایر ƒالتحصیالنƒفارغ
ƒتبیینƒدرƒموثریƒنقشƒتواندƒمیƒخودƒسهمƒبهƒ،استƒشدهƒاشغالƒدانشگاهی

ƒ.باشدƒداشتهƒحرفهƒواقعیƒجایگاه
ƒدانشجوییƒعلمی ƒهایƒانجمن ƒاتحادیه ƒ،شده ƒمطرح ƒموارد ƒبه ƒتوجه ƒبا
ƒوظیفه ƒکه ƒایƒرسانه ƒعنوان ƒبه ƒ)ادکا( ƒایران ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری
ƒرا ƒایران ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒدانشجویان ƒهایƒدرخواست ƒپیگیری
ƒپزشکی ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒحرفه ƒجایگاه ƒنشست ƒ،دارد ƒعهده ƒبر
ƒدانشجویان ƒو ƒاساتید ƒحضور ƒبا ƒ1388 ƒخردادماه ƒیازدهم ƒدر ƒرا ƒایران ƒدر
ƒدر ƒنشست ƒاین ƒبیانیه ƒ.کرد ƒبرگزار ƒپزشکی ƒرسانیƒاطالع ƒو ƒکتابداری
ƒالتحصیالنƒفارغ ƒاختیاری ƒاستفاده ƒامکان ƒبرای ƒحلی ƒراه ƒیافتن ƒجستجوی
ƒاینƒدرƒادکاƒ.استƒانسانیƒنیرویƒطرحƒازƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداری
ƒو ƒکتابداري ƒرشته ƒتحصیلي ƒمختلف ƒمقاطع ƒدانشجویان ƒدرخواست ƒبیانیه

ƒانسانيƒنیرويƒطرحƒازƒاختیاريƒاستفادهƒامکانƒبرƒمبنيƒپزشکيƒرسانيƒاطالع
ƒدرƒپیگیریƒاستƒامیدƒ.کردƒاعالمƒربطƒزیرƒمسئوالنƒبهƒراƒسالƒ2ƒمدتƒبه

اینƒزمینهƒبهƒنتایجƒمطلوبƒمنجرƒشود.

برای دریافت منظم نسخه چاپی 

خبرنامه عضو انجمن کتابداری و 

اطالع رسانی شوید، یا عضویت خود 

را تمدید کنید

برای دیدن نسخه الکترونیکی به 

سایت ما سر بزنید:

www.ilisa.ir
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ƒƒ1طاهریƒفرزانه

ƒروستاییƒکتابخانهƒ1388ƒƒماهƒاردیبهشتƒپایانیƒهایƒروزƒدرƒ-کتابک
دیگریƒدرƒاستانƒکردستانƒبهƒهمتƒمردمƒبنیادƒنهادهƒشد.

ƒانجمنƒایƒکتابخانهƒکمیته(ƒروناکƒانجمنƒوƒشƒرهƒالƒقهƒروستایƒمردمƒ
ƒروزƒدرƒراƒکتابخانهƒاینƒتالشƒماهƒ8ƒازƒپسƒ)ƒ2ایزیرتوƒتاریخیƒیادگارهای

پنجشنبهƒ31ƒاردیبهشتƒ1388ƒدرƒمراسمیƒباƒشکوهƒافتتاحƒکردند.

ƒمراسمƒبرگزاریƒمحلƒتاƒروستاƒورودیƒازƒروستاƒنوجوانانƒوƒکودکان
ƒمهمانانƒراهنماییƒوƒخوشامدگوییƒبرایƒکیلومترƒیکƒدرازایƒبهƒصفیƒدر
ƒدرƒکتابخوانیƒوƒکتابƒاهمیتƒموضوعƒبا ƒپالکادرهاییƒوƒبودندƒایستاده
ƒکوچکƒ،مردƒوƒزنƒازƒپیرامونƒروستاهایƒوƒروستاƒاینƒمردمƒƒ.داشتندƒدست
ƒهیجانƒوƒشورƒوƒرسیدندƒمیƒراهƒازƒمراسمƒاینƒدرƒشرکتƒبرایƒبزرگƒو

خاصیƒبهƒفضایƒزیبایƒطبیعیƒاینƒƒروستاƒبخشیدهƒبودند.
ƒوƒسردشتƒکیلومتریƒ20ƒدرƒ)سیاهƒقلعهƒ=رشƒقلعه(ƒشƒالرهƒقهƒروستای

ƒسرپرستƒکتابخانهƒبنیادƒپژوهشیƒتاریخƒادبیاتƒکودکانƒوƒنوجوانانƒایران 1
2ƒ http://www.izirtu.blogfa.com

ƒدارایƒروستاƒاینƒ.داردƒقرارƒکردستانƒدرƒعراقƒوƒایرانƒمرزƒکیلومتریƒ6
ƒدبستانƒیکƒروستاƒ.استƒجمعیتƒنفر ƒ1300ƒبه ƒنزدیکƒبا ƒخانوادهƒ250
ƒوƒدامپرورƒروستاƒمردمƒ.داردƒپسرانه ƒوƒدخترانهƒراهنماییƒمدرسهƒیکƒو
ƒهایƒسالƒدرƒآنƒاطرافƒشهرهایƒوƒروستاهاƒوƒروستاƒاینƒ.هستندƒکشاورز
ƒنیروهایƒشیمیاییƒهایƒبمبارانƒوƒبمبارانƒزیرƒدرƒمرتبƒعراقƒوƒایرانƒجنگ
ƒمتخاصم ƒنیروهای ƒهایƒƒمین ƒاز ƒآن ƒخاک ƒهنوز ƒو ƒاند ƒƒداشته ƒقرار ƒعراقی

ƒ.استƒنشدهƒپاکƒعراقی

ƒساعت ƒ4 ƒمدت ƒبه ƒکه ƒکتابخانه ƒگشایشƒمراسم ƒنخست ƒلحظات ƒدر
ƒ،سردشتیƒشاعرƒ،اشکانیƒعلیرضاƒبرنامهƒمجریƒ،شدƒتشکیلƒبازƒفضایƒدر
ƒگفتƒگردهماییƒاینƒموضوعƒیƒƒبارهƒدرƒتوضیحاتیƒخوشامدگوییƒضمن
ƒامامƒحفیدیƒ،نوجوانƒقاریƒیکƒطرفƒازƒقرآنƒآیاتƒتالوتƒازƒپسƒو
ƒفرهنگ ƒو ƒکتابخانه ƒایجاد ƒاهمیت ƒو ƒکتابخانه ƒنقش ƒبه ƒروستا ƒجماعت
ƒزورار ƒروستا ƒدهیار ƒ.کرد ƒصحبت ƒجامعه ƒو ƒاسالم ƒدر ƒخوانیƒکتاب
ƒشدهƒانجامƒهایƒƒفعالیتƒازƒگزارشیƒبودƒنیزƒکتابخانهƒمسئولƒکهƒمحمدنژاد

درƒ8ƒماهƒگذشتهƒبرایƒراهƒƒاندازیƒکتابخانهƒارائهƒکرد.
ƒ،روستاƒدبستانƒچهارمƒکالسƒآموزƒƒدانشƒچاوشینیƒمرضیهƒآنƒازƒپس
ƒدادنƒقرارƒخطابƒباƒروستاƒنوجوانانƒوƒکودکانƒنمایندگیƒبهƒراƒƒ3ایƒƒبیانیه
ƒبا ƒسپسƒاشکانی ƒعلیرضاƒ.خواندƒکشورƒفرهنگی ƒمسئوالنƒوƒبزرگساالن
ƒشورایƒبهƒوابستهƒخواندنƒترویجƒوƒنوجوانƒوƒکودکƒکتابدارƒخانهƒمعرفی
ƒجمعƒبرایƒراƒغیردولتیƒنهادƒاینƒتبریکƒپیامƒمتنƒتهرانƒدرƒکودکƒکتاب
ƒکودکانƒبرایƒکتابƒجلدƒ200ƒتعدادƒنهادƒاینƒکردƒاعالمƒوƒخواندƒحاضر
ƒدانشجویƒ،توکليƒخالدƒ.اندƒƒکردهƒاهداƒروستاƒیƒƒکتابخانهƒبهƒنوجوانانƒو
ƒبه ƒمراسم ƒاین ƒسخنران ƒدیگر ƒاصفهان ƒدانشگاه ƒشناسی ƒجامعه ƒدکترای
ƒ.پرداخت ƒروستایی ƒجامعه ƒبافت ƒدر ƒروستایی ƒکتابخانه ƒجایگاه ƒاهمیت
ƒگذارƒبنیانƒعنوانƒبهƒروناکƒانجمنƒطرفƒازƒجوهریƒکامرانƒآنƒازƒپس
ƒفرهنگیƒهایƒکانونƒگیریƒشکلƒضرورتƒبهƒفرهنگیƒحرکتƒاینƒاصلی
ƒدانستƒچراغیƒمصداقƒبهƒراƒحرکتƒاینƒوƒکردƒاشارهƒکتابخانهƒهمچون

3 http://www.ketabak.org/khabar/node/1144
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برایƒروشنƒکردنƒراهƒپیشƒرویƒنسلƒجوان.
ƒ9ƒگروهƒتوسطƒکردیƒزبانƒبهƒ»مبارکƒتولدتƒکتابخانه«ƒسرودƒاجرای
ƒمفرحƒوƒشادƒفضایƒ،موسیقیƒهمراهƒبهƒ،روستاƒنوجوانƒخوانانƒسرودƒنفری

جشنƒراƒدوƒچندانƒکرد.
ƒتاریخ ƒپژوهشی ƒموسسه ƒکتابخانه ƒسرپرست ƒطاهری ƒفرزانه ƒادامه ƒدر
ƒعبدالعزیزƒ.گفتƒسخنƒکتابکƒمجازیƒپایگاهƒیƒدربارهƒکودکانƒادبیات
ƒانجمنƒیƒمدیرهƒهیأتƒعضوƒوƒعرفانƒاعتیادƒازƒپیشگیریƒموسسهƒازƒمولودی
ƒجامعهƒدرƒخوانیƒکتابƒوƒکتابƒنقشƒوƒتوسعهƒهایƒمالکƒبهƒنیزƒایزیرتو
ƒنیکوکاران ƒاز ƒ،سردشتƒشهرستانƒاز ƒواحدیƒحسنƒحاجƒ.داشتƒاشاره
ƒپشتیبانیƒضرورتƒبهƒ،روستاƒدرƒکتابخانهƒنقشƒیƒدربارهƒƒگفتاریƒباƒ،منطقه
ƒمیلیونƒیکƒمبلغƒاهدایƒباƒƒخودƒوƒپرداختƒفرهنگیƒهایƒƒفعالیتƒچنینƒاز
ƒروستایƒکتابخانهƒبهƒکتابƒجلدƒ100ƒوƒجدیدƒکتابخانهƒساختƒبرایƒتومان

قلعهƒرشƒپشتیبانیƒخودƒراƒازƒچنینƒفعالیتƒهاییƒاعالمƒکرد.
ƒبهƒکتابƒجلدƒ10ƒاهدایƒ،واحدیƒدیگرƒیƒاندیشانهƒنیکƒوƒخوشƒخبر
ƒرشƒقلعهƒروستایƒدرƒکتابخانهƒافتتاحƒازƒسالƒیکƒتاƒکهƒبودƒنوزادیƒهرƒنام
ƒدرƒکتابخانهƒاندازیƒراهƒبهƒدیگرƒروستاهایƒتشویقƒبرایƒاوƒ.بیایدƒدنیاƒبه
ƒتشکیل ƒصورت ƒدر ƒکه ƒداد ƒقول ƒاطراف ƒروستاهای ƒبه ƒƒ،خود ƒروستای
ƒسرور ƒخانم ƒ.کرد ƒخواهد ƒاهدا ƒکتاب ƒجلد ƒ100 ƒ ƒروستا ƒهر ƒبه ƒکتابخانه
ƒنیزƒ)فرهنگی)حامیƒ-آموزشیƒفضاهایƒتوسعهƒانجمنƒیƒنمایندهƒسروری
ƒقلعهƒکتابخانهƒمالیƒوƒمعنویƒپشتیبانانƒجمعƒبهƒکتابƒعنوانƒ300ƒاهدایƒبا

رشƒپیوست.
ƒپذیراییƒوƒرحیمیƒمسعودƒیƒƒهنرمندانهƒصدایƒباƒمحلیƒموسیقیƒاجرای
ƒزیبایƒفضایƒدرƒتاƒکردƒفراهمƒکنندگانƒشرکتƒبرایƒراƒزمانیƒمهمانانƒاز

روستاƒبهƒنغمهƒƒهایƒکردیƒگوشƒدهند.
ƒپشتیبانانƒدیگرƒنامƒاعالمƒبهƒبرنامهƒمجریƒاشکانیƒعلیرضاƒآنƒازƒپس
ƒمالیƒمنابعƒاهدایƒباƒبرنامهƒاجرایƒهنگامƒدرƒکهƒکسانیƒ،پرداختƒکتابخانه
ƒمصطفیƒ.کردندƒاعالمƒفرهنگیƒحرکتƒاینƒازƒراƒخودƒحمایتƒنوعیƒبه
ƒبرای ƒزمین ƒمتر ƒ200اهدای ƒبا ƒرش ƒقلعه ƒروستای ƒاهالی ƒاز ƒیکی ƒموالنی
ƒشهر ƒاز ƒنیکوکاری ƒ،فاطمیان ƒمحمد ƒحاج ƒ،جدید ƒیƒکتابخانه ƒساخت

ƒکمکƒتومانƒمیلیونƒیکƒاختصاصƒوƒکتابƒجلدƒ100اهدایƒباƒسردشت
ƒارشاد ƒاداره ƒمسئول ƒحیاک ƒکاوه ƒ،جدید ƒکتابخانه ƒساخت ƒبرای ƒنقدی
ƒآزاد ƒدانشگاه ƒنماینده ƒو ƒکتاب ƒجلد ƒ200 ƒاهدای ƒبا ƒسردشت ƒشهرستان

واحدƒسردشتƒباƒاهدایƒوجهƒنقدƒبرایƒخریدƒکتاب.
ƒو ƒزنان ƒپیام ƒروستایی ƒنوجوان ƒدختر ƒزادهƒحسنƒفرشته ƒمراسم ƒاین ƒدر
ƒازƒفراترƒپیامƒاینƒتاƒخواندƒƒ1انگلیسیƒزبانƒبهƒراƒرشƒقلعهƒروستایƒدختران

مرزهایƒایرانƒنیزƒشنیدهƒشود.
ƒبا ƒباز ƒفضای ƒدر ƒمراسم ƒ،حاظران ƒدیگر ƒکوتاه ƒصحبت ƒچند ƒاز ƒپس
ƒزیبایƒرقصƒوƒکتابخانهƒاندازیƒƒراهƒاندرکارانƒدستƒبهƒتقدیرƒلوحƒاهدای
ƒکتابخانه ƒسمتƒبه ƒکنندگانƒشرکتƒآنƒاز ƒپسƒو ƒرسیدƒپایان ƒبه ƒمحلی
ƒاینƒبهƒاهداییƒهاییƒکتابƒازƒکتابخانهƒازƒبازدیدƒوƒگشایشƒضمنƒتاƒرفتند

کتابخانهƒنیزƒرونماییƒکنند.

ƒکوچکƒ،مردƒوƒزنƒازƒپیرامونƒروستاهایƒوƒروستاƒاینƒمردمƒƒشرکت
ƒƒتالشƒوƒمنطقهƒمردمƒبرایƒفرهنگیƒفعالیتƒاینƒاهمیتƒازƒنشانƒبزرگƒو
ƒهدفƒباƒروستاƒمردانƒوƒزنانƒƒازƒشماریƒ.بودƒمراسمƒاینƒƒبرگزارکنندگان
ƒدرƒتجربهƒکسبƒوƒبرداریƒالگوƒوƒخودƒروستایƒدرƒکتابخانهƒاندازیƒƒراه

اینƒمراسمƒشرکتƒکردهƒبودند.
ƒطرحƒوƒالکترونیکیƒپستƒهایƒƒنشانیƒوƒهاƒتلفنƒشمارهƒشدنƒبدلƒوƒرد
ƒچگونگی ƒ،کتاب ƒچاپ ƒ،ادبی ƒهایƒنشست ƒبرگزاری ƒبرای ƒهاییƒپرسش
ƒگردهماییƒاینƒموفقیتƒازƒنشانƒدیگرƒهایƒپرسشƒوƒکتابخانهƒاندازیƒƒراه
ƒ.داشت ƒخوانیƒکتاب ƒفضاهای ƒایجاد ƒ ƒدر ƒکنندگان ƒشرکت ƒعالقه ƒو
ƒکه ƒبدانیم ƒاطالعات ƒانتقال ƒو ƒخواندن ƒنوعی ƒنیز ƒرا ƒدیدن ƒو ƒشنیدن ƒاگر
ƒنمایشƒ،روستاƒبکرƒطبیعتƒازƒگیریƒبهرهƒباƒبرنامهƒاینƒ،استƒچنینƒشکƒبی
ƒشرکت ƒبرای ƒ ƒ... ƒ،موسیقی ƒ،خوانی ƒحیرانی ƒاجرای ƒ،محلی ƒهایƒلباس
ƒدیگرƒدرƒحرکتƒاینƒامیدواریمƒ.بودƒخواندنƒازƒسرشارƒفضاییƒکنندگان
ƒبهƒ.نباشدƒکتابخانهƒبیƒروستاییƒهیچƒوƒیابدƒادامهƒنیزƒکشورمانƒروستاهای

امیدƒآنƒروز.

1 http://www.ketabak.org/khabar/node/1145
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ƒƒ1هوسپیانƒاورفا
ƒƒ2زاریانƒاللهƒآناسیک

ƒهایƒنوشته ƒاز ƒبعضی ƒتصدیق ƒاز ƒچه ƒو ƒسالخوردگان ƒروایات ƒاز ƒچه
ƒوانک ƒکلیسای ƒدر ƒبخصوص ƒو ƒجلفا ƒدر ƒکه ƒآیدƒمی ƒبر ƒچنین ƒخطی
ƒکوچندگانƒدیگرƒوƒجلفاییانƒ.استƒداشتهƒوجودƒبسیاریƒخطیƒهایƒکتاب
ƒبهƒƒارمنستانƒازƒزیادیƒهایƒƒکتابƒادبیاتƒبهƒشانƒعشقƒخاطرƒبهƒارمنستانƒاز
ƒبهƒارمنیانƒکوچƒازƒپسƒگوییمƒاگرƒنیستƒخطاƒروƒاینƒازƒ.آوردندƒایران

ایرانƒجلفاƒکتابخانهƒیƒارمنستانƒدرƒایرانƒشد.

ƒعلومƒدانشگاهƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒکارشناسیƒدانشجویƒ 1
پزشکیƒاصفهان

ƒعلومƒدانشگاهƒپزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒکارشناسیƒدانشجویƒ 2
پزشکیƒاصفهان

ƒمهر ƒکه ƒوانک ƒکلیسای ƒیƒکتابخانه ƒدر ƒموجود ƒخطی ƒهایƒکتاب
ƒپیشینƒهایƒخلیفهƒکهƒاستƒنکتهƒاین ƒبر ƒگواهیƒدارندƒراƒوانکƒکلیسای
ƒآشفتگی ƒزمان ƒدر ƒ.اندƒکردهƒمی ƒکتب ƒآن ƒحفظ ƒدر ƒزیادی ƒهایƒمراقبت
ƒجلفا ƒارمنیان ƒ)1790_1770( ƒهجدهم ƒقرن ƒدر ƒایران ƒدر ƒسلطنت ƒاوضاع
ƒگرفتهƒقرارƒاذیتƒوƒآزارƒموردƒکهƒوانکƒکلیسایƒمذهبیƒپیشوایانƒبویژه
ƒاینƒازƒ.بودندƒبردهƒیادƒازƒراƒهاƒکتابƒوƒبودندƒخودƒنجاتƒفکرƒبهƒتنهاƒبودند
ƒچونƒشدƒناپدیدƒوƒرفتƒمیانƒازƒخطیƒهایƒکتابƒازƒبسیاریƒزمانƒآنƒرو
ƒهایƒقیمتƒباƒوƒنبودندƒقائلƒارزشیƒآنهاƒبرایƒکهƒافتادƒخردانیƒبیƒدستƒبه

ارزانƒآنهاƒراƒمیƒفروختند.

ƒبرای ƒایƒکتابخانه ƒیا ƒجایی ƒسورنیان ƒهوانس ƒمذهبی ƒپیشوای ƒاز ƒپیش
ƒکنارƒوƒگوشهƒدرƒخاطرƒهمینƒبهƒ،نداشتƒوجودƒوانکƒکلیسایƒهایƒکتاب
ƒکتابƒارزش ƒبه ƒآگاهƒو ƒدانا ƒمردی ƒکهƒسورنیانƒهوانس ƒ.بودند ƒپراکنده
ƒکتابخانهƒبهƒوƒکردƒجداƒراƒخانهƒسفرهƒازƒقسمتیƒمیالدیƒ1884ƒسالƒدرƒبود
ƒیعنیƒبعدهاƒ.کردƒمربوطƒگریƒخلیفهƒهایƒاتاقƒƒقسمتƒبهƒوƒدادƒاختصاص

درƒسالƒ1905ƒساختمانƒفعلیƒکتابخانهƒتأسیسƒشد.
ƒ.آیدƒمیƒشمارƒبهƒتاریخیƒتحقیقاتƒمراکزƒجزوƒوانکƒکلیسایƒامروزه
ƒشدهƒتشکیلƒدارانƒمجموعهƒاهداییƒکتبƒازƒکتابخانهƒاینƒکتبƒازƒبعضی

وانک: کلیسای  کتابخانه 
ارزشمـند میراث 
ارامـنه اصفـهان
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ƒجاƒآنƒدرƒارامنهƒجمعیتƒشدنƒکمƒعلتƒبهƒکهƒشهرهاییƒƒهمچنینƒƒ.است
ƒیƒمجموعهƒبودندƒدادهƒدستƒازƒراƒخودƒکنندگانƒمراجعهƒازƒاعظمیƒبخش

کتابƒهایƒخودƒراƒبهƒکتابخانهƒیƒکلیسایƒوانکƒجلفاƒاهداƒکردهƒاند.
ƒاینƒبهƒنفیسیƒکتبƒنیزƒبغوسیانƒآقایƒوƒƒیرمیانƒآرامƒهمچونƒافرادی
ƒکهƒکتابƒالمللیƒبینƒنمایشگاهƒازƒکتابخانهƒاینƒمنابعƒ.اندƒکردهƒاهداƒکتابخانه
ƒدرصدƒنودƒحدودƒ.گرددƒمیƒتأمینƒنیزƒشودƒمیƒبرگزارƒتهرانƒدرƒسالهƒهر
ƒفارسیƒهایƒکتابƒشاملƒآنƒباقیƒ.استƒارمنیƒزبانƒبهƒکتابخانهƒاینƒکتب

ƒƒ.استƒانگلیسیƒو
ƒ،فرهنگی ƒ،ادبی ƒ،تاریخی ƒƒکتاب ƒانواع ƒارمنی ƒهایƒکتاب ƒحوزه ƒدر
ƒهاƒفرهنگ ƒو ƒهاƒالمعارف ƒدایره ƒانواع ƒشامل ƒارمنی ƒمرجع ƒمنابع ƒ،هاƒرمان
ƒارمنی ƒبه ƒانگلیسی ƒ،ارمنی ƒبه ƒفرانسه ƒ،فارسی ƒبه ƒارمنی ƒ،ارمنی ƒبه ƒفارسی(
ƒقدمتƒ.گیردƒمیƒجایƒمرجعƒمنابع ƒیƒحوزهƒدرƒمرجعƒمنابع ƒدیگرƒوƒ)...و
ƒبر ƒمیالدیƒ1700ƒهایƒسالƒبه ƒکتابخانهƒاین ƒدرƒموجودƒکتبƒترینƒقدیمی
ƒ1512برƒسالƒبه ƒوانکƒکلیسایƒدرƒموجودƒکتابƒترینƒقدیمیƒ.گرددƒمی
ƒنگهداریƒکلیساƒاینƒیƒموزهƒدرƒآنƒاهمیتƒوƒقدمتƒعلتƒبهƒکهƒگرددƒمی

میƒشود.
ƒهاƒروزنامه ƒو ƒ،هاƒنامهƒهفته ƒ،هاƒخبرنامه ƒ،نشریات ƒلحاظ ƒاز ƒکتابخانه ƒاین
ƒبیشترƒ.کندƒمیƒدریافتƒجهانƒمختلفƒشهرهایƒازƒراƒآنهاƒوƒباشدƒمیƒغنی
ƒداردƒارزشمندƒیƒنقشهƒچندینƒکتابخانهƒ.استƒارمنیƒزبانƒبهƒنشریاتƒاین
ƒ:بهƒکردƒاشارهƒتوانƒمیƒآنهاƒترینƒمهمƒازƒ.استƒآنƒجغرافیاییƒمنابعƒجزوƒکه
ƒهایƒمقیاسƒباƒدستƒتوسطƒشدهƒرسمƒ:همسایهƒکشورهایƒوƒارمنستانƒنقشه
ƒنقشهƒرنگی(؛(ƒم.خورانیانƒتوسطƒتبریزƒدرƒمیالدیƒ1928ƒسالƒدرƒحقیقی
ƒدر ƒ1695ƒسالƒدر ƒکهƒاست ƒارمنی ƒزبان ƒبه ƒجهانƒنقشه ƒاولین ƒ:بین ƒجهان
ƒهایƒکرهƒنیم ƒنقشه ƒسفید(؛ ƒو ƒسیاه( ƒاست ƒرسیده ƒچاپ ƒبه ƒهلند ƒآمستردام
ƒتبریز ƒدر ƒحقیقی ƒهایƒمقیاس ƒبا ƒدست ƒتوسط ƒشده ƒرسم ƒ:غربی ƒو ƒشرقی

توسطƒم.خورانیان.
ƒوƒاهمیتƒƒعلتƒبهƒکهƒداشتهƒوجودƒکتابخانهƒاینƒدرƒنیزƒدیگرƒنقشهƒچهار
ƒشدهƒترسیمƒسیاسیƒایرانƒنقشهƒ(ƒاندƒشدهƒمنتقلƒکلیساƒاینƒموزهƒبهƒقدمتشان
ƒترسیم ƒاصفهانƒجلفایƒنقشه ƒ،حقیقیƒهایƒمقیاس ƒبا ƒپارچه ƒرویƒدستƒبا
ƒدریایƒنقشهƒ،17ƒقرنƒدرƒایرانƒƒنقشهƒ،.1829مƒسالƒدرƒپوستƒرویƒشده
ƒرسم ƒارمنی ƒدریانوردان ƒکمک ƒبا ƒکه ƒ.1668م ƒسال ƒدر ƒشده ƒچاپ ƒخزر

شدهƒاست(.
ƒشدهƒسازماندهیƒدیوییƒبندیƒردهƒازƒاستفادهƒباƒموجودƒانگلیسیƒمنابع
ƒشدهƒسازماندهیƒنویسندهƒنامƒوƒکتابƒعنوانƒاساسƒبرƒزبانƒارمنیƒمنابعƒولی
ƒدرƒموجودƒهایƒبرگهƒفهرستƒتوسطƒکتابخانهƒاینƒدرƒکتابƒبازیابیƒ.است
ƒسیستم ƒتغییر ƒبرای ƒاقداماتی ƒالبته ƒکه ƒگیردƒمی ƒصورتƒکتابخانه ƒدانƒبرگه
ƒنبوده ƒآمیز ƒموفقیت ƒو ƒگرفته ƒصورت ƒالکترونیکی ƒسیستم ƒبه ƒکتابخانه

است.

ƒوانک ƒکلیسای ƒگریƒخلیفه ƒشورای ƒتوسط ƒکتابخانه ƒاین ƒیƒبودجه
ƒساکن ƒارمنیان ƒکتابخانه ƒاین ƒکنندگانƒمراجعه ƒتمام ƒتقریبا ƒ.شودƒمی ƒتامین
ƒوƒاستƒارمنیانƒبهƒمحدودƒکتابخانهƒاینƒدرƒعضویتƒ.اصفهانندƒجلفایƒدر
ƒدادهƒامانتƒباشدƒداشتهƒقدمتƒسالƒ100ƒازƒبیشƒکتابخانهƒاینƒدرƒکتابیƒاگر
ƒبهƒاگرƒپسƒ،استƒپذیرƒامکانƒهمهƒبرایƒآنƒازƒبازدیدƒحالƒاینƒباƒ.شودƒنمی

اصفهانƒسرƒمیƒزنیدکتابخانهƒƒیƒکلیسایƒوانکƒراƒازƒدستƒندهید!
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ƒفدراسیون(ƒایفالƒساالنهƒکنگرهƒپنجمینƒوƒهفتادƒازƒروزƒدومینƒدرƒ-ایفال
ƒدر ƒکه ƒموضوعاتی ƒاز ƒیکی ƒ)کتابداری ƒمؤسسات ƒو ƒهاƒانجمن ƒالمللی ƒبین
ƒیکƒسرپرستƒمنƒاگر« ƒعنوانƒبا ƒبود ƒنشستیƒشدƒمطرحƒکودکانƒبخش
ƒدو ƒ،انجامید ƒطول ƒبه ƒساعت ƒشش ƒکه ƒنشست ƒاین ƒدر ƒ.»بودم ƒکتابخانه
ƒطراحیƒیکمƒوƒبیست ƒقرن ƒدرƒاینکه ƒنخستƒ:شدƒمطرحƒاساسی ƒموضوع
ƒادامهƒدرƒوƒ،باشدƒبایدƒچگونهƒنوجوانانƒوƒکودکانƒهایƒƒکتابخانهƒتزیینƒو

ƒ.شدƒبررسیƒنوجوانƒوƒکودکƒبرایƒمناسبƒیƒکتابخانهƒیکƒهایƒویژگی
ƒتجهیزاتƒوƒساختمان«ƒبخشƒدوƒتوسطƒآنƒبرگزاریƒکهƒنشستƒاینƒدر
ƒ،بودƒشدهƒبرگزارƒایفالƒ»نوجوانانƒوƒکودکانƒهایƒو»کتابخانهƒ»ایƒکتابخانه
ƒنوجوانانƒدربارهƒآنƒازƒپسƒوƒشدƒپرداختهƒسالƒ11ƒزیرƒکودکانƒبهƒابتدا

ƒ.کردندƒگفتگو
ƒ:کودکان ƒایƒرسانه ƒفرهنگ« ƒعنوان ƒبا ƒنشست ƒاین ƒاز ƒمقاله ƒنخستین
ƒارائهƒدانمارکƒازƒدروتنرƒکریسنƒسویƒازƒ»آیندهƒکتابدارانƒبرایƒکلیدی
ƒهویتƒبهƒدادنƒشکلƒدرƒهاƒکتابخانهƒمهمƒنقشƒبهƒابتدا ƒمقالهƒاینƒدرƒ.شد
ƒتحوالتیƒباƒبایدƒهاƒکتابخانهƒاینکهƒوƒ،شدƒاشارهƒکودکانƒفرهنگی–ƒاجتماعی
ƒ.شوندƒهمگامƒگیردƒمیƒصورتƒکودکانƒیƒاستفادهƒموردƒهایƒرسانهƒدرƒکه
ƒکتابƒازƒکودکانƒیƒاستفادهƒموجودƒروندƒتحلیلƒبهƒزمینهƒاینƒدرƒدروتنر
ƒروی ƒپیش ƒهایƒچالشƒهاییƒمثال ƒبا ƒو ƒپرداختƒƒایƒچندرسانهƒابزارهای ƒو

کتابخانهƒهاƒوƒکتابدارانƒراƒبرشمرد.
ƒارائه ƒآمریکاƒنویزƒایلی ƒدانشگاهƒاز ƒبلک ƒآلیسترƒازسوی ƒکهƒدومƒمقاله
ƒ»هاƒانقطاع ƒو ƒاستمرارها ƒ:کودکان ƒهایƒƒکتابخانه ƒطراحی ƒتاریخ« ƒبه ƒشد
ƒاز ƒکمترƒکه– ƒغربƒدرƒهاƒکتابخانهƒاین ƒتاریخ ƒمقالهƒاین ƒدرƒƒ.پرداختƒمی
ƒ:استƒشدهƒتقسیمƒزمانیƒیƒدورهƒچهارƒبهƒ-شدهƒگرفتهƒنظرƒدرƒسالƒصد
ƒجهانیƒجنگƒازƒبعدƒ،جهانیƒجنگƒدوƒمیانƒ،اولƒجهانیƒجنگƒازƒپیش
ƒسخنرانƒاینƒ.آنƒازƒپسƒمعماریƒدورانƒوƒ،میالدیƒ80ƒدههƒاوایلƒتاƒدوم
ƒیکƒهرƒدرƒکودکƒیƒکتابخانهƒمعماریƒبارزƒمشخصاتƒبهƒکهƒاینƒازƒپس

اگر من سرپرست 
کتابخانه بودم . . .
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ƒهرƒمعماریƒهایƒسنتƒازƒاستفادهƒعدمƒیاƒاستفادهƒ،پردازدƒمیƒدورانƒاینƒاز
ƒنمونهƒعنوانƒبهƒ.دهدƒمیƒنشانƒاخیرƒهایƒمعماریƒدرƒراƒدورانƒاینƒازƒیک
ƒچگونهƒبومیƒهایƒویژگیƒبهƒتوجهƒبرƒ30ƒوƒ20ƒدههƒمعمارانƒتأکیدƒاینکه

دوبارهƒاحیاƒشدهƒاندƒوƒدرƒساختمانƒهایƒجدیدƒبهƒکارƒمیƒروند.
ƒبه ƒمربوط ƒ،گرفت ƒقرار ƒتوجه ƒمورد ƒبسیار ƒکه ƒهاییƒسخنرانی ƒاز ƒیکی
ƒ.»کودکان ƒچشم ƒاز ƒفردا ƒهایƒکتابخانه ƒطراحی« ƒعنوان ƒبا ƒبود ƒایƒمقاله
ƒآنان ƒاز ƒ،ترکیه ƒسالƒ11ƒتا ƒ7ƒکودکƒ350ƒرویƒبر ƒپژوهشی ƒدرƒنویسنده
ƒموردƒƒکتابخانهƒطراحیƒهمچنینƒوƒکتابخانهƒازƒاستفادهƒدربارهƒبودƒخواسته
ƒصورتƒمصاحبهƒهایشانƒنقاشیƒدربارهƒآنانƒباƒسپسƒ.بکشندƒنقاشیƒنظرشان
ƒنکاتƒبهƒدرستیƒبهƒتنهاƒنهƒکودکانƒاستƒمعتقدƒپژوهشگرƒاینƒ.استƒگرفته
ƒدرƒبلکهƒ،کنندƒمیƒاشارهƒموجودƒهایƒƒکتابخانهƒطراحیƒدرƒاساسیƒمواردƒو
ƒانجامƒبرایشانƒآیندهƒدرƒکتابخانهƒدارندƒانتظارƒکهƒراƒخدماتیƒمواردƒبسیاری

دهدƒنشانƒمیƒدهند.
ƒیƒبرجسته ƒهایƒپروژه ƒمعرفی ƒبه ƒنیز ƒنشست ƒاین ƒسخنرانان ƒاز ƒتن ƒدو
ƒ.پرداختندƒنوجوانƒوƒکودکƒهایƒکتابخانهƒساختƒیƒزمینهƒدرƒکشورشان
ƒ،شیلیƒبرایƒپیشنهادهایƒبهƒنویسندهƒسهƒنیزƒنشستƒاینƒیƒمقالهƒآخرینƒدر
ƒپسƒ.بودندƒپرداختهƒآمریکاƒوƒاروپاƒدرƒخاصƒهایƒƒکتابخانهƒبرخیƒوƒعمان
ƒدر ƒشده ƒمطرح ƒموضوعات ƒیƒدرباره ƒگفتگو ƒو ƒبحث ƒبه ƒحاضران ƒآن ƒاز
ƒاینƒدرƒ.دادندƒپایانƒخودƒکارƒبهƒبیانیهƒیکƒباƒنشستƒاینƒ.پرداختندƒمقاالت
ƒکهƒدانستندƒایƒکتابخانهƒراƒنوجوانƒوƒکودکƒخوبƒیƒکتابخانهƒیکƒ،بیانیه

اینƒشرایطƒراƒفراهمƒکند:
خالقیتƒراƒشکوفاƒکند.

مکانƒهاییƒبرایƒبازیƒداشتهƒباشد.
فضاهاییƒبرایƒانجامƒکارهایƒگروهیƒداشتهƒباشد.
امکاناتیƒبرایƒفعالیتƒهایƒآموزشیƒداشتهƒباشد.

خواندنƒراƒترویجƒکند.
تجهیزاتƒآنƒدرƒدسترسƒباشندƒوƒبهƒخوبیƒهمƒنگهƒداریƒشوند.

امکاناتƒچندƒرسانهƒایƒداشتهƒباشد.
ƒپدر ƒفعالیت ƒبرای ƒفضاهایی ƒو ƒباشد ƒمناسب ƒو ƒجذابƒهاƒخانواده ƒبرای
ƒهایƒتوانایی ƒو ƒهاƒویژگی ƒبا ƒو ƒسن ƒهر ƒاز ƒنوجوانانی ƒو ƒکودکان ƒبا ƒمادر ƒو

متفاوتƒدرƒاختیارƒداشتهƒباشد.
ƒایفال ƒسایتƒاز ƒراƒنشستƒاین ƒمقاالتƒکاملƒمتنƒتوانندƒمیƒعالقمندان
ƒکلی ƒموضوع ƒبا ƒایفال ƒساالنه ƒکنگره ƒپنجمین ƒو ƒهفتاد ƒ ƒ. ƒکنند ƒدریافت
ƒ27 ƒتا ƒ23 ƒاز ƒ،»فرهنگی ƒهای ƒسرمایه ƒو ƒآینده ƒسازندگان ƒ:هاƒکتابخانه«

آگوستƒ1(ƒتاƒ5ƒشهریور(ƒدرƒشهرƒمیالنƒایتالیاƒبرگزارƒشد.

زنان عالم کشک هایتان را بسابيد!

ƒهاƒوقت ƒبیشتر ƒالکترونیکی ƒبحث ƒگروه ƒدر
ƒهم ƒوقتی ƒاما ƒ،گیردƒنمی ƒدر ƒداغی ƒبحث ƒچندان
ƒداغ ƒسرعت ƒبه ƒمعموال ƒشودƒمی ƒشروع ƒبحثی ƒکه
ƒطرف ƒاز ƒایمیل ƒیک ƒبا ƒماجرا ƒبار ƒاین ƒ.شودƒمی
ƒکتابداری ƒکارشناسی ƒدانشجوی ƒ،طباطبایی ƒسارا
ƒاعتراضƒکهƒشدƒشروعƒ،مشهدƒفردوسیƒدانشگاه
ƒاستخدامƒهایƒاطالعیهƒازƒبسیاریƒدرƒچراƒبودƒکرده
ƒ»َمردƒکتابدارƒبهƒنیاز«ƒرویƒبرƒقدرƒاینƒکتابدار
ƒهایƒواکنش ƒاو ƒاعتراض ƒاین ƒ.شودƒمی ƒتأکید
ƒراƒهاƒخیلیƒدلƒداغƒانگارƒوƒبرانگیختƒراƒمتفاوتی

تازهƒکرد.
ƒدو ƒحاالƒ،بابا ƒای« ƒکهƒواکنش ƒچندƒاز ƒجدای
ƒکمƒکمƒ،»!ندارهƒبحثƒƒوƒجرƒجایƒکهƒآگهیƒتا
ƒ.رفتƒفراترƒآگهیƒدوƒاینƒازƒحتیƒوƒشدƒداغƒبحث
ƒدولت ƒو ƒزنان ƒمورد ƒدر ƒ ƒآمیز ƒتبعیض ƒقوانین ƒاز
ƒتا ƒشد ƒانتقاد ƒ»آورƒنان ƒمرد ƒ-دارƒخانه ƒزن« ƒنگاه ƒو
ƒهمƒبعضیƒالبتهƒ.جامعهƒعرفƒوƒکاریƒهایƒمحیط
ƒکه ƒاین ƒاز ƒیا ƒگرفتندƒمی ƒشوخی ƒرا ƒقضیه ƒکل ƒیا
ƒراƒمردهاƒکاریƒفرصتƒتاƒچهارƒخودشانƒقولƒبه
ƒ.بودندƒعصبانیƒگیرندƒمیƒشانƒدستƒازƒدارندƒهم
ƒ،شدهƒهمƒظاهرƒدرƒحتیƒرسدƒمیƒنظرƒبهƒحالƒاینƒبا
ƒصداƒیک ƒنارواست ƒهاƒتبعیض ƒاین ƒاینکه ƒدر ƒهمه

ƒƒ.هستند
ƒاوضاعƒاینƒباƒنوشتƒهمƒنفرƒیکƒبینƒاینƒدر
ƒ،مرد ƒو ƒزن ƒ،همه ƒباید ƒکتابدارها ƒغیر ƒاستخدام

ƒ!بسابیمƒراƒکشکمانƒبرویم
ƒکهƒبودƒاینƒاماƒهاƒبحثƒاینƒدرƒجالبƒنکتهƒیک
ƒحقƒوƒساالریƒشایستهƒازƒکهƒمردانیƒوƒزنانƒتعداد
ƒکمƒرسدƒمیƒنظرƒبهƒ.بودƒبرابرƒکردندƒمیƒدفاعƒزنان
ƒیƒهمهƒسودƒبهƒتبعیضیƒهرƒرفعƒفهمندƒمیƒهمهƒکم

جامعهƒاست!
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ƒƒ1چلکƒموسویƒافشین

ƒمجمع ƒبرگزاری ƒبا ƒمازندران ƒشاخه ƒرسانیƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒانجمن
ƒکتابداریƒدانشجویانƒوƒکتابدارانƒحضورƒباƒ1386/9/29ƒتاریخƒدرƒعمومی
ƒیƒسالهƒیکƒعملکردƒگزارشƒزیرƒدرƒ.استƒگردیدهƒتشکیلƒمازندرانƒاستان

اینƒشاخهƒارائهƒمیƒگردد:

برگزاری همایش ها و نشست ها
ƒحضورƒبا ƒ ƒ1387/3/8 ƒفرهنگی ƒتوسعه ƒو ƒمطالعه ƒهمایش ƒبرگزاری ƒ-
ƒاینƒ:انصاریƒآفرینƒنوشƒخانمƒسرکارƒوƒمحققƒمهدیƒدکترƒآقایƒجناب
ƒمحلƒدرƒوƒاستانƒعمومیƒهایƒکتابخانهƒامورƒمدیریتƒهمکاریƒباƒهمایش
ƒبهƒعالقمندانƒازƒنفرƒ400ƒازƒبیشƒ.گردیدƒبرگزارƒساریƒاحمرƒهاللƒسالن
ƒازƒبرخیƒوƒمازندارانƒاستانƒپرورشƒوƒآموزشƒکلƒمدیرƒوƒƒکتابƒحوزه

مدیرانƒشهرستانیƒدرƒاینƒهمایشƒشرکتƒداشتند.
ƒحضورƒبا ƒ»مازندران ƒاستان ƒکتابداران« ƒعنوان ƒبا ƒنشستی ƒبرگزاری ƒ ƒ-
ƒ1387/3/9در ƒتاریخ ƒدر ƒانصاری ƒآفرین ƒنوش ƒخانم ƒسرکار ƒفرزانه ƒاستاد

محلƒمدیریتƒکتابخانهƒهایƒعمومیƒاستانƒمازندران.
ƒو ƒکتابخانه« ƒعنوان ƒبا ƒایƒدانشجویی-منطقه ƒهمایش ƒبرگزاری ƒ-
ƒاسالمیƒآزادƒدانشگاهƒتئاترƒآمفیƒمحلƒدرƒ1387/3/5ƒتاریخƒدرƒƒ»ارتباطات
ƒکتابداریƒدانشجویان ƒتوسطƒ ƒمقاله ƒچهارƒهمایشƒ ƒاین ƒدرƒ.ساریƒواحد

ƒرئیسƒانجمنƒکتابداریƒشاخهƒمازندران 1

استانƒمازندرانƒارائهƒگردیدƒکهƒباƒاستقبالƒنزدیکƒبهƒ200ƒنفرƒهمراهƒبود.
ƒمازندرانƒاستانƒکتابداریƒدانشجویانƒاختصاصیƒƒنشستƒبرگزاریƒ-
ƒدانش ƒرسالت ƒموضوع« ƒبا ƒ ƒانصاری ƒآفرین ƒنوش ƒخانم ƒسرکارƒحضورƒبا
ƒ1387/8/9ƒتاریخƒدرƒ»امروزƒجامعهƒدرƒرسانيƒواطالعƒکتابداريƒآموختگان
ƒهنرƒوƒفرهنگƒشاخهƒکاربرديƒـƒعلميƒجامعƒدانشگاهƒاجتماعاتƒسالنƒدر
ƒاستانƒکتابداریƒدانشجویانƒازƒنفرƒ50ƒƒبهƒنزدیکƒنشستƒاینƒدرƒ.ساری

مازندرانƒشرکتƒنمودند.

ƒوب ƒهایƒفهرست« ƒعنوان ƒبا ƒدانشجویی ƒساالنه ƒهمایش ƒبرگزاری ƒ-
ƒدانشگاهƒمحلƒدرƒƒ1387/9/24ƒتاریخƒدرƒعمومیƒمجمعƒبا ƒهمزمانƒ»پایه
ƒاز ƒبیش ƒوƒگردیدƒارائه ƒمقالهƒ5ƒهمایشƒاین ƒدرƒ.بابل ƒواحدƒاسالمیƒآزاد
ƒهمزمانƒکهƒاستƒذکرƒبهƒالزمƒ.نمودندƒشرکتƒهمایشƒاینƒدرƒنفرƒƒ300
ƒخدماتیƒشرکتƒتوسط ƒکتابداری ƒفروشگاه ƒو ƒنمایشگاه ƒ،همایش ƒاین ƒبا

کتابداریƒالبرزƒدایرƒبودهƒاست.
ƒاین ƒدر ƒ.1387/9/24 ƒتاریخ ƒدر ƒعمومی ƒ ƒمجمع ƒدومین ƒ ƒبرگزاری ƒ-
ƒگزارشƒ،گردیدƒبرگزارƒانجمنƒعضوƒنفرƒ300ƒازƒبیشƒحضورƒباƒکهƒمجمع

هیأتƒمدیرهƒوƒبازرسیƒانجمنƒبهƒاطالعƒاعضاƒرسید.

 برگزاری کارگاه هاي  آموزشی
ƒاعضایƒویژهƒ»ایران ƒمارکƒبا ƒآشنایی«ƒآموزشیƒکارگاهƒبرگزاری ƒ-
ƒƒگلستانƒƒوƒمازندرانƒاستانƒƒکتابداریƒهایƒگروهƒمدرسینƒوƒعلمیƒهیأت
ƒعلمی ƒهیأت ƒاعضای ƒاز ƒنفر ƒ31 ƒ ƒکارگاه ƒاین ƒدر ƒ.1387/1/25ƒتاریخ ƒدر
ƒهایƒکتابخانه ƒکتابداران ƒاز ƒبرخی ƒو ƒکتابداری ƒهایƒگروه ƒمدرسان ƒو

دانشگاهیƒوƒعمومیƒحضورƒداشتند.
ƒویژه ƒ»ایران ƒمارک ƒو ƒهاƒمارک« ƒآموزشی ƒکارگاه ƒبرگزاری ƒ-
ƒدر ƒکه ƒ1387/2/15 ƒتاریخ ƒدر ƒشاغل ƒکتابداران ƒو ƒکتابداری ƒدانشجویان
ƒیکƒکارگاهƒاینƒدرƒ.گردیدƒبرگزارƒبابلƒواحدƒاسالمیƒآزادƒدانشگاهƒمحل

روزهƒ31ƒنفرƒشرکتƒداشتند.
ƒهمکاریƒباƒکهƒƒ»آنƒآیندهƒوƒایرانƒمارکƒباƒآشنایی«ƒآموزشƒکارگاهƒ-
ƒساریƒواحدƒنورƒپیامƒدانشگاهƒوƒمازندرانƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒانجمن
ƒنفرƒ31ƒحضورƒباƒساریƒنورƒپیامƒƒƒدانشگاهƒمحلƒدرƒƒ1387/3/12ƒتاریخƒدر

ƒ.شدƒبرگزارƒدانشگاهƒاینƒکتابداریƒدانشجویانƒاز
ƒدرƒمقالهƒنگارشƒهایƒشیوهƒباƒآشنایی«ƒموضوعƒباƒکارگاهƒبرگزاریƒ-
ƒآزاد ƒدانشگاه ƒمحل ƒدر ƒ1387/4/25 ƒتاریخ ƒدر ƒ»هاƒوکنفرانس ƒهاƒهمایش

اسالمیƒواحدƒبابل.ƒاینƒکارگاهƒ28ƒنفرƒشرکتƒکنندهƒداشت.

 انتشارات
ƒاولین ƒمناسب ƒبه ƒ»مهربان ƒیار ƒیاد« ƒعنوان ƒبا ƒ ƒنامه ƒویژه ƒاولین ƒانتشار ƒ-

گزارش فعالیت یک ساله
و  کتابداری  انجمن 

              اطالع رسانی
مازنــدران شاخــه   
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)1386/9/29(ƒعمومیƒمجمع
ƒ»فرهنگیƒتوسعهƒوƒمطالعه« ƒعنوانƒبا ƒانجمن ƒنامه ƒویژهƒدومینƒانتشار ƒ-

)1387/3/8(
ƒهایƒفهرست ƒهمایش ƒمناسبت ƒبه ƒانجمن ƒ ƒنامه ƒویژه ƒسومین ƒانتشار ƒ-

)1387/9/24(ƒاستƒشدهƒمنتشرƒفشردهƒلوحƒصورتƒبهƒکهƒایƒرایانه
وضعیتƒعضوƒگیری:

ƒیکƒفعالیتƒطولƒدرƒمازندرانƒشاخهƒکتابداریƒانجمنƒاعضایƒتعداد
سالهƒبهƒ517ƒنفرƒرسیدهƒاست.

برگزاری جلسات هيأت مدیره
ƒدقیق ƒو ƒمنظم ƒصورتƒبه ƒمازندران ƒرسانیƒاطالع ƒو ƒکتابداری ƒانجمن ƒ
ƒتشکیلƒتاریخƒازƒکهƒایƒگونهƒبهƒاستƒکردهƒبرگزارƒراƒمدیرهƒهیأتƒجلسات
ƒگردیدهƒبرگزارƒجلسهƒسهƒوƒبیستƒ،ƒ1387/11/5ƒتاƒ1386/9/29ƒدرƒمجمع
ƒوƒاستƒگرفتهƒقرارƒƒ1انجمنƒوبالگƒدرƒجلساتƒصورتƒخالصهƒکهƒاست

اعضایƒانجمنƒمیƒتوانندƒاینƒگزارشƒهاƒراƒپیگیریƒنمایند.

برگزاری جلسات با مسئولين استانی
ƒهایƒکتابخانه ƒاداره ƒمحترم ƒکلƒمدیر ƒبا ƒنشست ƒ5 ƒاز ƒبیش ƒبرگزاری ƒ-

عمومیƒاستانƒدرƒخصوصƒهمکاریƒهایƒمشترک
ƒپزشکيƒعلومƒدانشگاهƒپژوهشیƒمحترمƒمعاونتƒباƒنشستƒ2ƒبرگزاریƒ-

بابلƒدرƒخصوصƒبرگزاریƒهمایشƒمشترک
ƒاسالمیƒآزادƒدانشگاهƒمحترمƒمعاونتƒباƒمشترکƒجلسهƒ8ƒبرگزاریƒ-
ƒهايƒکارگاه ƒو ƒمشترک ƒهمایش ƒبرگزاری ƒخصوص ƒدر ƒبابل ƒواحد

آموزشی

1ƒ www.mazilisa.blogfa.com

اگر هنوز عضو گروه بحث

                   کتابداری نیستید ...

 فرصت را از دست ندهید!

 همین االن یک ایمیل به

 lis@ferdowsi.um.ac.ir  بزنید 

و در خواست عضویت کنید.

توصیه می کنیم برای پیام های 

فراوان گروه بحث یک ایمیل جدید 

در Gmail به ثبت برسانید.
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تدوین برنامه جدید کارشناسی

ƒرساني ƒاطالع ƒايƒمنطقه ƒمرکز ƒرئیس ƒ،مهر ƒخبرگزاری ƒبا ƒگفتگو ƒدر
ƒکارشناسيƒدورهƒجدیدƒبرنامهƒتدوینƒازƒمهرادƒجعفرƒدکترƒ،فناوريƒوƒعلوم
ƒواحدƒ29ƒداراي ƒبرنامه ƒاین ƒ:گفتƒوƒداد ƒخبرƒرسانيƒƒاطالع ƒو ƒکتابداري
ƒجدیدƒبرنامهƒ.استƒاجباريƒتخصصيƒدروسƒدرƒنظريƒواحدƒ31ƒوƒعملي
ƒواحدƒ31ƒوƒعمليƒواحدƒ29ƒدارايƒرسانيƒƒاطالعƒوƒکتابداريƒکارشناسي
ƒمقطع ƒاین ƒدروس ƒ،عالوه ƒبه ƒ.است ƒاجباري ƒتخصصي ƒدروس ƒدر ƒنظري
ƒدر ƒو ƒواحد ƒ60 ƒ،اجباري ƒتخصصي ƒحوزه ƒدر ƒ،واحد ƒ41 ƒ،پایه ƒبخش ƒدر
ƒوي ƒ.است ƒالزامي ƒآن ƒواحد ƒ10 ƒکه ƒاست ƒواحد ƒ20 ƒاختیاري ƒتخصصي
ƒآشنایيƒ،کاربرديƒشناسيƒƒزبانƒمانندƒدروسيƒپایهƒبخشƒدرƒ:داشتƒاظهار
ƒو ƒاطالعات ƒ،نشر ƒو ƒویراستاري ƒ،عمومي ƒروابط ƒ،هاƒƒرسانه ƒو ƒمطبوعات ƒبا
ƒاینƒبرنامهƒدرƒتازگيƒبهƒکهƒهستندƒموارديƒازƒايƒƒحرفهƒاخالقƒوƒارتباطات

ƒ.استƒشدهƒگنجانیدهƒدوره

انتشار یک نشریه ویژه نابينایان

ƒهايƒƒƒƒƒƒƒƒکتابخانهƒویژهƒرسانيƒاطالعƒفصلنامهƒنخستینƒسپیدƒاندیشه ƒنشریه
ƒفهرستيƒنشریهƒ1387اینƒزمستانƒوƒپاییزƒشمارهƒدرƒ.استƒکشورƒنابینایان
ƒحسینیهƒهايƒکتابخانهƒدرƒبینایان ƒکمƒوƒنابینایان ƒبراي ƒجدیدƒهايƒکتابƒاز
ƒشهداي ƒمجتمع ƒو ƒسفید ƒعصاي ƒاستثنایي ƒمؤسسه ƒ،رودکي ƒمرکز ƒ،ارشاد
ƒمعلولینƒوƒنبینایانƒباƒمرتبطƒرویدادهايƒوƒاخبارƒهمراهƒبهƒاصفهانƒتیرƒهفتم

.ƒاستƒشدهƒارائه

دانشگاه های برتر ایران معرفی شدند

ƒهایƒدانشگاه ƒ ƒ)ISC( ƒاسالم ƒجهان ƒعلوم ƒاستنادی ƒپایگاه ƒتازگی ƒبه
ƒعلمیƒنشریاتƒدرƒموجودƒهایƒمقاله(ƒانتشاراتƒتعدادƒحسبƒبرƒراƒکشور
ƒ10 ƒاساس ƒاین ƒبر ƒ.است ƒنموده ƒبندی ƒرتبه ƒ)تاثیر ƒضریب ƒدارای ƒو ƒمعتبر
ƒمشخصƒگذشتهƒهايƒسالƒدرƒمقاالتƒتعدادƒحسبƒبرƒکشورƒبرترƒدانشگاه

ƒ:استƒزیرƒشرحƒبهƒبرترƒداشگاهƒپنجƒاسامیƒ.اندƒشده
ƒ-1دانشگاهƒتهرانƒباƒ15636ƒاثر

ƒ-2دانشگاهƒعلومƒپزشکیƒتهرانƒباƒ10324ƒاثر
ƒ-3دانشگاهƒتربیتƒمدرسƒباƒ8566ƒاثر

ƒ-4دانشگاهƒعلومƒپزشکیƒشهیدƒبهشتیƒباƒ6224ƒاثر
ƒ-5دانشگاهƒعلومƒپزشکیƒایرانƒباƒ4366ƒاثر

ƒدانشگاهƒ،مشهدƒپزشکیƒعلومƒدانشگاهƒ،اصفهانƒپزشکیƒعلومƒدانشگاه
ƒهایƒردهƒنیزƒتبریزƒپزشکیƒعلومƒدانشگاهƒوƒشیرازƒدانشگاهƒ،مشهدƒفردوسی

پنجمƒتاƒدهمƒراƒبهƒخودƒاختصاصƒدادهƒاند.

22 مقاله کتابداري از ایرانيان در WOS ثبت 
شد

ƒدر ƒکشور ƒعلمي ƒسیاست ƒتحقیقات ƒمرکز ƒسنجيƒعلم ƒگروه ƒمدیر
ƒخاطرنشانƒمطلبƒاینƒبیانƒباƒ،)ایران)ایبناƒکتابƒخبرگزاريƒباƒوگوƒگفت
ƒسهƒباƒمعلمƒتربیتƒهايƒدانشگاهƒبهƒسهمƒبیشترینƒ،مقالهƒتعدادƒاینƒازƒ:کرد
ƒوƒدارندƒقرار ƒمقاله ƒدوƒبا ƒشاهدƒ،مقاله ƒدوƒبا ƒاصفهانƒپزشکيƒعلومƒ،مقاله
ƒ،مشهد ƒفردوسي ƒ،ایران ƒپزشکي ƒعلوم ƒ،طباطبایي ƒعالمه ƒهايƒدانشگاه ƒاز
ƒچمرانƒشهیدƒوƒتهرانƒپزشکيƒعلومƒƒ،گلستانƒپزشکيƒعلومƒ،مدرسƒتربیت
ƒ.استƒرسیدهƒثبتƒبهƒجهانيƒمعتبرƒپایگاهƒاینƒدرƒمقالهƒیکƒکدامƒهرƒاهواز
ƒچهارƒمجموعƒدر ƒنیز ƒاسالمي ƒآزاد ƒدانشگاه ƒواحدهاي ƒسويƒاز ƒهمچنین

مقالهƒدرƒWOSƒثبتƒشد.
ƒ54 ƒمجموع ƒدر ƒ2008 ƒسال ƒ:افزود ƒ،چاکلي ƒنوروزي ƒعبدالرضا ƒدکتر
ƒاینƒاز ƒ.شدƒثبتƒWOS ƒپایگاهƒدرƒایران ƒرسانيƒاطالعƒوƒکتابداريƒمقاله
ƒ،مقالهƒ11ƒباƒمعلمƒتربیتƒهايƒمؤسسهƒوƒهاƒدانشگاهƒبهƒسهمƒبیشترینƒ،تعداد
ƒ،مقاله ƒدو ƒبا ƒمشهد ƒفردوسي ƒ،مقاله ƒچهار ƒشاهد ƒ،مقاله ƒ9 ƒتهران ƒدانشگاه
ƒاسناد ƒمرکز ƒ،داک ƒایران ƒ،بابل ƒپزشکي ƒعلوم ƒ،مقاله ƒدو ƒبا ƒمدرس ƒتربیت
ƒضمنƒ.یافت ƒاختصاص ƒچمرانƒشهید ƒو ƒشیراز ƒدانشگاه ƒ،ملي ƒکتابخانه ƒو

ƒ.شدƒارائهƒمقالهƒدوƒنیزƒاسالميƒآزادƒدانشگاهƒواحدهايƒسويƒازƒکهƒاین

کوتاه اخبار 
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کارکنان دولت در خوزستان عضو کتابخانه های 
عمومی می شوند

ƒبرگزاری ƒقبیل ƒاز ƒهاییƒبرنامه ƒاجرای ƒبا ƒ،نیوز ƒکارمند ƒگزارش ƒبه
ƒصدور ƒبرای ƒویژه ƒتسهیالت ƒایجاد ƒ،کتاب ƒبن ƒاعطای ƒ،کتاب ƒنمایشگاه
ƒهمچنینƒ،آنهاƒخانوادهƒوƒدولتƒکارکنانƒبرایƒهاƒکتابخانƒعضویتƒکارت
ƒدرƒدولتیƒاداراتƒمشارکتƒوƒفرهنگیƒهایƒبرنامهƒاجرایƒبرایƒهمکاری
ƒفرهنگی ƒو ƒعلمی ƒبنیه ƒتقویت ƒبه ƒپژوهش ƒهفته ƒو ƒکتاب ƒهفته ƒبرگزاری
ƒاستانداریƒجدیدƒنشستƒدرƒ.شدƒخواهدƒپرداختهƒکارمندانƒهایƒخانواده
ƒبه ƒدولتیƒادارات ƒدرƒسیارƒهایƒکتابخانهƒاندازیƒراهƒاز ƒزمینهƒاین ƒدرƒاهواز

ƒ.استƒشدهƒیادƒآتیƒاهدافƒازƒیکیƒعنوان
ƒاین ƒطبق ƒدارد ƒاعتقاد ƒخوزستان ƒعمومی ƒهایƒکتابخانه ƒکل ƒمدیر
ƒعموم ƒاستفاده ƒمورد ƒادارات ƒهایƒکتابخانه ƒخصوصی ƒفضای ƒ،توافقنامه
ƒایجاد ƒهمکاری ƒاین ƒاهداف ƒدیگر ƒاز ƒحال ƒعین ƒدر ƒ،گیردƒمی ƒقرار ƒمردم
ƒفرهنگƒترویجƒبرایƒدولتیƒهایƒدستگاهƒبومیƒنیازهایƒبینیƒپیشƒوƒمحتوا

ƒ.بودƒخواهدƒمطالعهƒعمومیƒاعتالیƒوƒخوانیƒکتاب
ƒمیلیون ƒ500ƒوƒمیلیارد ƒیکƒمبلغ ƒحداقلƒطرحƒاجرایƒبه ƒکمکƒبرای
ƒخوزستانƒاستانƒعمومیƒهایƒکتابخانهƒکلƒاداره ƒامسالƒاعتبارات ƒبه ƒریال

اضافهƒمیƒشود.

برگزاری مراسم تودیع دکتر خسروی

ƒکتابخانهƒپژوهشیƒمعاونƒ،خسرویƒفریبرزƒدکترƒتودیعƒوƒتقدیرƒمراسم
ƒ10ƒروزƒدرƒگرفتƒمیƒصورتƒایشانƒبازنشستگیƒمناسبتƒبهƒکهƒ،ایرانƒملی
ƒدرƒ.گردیدƒبرگزارƒایرانƒملیƒکتابخانهƒزادهƒشریعتƒسالنƒدرƒماهƒشهریور
ƒآقایانƒ،بود ƒهمراهƒکتابداریƒحوزهƒمندانƒعالقهƒحضورƒبا ƒکهƒمراسمƒاین
ƒیƒخانواده ƒو ƒاشعری ƒ،ناصری ƒ،)ملی ƒکتابخانه ƒپیشین ƒرؤسای ƒاز( ƒرجبی

ƒƒ..داشتندƒحضورƒخسرویƒدکتر

ƒ،مرادیƒنوراهللƒدکترƒنیزƒکتابداریƒیƒرشتهƒیƒبرجستهƒهایƒچهرهƒمیانƒاز
ƒشرکتƒجلسهƒاینƒدرƒسلطانیƒپوریƒوƒبهزادیƒمانداناƒهاƒخانمƒ،فانیƒکامران
ƒطول ƒدر ƒخسرویƒدکتر ƒخدماتƒاز ƒتشکر ƒضمنƒمراسم ƒاین ƒدر ƒ.داشتند

سالƒهایƒگذشتهƒباƒلوحƒیادبودیƒازƒایشانƒقدردانیƒگردید.

سمفونی صد دانه یاقوت

ƒمصطفي ƒاز ƒتجلیل ƒمناسبت ƒبه ƒیاقوت ƒهايƒدانه ƒسمفوني ƒهمایش
ƒدرƒ87ƒسالƒپایانی ƒروزهایƒدرƒ،کودکانƒآشنایƒنام ƒشاعرƒ،رحماندوست
ƒکهƒهمایشƒاینƒدرƒ.گردیدƒبرگزارƒقمƒدانشگاهƒبهشتيƒشهیدƒتئاترƒآمفي
ƒافزونƒƒ،شدƒبرگزارƒقمƒدانشگاهƒکتابداریƒاساتیدƒوƒدانشجویانƒحضورƒبا
ƒبرخیƒذکرƒبهƒخودƒرحماندوستƒ،دانشگاهƒفرهنگیƒمسئوالنƒسخنرانیƒبر
ƒبهƒوƒکردƒاشارهƒکودکانƒحوزهƒدرƒفعالیتشƒهایƒسالƒطولƒدرƒخاطراتش

ƒƒƒ.دادƒپاسخƒبارهƒاینƒدرƒحاضرانƒسؤاالت

نشست  های  در  کتابداران  چشمگير  حضور 
سرای اهل قلم

ƒهایƒسال ƒهمچون ƒ،تهران ƒدر ƒامسال ƒکتاب ƒالمللیƒبین ƒنمایشگاه ƒدر
ƒنشرƒکارنامهƒقلمƒاهلƒسرایƒدرƒتخصصیƒهایƒƒنشستƒسلسلهƒیکƒگذشته
ƒکتابداري ƒنام ƒتغییر ƒچون ƒموضوعاتی ƒامسال ƒهایƒƒنشست ƒدر ƒ.شد ƒبرگزار
ƒمدیریت ƒسامانه ƒ،مجازی ƒمحیط ƒدر ƒخواندن ƒترویج ƒ،رسانيƒاطالع ƒو
ƒحفاظتƒوƒآوریƒجمعƒدرƒکارشناسیƒمعیارهایƒ،فناوریƒوƒعلمƒاطالعات
ƒخبری ƒپیشینه ƒدر ƒمطبوعات ƒآرشیو ƒسازی ƒنمایه ƒجایگاه ƒ،مخطوطات ƒاز
ƒحضورƒ،کشاورزيƒرسانيƒاطالعƒمليƒنظامƒ،نویسندگیƒوƒƒنگاریƒروزنامه
ƒسازيƒنهادینهƒوƒ،ایرانƒنشرƒبرƒآنƒتاثیرƒوƒکتابƒالملليƒبینƒهايƒنمایشگاهƒدر

تفکرƒاولیهƒباƒکتابƒمطرحƒشدند.
ƒ،داشتندƒحضورƒجلساتƒاینƒدرƒکهƒکتابدارانیƒوƒدانشجویانƒبرƒافزون
ƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒحوزهƒاندرکارانƒدستƒوƒپژوهشگرانƒازƒبسیاری
ƒ،افشار ƒابراهیم ƒ،العابدینی ƒزین ƒحاجی ƒمحسن ƒ،مطلبی ƒداریوش ƒچون
ƒعبداهللƒ،فدایی ƒغالمرضاƒ،فاطمی ƒامید ƒ،عمرانیƒابراهیم ƒ،نوروزی ƒعلیرضا
ƒدیگریƒآشنایانƒنامƒوƒفردƒمکتبیƒلیالƒ،گیلوریƒعباسƒ،حافظیانƒکاظمƒ،انوار

ازƒکتابداریƒبهƒعنوانƒکارشناسƒدرƒنشستƒهاƒحضورƒداشتند.
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ƒ:تألیفƒ.ابزارهاƒوƒهاƒروشƒ،هاƒنظریهƒ:رسانیƒاطالعƒمراکزƒوƒهاƒکتابخانهƒارزیابیƒوƒسنجش
دکترƒمحمدƒحسنƒزادهƒوƒاعظمƒنجفقلیƒنژاد.ƒنشرƒکتابدار،110ƒ،1387ƒص.

ƒƒ1صابریƒمریم

ƒهاƒکتابخانهƒمسئوالنƒوƒمدیرانƒاولƒدرجهƒدرƒ،حاضرƒکتابƒمخاطبان
ƒوƒارزشیابیƒعلمیƒهایƒشیوهƒبا ƒآشناییƒکهƒهستندƒرسانیƒاطالعƒمراکزƒو
ƒضعفƒوƒقوتƒنقاطƒشناساییƒوƒمداومƒارزیابیƒدرƒراƒآنهاƒ،عملکردƒسنجش
ƒدانشجویان ƒو ƒپژوهشگران ƒ،دوم ƒدرجه ƒدر ƒ.رساندƒمی ƒیاری ƒشانƒسازمان
ƒوƒنظریƒمفاهیمƒکهƒرسانیƒاطالعƒƒوƒکتابداریƒحوزهƒتکمیلیƒتحصیالت
ƒانجام ƒو ƒپژوهشی ƒحوزهƒاین ƒبا ƒآشنایی ƒدر ƒرا ƒآنها ƒ،کتاب ƒاین ƒکاربردی

ƒمدارکƒوƒاطالعاتƒپژوهشگاهƒ-ƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒارشدƒکارشناسƒ 1
علمیƒایران

ƒ.رساندƒمیƒیاریƒموضوعیƒحوزهƒاینƒدرƒمشابهƒهایƒپژوهش
ƒمقدمهƒدرƒ.استƒشدهƒتنظیمƒفصلƒششƒوƒمقدمهƒیکƒدرƒƒحاضرƒکتاب
ƒآنچهƒبا ƒراƒخوانندگانƒخالصهƒطورƒبهƒاندƒکردهƒسعیƒنویسندگانƒ،کتاب

قرارƒاستƒدرƒکتابƒباƒآنƒروبروƒشوند،ƒآشناƒسازند.
ƒقرار ƒتوجه ƒمورد ƒارزیابی ƒیƒفلسفه ƒو ƒکلیات ƒ،مفاهیم ƒ،اول ƒفصل ƒدر
ƒجامعه ƒنقش ƒ،»جامعه ƒو ƒکتابخانه-ها« ƒعنوان ƒبا ƒدوم ƒفصل ƒ.است ƒگرفته
ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه ƒعملکرد ƒارزیابی ƒدر ƒرا ƒ)کاربران( ƒکنندهƒاستفاده
ƒدالیلƒبیانƒازƒبعدƒفصلƒاینƒدرƒ.استƒدادهƒقرارƒتوجهƒموردƒرسانیƒاطالع
ƒدر ƒکاربر-محوری ƒکلیدی ƒمفهوم ƒ،کتابدار ƒبرای ƒجامعه ƒارزیابی ƒاهمیت
ƒبخش ƒ.است ƒگرفته ƒقرار ƒتوجه ƒمورد ƒرسانی ƒاطالع ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه
ƒخالصهƒطورƒبه ƒ»کتابخانهƒبازاریابی ƒاقدامات« ƒعنوان ƒبا ƒفصلƒاین ƒانتهایی
ƒانجام ƒ)مشتری( ƒکاربر ƒجذبƒبرای ƒتوانندƒمی ƒهاƒکتابخانه ƒکه ƒرا ƒاقداماتی

دهند،ƒموردƒتوجهƒقرارƒمیƒدهد.
ƒ،قبل ƒفصلƒدرƒشدهƒمطرحƒمباحث ƒادامه ƒدرƒحاضرƒکتابƒسومƒفصل
ƒتوجه ƒمورد ƒرا ƒاقتصادی ƒدیدگاه ƒاز ƒهاƒکتابخانه ƒعملکرد ƒارزیابی ƒاهمیت
ƒ،هاƒکتابخانهƒعملکردƒارزیابیƒ:از ƒعبارتندƒفصلƒاین ƒعناوینƒ.دهدƒمیƒقرار
ƒو ƒهزینه ƒ:کارایی ƒ،خدمات ƒبه ƒنسبت ƒنفعƒذی ƒمختلف ƒهایƒگروه ƒدیدگاه
ƒ،ارزیابیƒچارچوبƒ،نظامƒیکƒارزیابیƒاساسیƒهایƒجنبهƒ،هزینهƒاثربخشی

نتایجƒارزیابیƒعملکرد.
ƒدر ƒارزیابی ƒ،»هاƒکتابخانه ƒدر ƒارزیابی ƒانواع« ƒعنوان ƒبا ƒ،چهارم ƒفصل
ƒ.کیفیƒارزیابیƒوƒکمیƒارزیابیƒ:کندƒمیƒتقسیمƒصورتƒدوƒبهƒراƒهاƒکتابخانه
ƒ،کتابخانه ƒارزیابی ƒعملیات ƒتکامل ƒو ƒتاریخچه ƒذکر ƒاز ƒبعد ƒفصل ƒاین ƒدر
ƒمروریƒطورƒƒبهƒوƒاستƒگرفتهƒقرارƒتوجهƒموردƒکمیƒرویکردƒخاصƒطورƒبه

نمونهƒهاییƒازƒپژوهشƒهایƒارزیابیƒکمیƒکتابخانهƒهاƒذکرƒشدهƒاند.
ƒبا ƒهاƒکتابخانه ƒدر ƒارزیابی ƒ،قبل ƒفصل ƒمباحث ƒدنباله ƒدر ƒپنجم ƒفصل
ƒفصلƒاینƒدرƒ.استƒگرفتهƒقرارƒتوجهƒموردƒوسیعƒطورƒبهƒکیفیƒرویکرد
ƒسپسƒ.استƒشدهƒمطرحƒآنƒکارکردهایƒگسترشƒوƒکیفیتƒمفهومƒابتدا
ƒتوجه ƒموردƒخاصƒطورƒبه ƒآنƒابزارهای ƒو ƒهاƒکتابخانهƒدرƒکیفیتƒمبحث
ƒکیفیتƒارزیابیƒزمینهƒدرƒمطرحƒابزارƒدوƒمطلبƒاینƒادامهƒدرƒ.اندƒگرفتهƒقرار
ƒتوجهƒموردƒمفصلƒطورƒبهƒ)Libqual,ƒServqual(ƒهاƒکتابخانهƒخدمات
ƒکیفیƒروشƒباƒشدهƒانجامƒهایƒپژوهشƒ،فصلƒاینƒانتهایƒدرƒ.اندƒگرفتهƒقرار
ƒپیشینهƒمرورƒشکلƒبهƒکشورƒداخلƒوƒخارجƒدرƒLibqualƒابزارƒازƒاستفادهƒو

ارائهƒشدهƒاست.
ƒتعالی ƒهایƒمدل ƒابزارهای ƒو ƒانواع ƒ،کتاب ƒاین ƒپایانی ƒو ƒششم ƒفصل
ƒارزیابیƒمفهومƒفصلƒاینƒابتدایƒدرƒ.دهدƒمیƒقرارƒبحثƒموردƒراƒسازمانی
ƒ....« ƒ.است ƒرگرفته ƒقرا ƒتوجه ƒمورد ƒآن ƒاهداف ƒو ƒهاƒسازمان ƒدر ƒعملکرد
ƒشدهƒتعیین ƒپیش ƒاز ƒاهداف ƒبه ƒدستیابیƒمیزان ƒاز ƒما ƒ،عملکردƒارزیابی ƒدر
ƒکنیمƒمی ƒمقایسه ƒگذشته ƒروند ƒبا ƒرا ƒخود ƒفعلی ƒوضعیت ƒ،شویمƒمی ƒآگاه

سنجش و ارزيابی کتابخانه ها 
و مراکز اطالع رسانی:

ابزارهـا و  روش هـا  نظـریه هـا، 
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ƒو ƒضعف ƒنقاط ƒهمچنین ƒ،سنجیمƒمی ƒرقبا ƒقبال ƒدر ƒرا ƒخویش ƒوضعیت ƒو
ƒادامهƒدرƒ.)78ƒ.ص(ƒ»....کنیمƒمیƒشناساییƒآنهاƒترمیمƒمنظورƒبهƒراƒقوتمان
ƒایƒمقایسهƒطورƒبهƒهاƒسازمانƒعملکردƒارزیابیƒدرƒنوینƒوƒسنتیƒهایƒدیدگاه
ƒالگوهایƒوƒهاƒسازمانƒدرƒعملکردƒارزیابیƒنتایجƒطورƒهمینƒ.اندƒشدهƒمطرح
ƒتأکیدƒباƒارزشیابیƒالگوهایƒبرƒمروریƒ.اندƒگرفتهƒقرارƒتوجهƒموردƒارزیابی
ƒعملکردƒکیفیƒارزیابیƒسمتƒبهƒراƒخوانندهƒذهنƒ،گراƒکیفیتƒالگوهایƒبر
ƒسازمان ƒدر ƒمحوریƒ-مشتری ƒمبحث ƒادامه ƒدر ƒو ƒدهدƒمی ƒسوق ƒسازمانی
ƒهایƒمدل«ƒبحثƒیعنیƒفصلƒاینƒاصلیƒمبحثƒبهƒشدنƒواردƒبرایƒایƒمقدمه
ƒکارگیریƒبه ƒلزومƒبا ƒخوانندهƒبحثƒاینƒبه ƒورودƒبا ƒ.استƒ»سازمانیƒتعالی
ƒو ƒاجزا ƒنهایت ƒدر ƒو ƒمدل ƒاین ƒشده ƒشناخته ƒانواع ƒو ƒسازمانی ƒتعالی ƒمدل
ƒدر ƒو ƒدمینگ ƒمدل ƒمعرفی ƒ.شودƒمی ƒآشنا ƒاثربخش ƒخود-ارزیابِیƒمراحل
ƒهایƒمدلƒباƒراƒخوانندهƒ)TQM(ƒƒ1»فراگیرƒکیفیتƒکنترل«ƒمدلƒآنƒادامه
ƒمدل ƒمعرفی ƒدر ƒ.کندƒمی ƒآشنا ƒسازمانی ƒکیفی ƒعملکرد ƒارزیابی ƒمعروف
ƒمهمƒشیوهƒیکƒفراگیرƒکیفیتƒمدیریتƒ...«ƒ:استƒآمدهƒ»فراگیرƒکیفیت«
ƒکاالƒکیفیƒسطحƒمستمرƒبهبودƒبرƒتوجهƒآنƒاصلیƒمحورƒƒکهƒاستƒمدیریتی
ƒخارجیƒوƒداخلیƒازƒاعمƒمشتریانƒنیازهایƒتأمینƒجهتƒشدهƒارائهƒخدماتƒیا
ƒوƒتمرکزƒ،مدیریتƒ،آموزشƒبرایƒمندƒنظامƒروشƒیکƒهمچنینƒ.باشدƒمی
ƒ.)86-87ƒ.ص(ƒ»...باشدƒمیƒسازمانƒکارکنانƒهمهƒهایƒتالشƒباƒهماهنگی
ƒو ƒچارچوب ƒبا ƒمخاطب ƒ،»فراگیر ƒکیفیت ƒکنترل« ƒمدل ƒمعرفی ƒادامه ƒدر
ƒمعرفیƒبهƒ،بخشƒاینƒانتهاییƒقسمتƒ.شودƒمیƒآشناƒمدلƒاینƒاصلیƒمفاهیم
ƒاز ƒاستفادهƒبا ƒعملکردƒارزیابیƒابزار ƒاز ƒایƒنمونهƒوƒشدهƒانجام ƒهایƒپژوهش

ƒ.استƒپرداختهƒ،مدلƒاین
ƒعملکردƒکیفیƒارزیابیƒهایƒمدلƒازƒدیگرƒیکیƒƒ2»بادریجƒمالکوم«ƒمدل
ƒمدل ƒاما ƒ.اندƒپرداخته ƒآن ƒبه ƒمختصر ƒطورƒبه ƒنویسندگان ƒکه ƒاست ƒسازمان
ƒارائهƒمبحثƒآخرینƒ)EFQM(ƒƒ3»کیفیتƒمدیریتƒاروپاییƒبنیاد«ƒمعروف
ƒدرƒمدلƒاینƒ...«ƒ:استƒآمدهƒمدلƒاینƒمعرفیƒدرƒ.استƒکتابƒاینƒدرƒشده
ƒمعرفیƒهاƒسازمانƒوƒوکارƒکسبƒوƒتعالیƒمدلƒعنوانƒبهƒمیالدیƒ1991ƒسال
ƒسازمانی ƒخود-ارزیابیƒو ƒقضاوت ƒبرای ƒچارچوبی ƒمدل ƒاین ƒدر ƒ.گردید
ƒمدلƒاینƒ...استƒشدهƒارائهƒاروپاییƒکیفیتƒƒپاداشƒدریافتƒنهایتƒدرƒو
ƒکهƒشدƒمشخصƒوƒگرفتƒقرارƒاروپاییƒهایƒشرکتƒتوجهƒموردƒسرعتƒبه
ƒآنƒاز ƒکهƒدارندƒعالقهƒهمƒکوچکƒصنایعƒوƒعمومیƒبخشƒهایƒسازمان
ƒبنیادیƒمفاهیمƒوƒهاƒارزشƒ،بحثƒاینƒادامهƒدرƒ.)94ƒ.ص(ƒ»...کنندƒاستفاده
ƒاینƒختامƒحسنƒ.استƒشدهƒارائهƒآنƒگیریƒاندازهƒابزارƒنمونهƒوƒEFQM

ƒدر ƒشدهƒانجام ƒهایƒپژوهش ƒبر ƒمروری ƒ،حاضر ƒکتاب ƒنهایت ƒدر ƒو ƒفصل
ایرانƒباƒاستفادهƒازƒمدلƒEFQMƒاست.

1ƒ Total Quality Management
2ƒ Malcom Baldrige National Quality Award )MBNQA(
3ƒ European Federation for Quality Management

ƒارزیابی ƒحوزه ƒدر ƒفارسی ƒکتاب ƒاولین ƒ،حاضر ƒکتاب ƒرسدƒمی ƒنظرƒبه
ƒارزیابی ƒهایƒمدلƒبر ƒتأکید ƒو ƒمعرفی ƒبا ƒرسانیƒاطالع ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه
ƒزبانƒبه ƒموضوعƒبودنƒبدیع ƒ،حاضرƒکتابƒقوتƒنقطه ƒاولین ƒ.استƒکیفی
ƒکتابداریƒجامعهƒبهƒکیفیƒارزیابیƒهایƒمدلƒمعرفیƒدرƒنهادنƒگامƒوƒفارسی
ƒتواندƒمی ƒ،شد ƒاشاره ƒنوشته ƒاین ƒابتدای ƒکه ƒطورƒهمان ƒکه ƒاست ƒایران
ƒو ƒرسانیƒاطالع ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه ƒگذارانƒسیاست ƒو ƒمدیران ƒراهگشای
ƒارزیابیƒابزار ƒنمونهƒارائه ƒ،بعدیƒقوتƒنقطهƒ.باشدƒحوزهƒاینƒپژوهشگران
-99ƒوƒ90-93ƒ،60ƒ،55ƒصفحاتƒدرƒ.ستƒاƒکیفیƒهایƒمدلƒازƒاستفادهƒبا
ƒاینƒ.اندƒشدهƒارائهƒ،اندƒشدهƒطراحیƒپرسشنامهƒقالبƒدرƒکهƒابزارهاƒاینƒ96
ƒهایƒپژوهش ƒخواهندƒمی ƒکه ƒباشند ƒکسانی ƒراهگشای ƒتوانندƒمی ƒابزارها
ƒخوبƒفهرستƒ.دهندƒانجامƒکیفیƒارزیابیƒهایƒمدلƒازƒاستفادهƒباƒراƒمشابه
ƒعالوهƒکهƒاستƒدیگریƒمزیتƒنیزƒحوزهƒاینƒدرƒکتابƒاینƒفارسیƒمنابع
ƒاین ƒبنیادی ƒمفاهیم ƒبر ƒنویسندگان ƒجانبهƒهمه ƒتسلط ƒدهندهƒنشان ƒآنکه ƒبر
ƒیکƒعنوانƒبهƒتواندƒمیƒ،استƒداخلیƒمشابهƒهایƒپژوهشƒباƒآشناییƒوƒحوزه
ƒ.گیردƒقرارƒعالقمندانƒوƒمحققانƒاستفادهƒموردƒنیز ƒموضوعیƒکتابشناسی
ƒاستƒموضوعیƒاطالعاتƒبازیابیƒبرایƒمناسبیƒابزارƒنیزƒکتابƒانتهاییƒنمایه

ƒ.باشدƒآنƒجوابگویƒنتوندƒمندرجاتƒفهرستƒشایدƒکه
ƒاین ƒ ƒدرƒفارسی ƒمنابع ƒاولین ƒاز ƒیکیƒعنوانƒبه ƒحاضرƒکتابƒنهایت ƒدر
ƒارزیابی ƒدر ƒتواندƒمی ƒ)فارسی ƒمنبع ƒاولین ƒنگوییم ƒقاطعیت ƒبا ƒاگر( ƒحوزه
ƒبرای ƒباشد ƒایƒمقدمه ƒما ƒکشور ƒرسانیƒاطالع ƒمراکز ƒو ƒهاƒکتابخانه ƒکیفی
ƒوƒهاƒکتابخانهƒارزیابیƒدرƒکاربرمحورƒوƒکیفیƒرویکردƒبهƒتوجهƒوƒتوسعه

ƒ.رسانیƒاطالعƒمراکز
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ƒترویج ƒهدف ƒبا ƒکه ƒاست ƒمجازی ƒهایƒƒسایت ƒمجموعه ƒ، ƒ1کتابک
ƒکشورهای ƒو ƒایران ƒنوجوان ƒو ƒکودک ƒسنی ƒهایƒگروه ƒبین ƒدر ƒخواندن
ƒمعنوی ƒزندگی ƒکه ƒاست ƒآن ƒپی ƒدر ƒو ƒشده ƒاندازی ƒراه ƒایران ƒهمسایه
ƒوƒفرهنگیƒکارهایƒبا ƒرا ƒایران ƒهمسایگانƒوƒایرانی ƒنوجوانان ƒوƒکودکان

ƒ.دهدƒپیشرفتƒآموزشی
ƒیƒهمه ƒحق ƒرا ƒآگاهی ƒو ƒدانستن ƒو ƒخواندن ƒاز ƒبردن ƒلذت ƒکتابک
ƒاز ƒو ƒبدانند ƒترƒبیش ƒو ƒبهتر ƒکه ƒاین ƒبرای ƒکودکان ƒ.داندƒمی ƒکودکان
ƒکتابدارانƒوƒمربیانƒ،آموزگارانƒ،پدرانƒوƒمادرانƒبایدƒ،ببرندƒلذتƒخواندن
ƒمناسب ƒمحتواهای ƒکه ƒکندƒمی ƒکوشش ƒکتابک ƒ.باشند ƒداشته ƒتریƒآگاه
ƒاستƒباورƒاینƒبرƒکتابکƒ.کندƒفراهمƒهاƒگروهƒاینƒبرایƒراƒخواندنƒترویج
ƒکمکƒآنهاƒبهƒبایدƒنوجوانانƒوƒکودکانƒبرایƒبهترƒدنیاییƒساختنƒبرایƒکه
ƒبرای ƒباشد ƒپلی ƒخواهدƒمیƒکتابکƒ.بخوانند ƒترƒبیش ƒ ƒوƒببینند ƒبهتر ƒتا ƒکرد

رسیدنƒبهƒاینƒهدفƒبزرگ.

www.ketabak.org 1

ƒدرƒکدامƒهرƒکهƒاستƒشدهƒتشکیلƒاصلیƒپایگاهƒپنجƒازƒکتابکƒنهاد
ƒوƒخبرƒپایگاه ƒ، ƒپایگاه ƒپنج ƒاین ƒمیان ƒاز ƒ.کردƒخواهندƒکارƒویژهƒایƒحوزه
ƒبهƒانگلیسیƒزبانƒبهƒکتابکƒپایگاهƒ،ƒاستƒشدهƒاندازیƒراهƒترویجƒپایگاه
ƒراهƒازƒآموزشƒوƒکودکƒپایگاهƒدوƒوƒکردƒخواهدƒآغازƒراƒخودƒکارƒزودی

ƒ.شدƒخواهدƒاندازیƒراهƒدورترƒایƒآیندهƒدرƒدور
ƒخبرهایƒوƒهاƒتازهƒترجمهƒوƒگردآوری،ƒتهیهƒبهƒکهƒƒ:خبرƒکتابکƒپایگاه
ƒ.پردازدƒمیƒنوجوانانƒوƒکودکانƒفرهنگیƒوƒاجتماعیƒزندگیƒبهƒمربوط

ƒرودƒمی ƒشمار ƒبه ƒکتابک ƒنهاد ƒپایگاه ƒترینƒاصلی ƒکه ƒ:ترویج ƒپایگاه
ƒو ƒمطالب ƒهمه ƒپایگاه ƒاین ƒ.است ƒخواندن ƒترویج ƒآن ƒاصلی ƒهدف ƒو
ƒترویج ƒبرای ƒکتابداران ƒو ƒآموزگاران ƒو ƒمربیان ƒ،هاƒخانواده ƒکه ƒاطالعاتی
ƒمیƒدسترسƒدرƒراƒدارندƒنیاز ƒنوجوانانƒوƒکودکانƒمیانƒدرƒخوانیƒکتاب
ƒچراƒبخوانند؟ƒچگونهƒƒوƒبخوانندƒشانƒفرزندانƒبرایƒهاییƒکتابƒچهƒ:ذاردƒ
ƒ.دارد ƒنوجوانان ƒو ƒکودکان ƒرشد ƒدر ƒنقشی ƒچه ƒکتاب ƒو ƒبخوانند ƒکتاب
ƒرا ƒدیگرƒپرسش ƒهاƒده ƒو ƒهاƒپرسش ƒاین ƒپاسخ ƒکتابکƒاز ƒکنندگانƒاستفاده

ƒ.بازیابندƒپایگاهƒاینƒازƒتوانندƒمی
ƒکودکان ƒدسترسی ƒبرای ƒمناسب ƒفضایی ƒاست ƒبرآن ƒ:کودک ƒپایگاه
ƒهایƒسرگرمیƒهمƒپایگاهƒاینƒدرƒتاƒباشدƒفارسیƒزبانƒبهƒآشناƒیاƒزبانƒفارسی

خودƒراƒداشتهƒباشندƒوƒهمƒدانشƒوƒبینشƒخودƒراƒافزونƒسازند.
ƒبرایƒراƒمجازیƒآموزشƒفضایƒخواهدƒمیƒƒ:دورƒراهƒازƒآموزشƒپایگاه
ƒبتوانندƒراهƒاینƒازƒتاƒکندƒفراهمƒکودکانƒادبیاتƒوƒفرهنگƒدوستدارانƒهمه

بهƒدانشƒخودƒدرƒاینƒزمینهƒهاƒبیفزایند.
ƒجهانیانƒآشناییƒبرایƒباشدƒایƒدریچهƒخواهدƒمیƒ:ƒKetabakƒƒپایگاه
ƒهمسایگانƒوƒایرانƒکودکانƒادبیاتƒوƒفرهنگƒزمینهƒدرƒکهƒهاییƒفعالیتƒاز

.ƒاستƒجریانƒدرƒایران
ƒکتاب ƒشورای ƒاندرکاران ƒدست ƒو ƒکوشندگان ƒکار ƒبرآیند ƒکتابک
ƒکودکƒکتابدارƒخانهƒوƒکودکانƒادبیاتƒتاریخƒپژوهشیƒموسسهƒ،کودک
ƒشدهƒطراحیƒهدفƒاینƒباƒکتابکƒنهادƒ.استƒخواندنƒترویجƒوƒنوجوانƒو
ƒکودکان ƒبرای ƒمناسب ƒخواندنی ƒمواد ƒکننده ƒترویج ƒو ƒراهنما ƒکه ƒاست
ƒمادرانƒاختیارƒدرƒراƒموضوعƒاینƒبهƒوابستهƒمحتواهایƒƒوƒباشدƒزبانƒفارسی

وƒپدران،ƒآموزگاران،ƒمربیان،ƒکتابدارانƒوƒمرّوجانƒقرارƒدهد.

کتابک 
 پنجره ای به جهان خواندن
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محسنƒحاجيƒزینƒالعابدیني ƒƒ

ƒمسافرکشي ƒبه ƒکهƒخواندمƒمیƒخرمشاهيƒاستاد ƒاز ƒرا ƒمطلبي ƒ،جایيƒدر
ƒچهƒهرƒراƒامƒخواندهƒوƒامƒدیدهƒکجاƒدرƒراƒاینƒاینکهƒالبتهƒ.داشتƒاشارهƒعلمي
ƒاینƒدرƒراƒمشخصاتشƒکهƒکنمƒپیدایشƒنتوانستمƒوƒنیاوردمƒخاطرƒبهƒکردم
ƒجالبƒبسیارƒبودندƒبردهƒکارƒبهƒکهƒعبارتيƒوƒموضوعƒاماƒƒ.کنمƒذکرƒنوشته
ƒکهƒداشتƒعلمƒاهلƒظاهرƒبهƒهايƒانسانƒروزمرگيƒوƒزندگيƒازƒحکایتƒ.بود
ƒتفاوت ƒاین ƒبا ƒکندƒمیƒجابجاƒمسافر ƒکهƒاست ƒتاکسي ƒراننده ƒشبیه ƒکارشان
ƒکهƒاستƒاینƒمطلبƒاینƒذکرƒعلتƒ.دارندƒعلمƒجنسƒازƒمسافرانيƒهاƒاینƒکه

ƒ.کنمƒتشریحƒراƒحالتƒاینƒازƒبدترƒمراتبƒبهƒوƒمشابهƒوضعیتيƒخواهمƒمی
ƒدادیمƒمیƒسرƒزاریƒوƒنالهƒهمƒباƒوƒکردیمƒمیƒصحبتƒدوستيƒƒباƒروزی
ƒشبƒدرƒایƒگشتهƒگمƒهمچونƒوƒفراوانƒهاƒایدهƒوƒکارهاƒوƒاستƒکمƒوقتƒکه
ƒاینƒچندƒهرƒ.بودیمƒآورƒرنجƒوƒدشوارƒموقعیتƒاینƒازƒفراریƒراهƒدنبالƒبهƒتار
ƒ24ƒبهƒوقتیƒتنهاƒنهƒوƒنبردƒجاییƒبهƒراهƒ)نالیدنƒهمƒبا(ƒمویگیƒهمƒوƒهمدردی
ƒماƒوƒبردƒخودƒباƒرحمانهƒبیƒƒنیزƒƒراƒساعتƒ2ƒهمانƒکهƒنکردƒاضافهƒساعتمان
ƒفالن ƒ،کنیم ƒتکمیل ƒتاریخ ƒفالن ƒتا ƒباید ƒکه ƒبعدی ƒمقاله ƒنگرانƒدل ƒهمچنان
ƒآنƒاجرایƒبرایƒکهƒایƒمشاورهƒ،شودƒگفتهƒدانشگاهƒفالنƒدرƒبایدƒکهƒدرسي

پایگاهƒبایدƒدادهƒشودƒوƒهزارانƒایدهƒفرهنگیƒوƒاندیشمندانهƒدیگر!
ƒبزرگƒحسنƒیکƒاماƒ،نشدƒافزودهƒزمانیƒوƒنشدƒدواƒدردیƒاگرچهƒباری
ƒازƒیکƒهرƒصحبتƒپایƒاگرƒکهƒحالتƒاینƒتوصیفƒبرایƒکهƒاینƒƒ.داشت
ƒ،شنیدƒخواهیدƒراƒآنƒبندƒƒƒترجیعƒصورتƒبهƒحتماƒبنشینیƒاساتیدƒیاƒهمکاران
ƒرا ƒحالت ƒاین ƒخوبی ƒبه ƒرسدƒمی ƒنظر ƒبه ƒکه ƒواژه ƒاین ƒ.رسیدیم ƒایƒواژه ƒبه
ƒورشکستگی«ƒاصطالحƒ،ƒوقتانƒبیƒریشƒدلƒبرƒباشدƒسردƒآبیƒوƒکردهƒوصف
ƒScientific« ƒانگلیسی ƒزبان ƒدر ƒرا ƒآن ƒمعادل ƒالمجلسƒفي ƒ.است ƒ»علمی
ƒهاییƒمعادل ƒحتما ƒهم ƒدیگر ƒهايƒزبان ƒبه ƒالبته ƒ.گذاشتیم ƒ»Bankruptcy

ƒورشکستگانƒانجمن ƒکهƒوانهادیمƒزمانیƒبه ƒراƒمهمƒاین ƒما ƒوƒیافت ƒخواهد

ƒورشکستگی ƒحاالتƒشرحƒاما ƒ.سازد ƒجهانی ƒرا ƒآن ƒو ƒشود ƒتشکیل ƒعلمی
علمی:
عالئم

ƒفشارهايƒازƒناشيƒعصبيƒهايƒتیکƒدچارƒاغلبƒعلميƒورشکستگان••	
ƒاز ƒآتشƒرويƒاسپندƒمثلƒهوƒیکƒ،جلساتƒدرƒمثالƒ.شوندƒمیƒشدیدƒعلمي
ƒمطلبƒآنƒاینکهƒبدونƒوƒکنندƒمیƒیادداشتƒراƒچیزيƒسراسیمهƒوƒپرندƒمیƒجا
ƒصحبتƒبهƒشروعƒ،باشدƒداشتهƒدارندƒشرکتƒآنƒدرƒکهƒاايƒجلسهƒبهƒربطي
ƒاندƒنشستهƒکهƒجایيƒدرƒاینکهƒیاƒ.نمایندƒمیƒخودƒدلخواهƒمطلبƒخصوصƒدر
ƒدرƒراƒنوشتنƒادايƒدارندƒکهƒاینƒمثلƒ.هواƒرويƒبرƒنوشتنƒبهƒکنندƒمیƒشروع
ƒآنƒدرƒکهƒراƒپاسخيƒیاƒƒعلمیƒمطلبƒخواهندƒمیƒهمƒآخرƒدرƒوƒآورندƒمی

لحظهƒکشفƒکردهƒƒاندƒوƒمثالƒنوشتهƒاندƒبهƒاطرافیانƒنشانƒبدهند.
ƒوƒراهƒنیمهƒدرƒراƒیکƒهرƒاماƒکنندƒمیƒقبولƒزیاديƒعلميƒکارهايƒاینها••	
ƒشوندƒمیƒجدیديƒکارƒوƒموضوعƒجذبƒوƒکردهƒرهاƒنرسیدهƒنتیجهƒبهƒهنوز
ƒوƒشدهƒتمامƒکارƒیکƒتوانندƒنمیƒکهƒآنجاƒتاƒدارد؛ƒادامهƒتسلسلƒوƒدورƒاینƒو

بهƒبارƒنشستهƒخودƒراƒنامƒببرند.
ƒهايƒحرکت ƒبه ƒدست ƒ،شودƒمی ƒشدید ƒخیلي ƒآنها ƒبر ƒفشار ƒوقتي •	
ƒسعيƒ،مثالƒبرايƒ.بکاهندƒراƒواردهƒفشارƒƒکمیƒشایدƒتاƒزنندƒمیƒايƒمذبوحانه
ƒمختلفيƒهايƒروشƒباƒوƒکنندƒپیداƒراƒگمنامƒترجیحاƒوƒترƒجوانƒافرادƒکنندƒمی
ƒبلکه ƒ،کردهƒهمکاريƒبه ƒوادارƒراƒآنهاƒتهدیدƒحتيƒوƒتطمیعƒ،تشویقƒچون
ƒًموقتا ƒرا ƒفشارها ƒاز ƒبخشي ƒو ƒبرسانند ƒسرانجام ƒبه ƒرا ƒکارهایشان ƒاز ƒبخشي

ƒ.کنندƒدفع
ƒکند ƒاظهار ƒو ƒبیاید ƒفردي ƒچنین ƒسراغ ƒبه ƒکسي ƒروزي ƒنکند ƒخدا •	
ƒآن ƒاز ƒبخشي ƒتکمیل ƒبراي ƒاما ƒاست ƒتهیه ƒحال ƒدر ƒیا ƒنوشته ƒايƒمقاله ƒکه
ƒدانشجويƒوƒباشدƒمدرسƒاگرƒاینکهƒیاƒ،داردƒایشانƒباƒمشورتƒبهƒنیازƒمطلب
ƒ،کندƒارائه ƒمقاله ƒقالب ƒدرƒوƒکندƒتهیه ƒخوبƒرا ƒاشƒدرسيƒتکلیف ƒبیچاره
ƒبه ƒو ƒکردهƒآوارƒاشƒمقاله ƒوƒبینوا ƒآنƒسرƒرويƒرا ƒخودشƒبختکƒهمچون
ƒنامƒبایدƒًجبراƒکهƒکندƒمیƒحاليƒاوƒبهƒ،مستقیمƒغیرƒیاƒمستقیمƒ،الِحیَليƒلطایف
ƒکهƒگذارندƒمیƒمنتƒکليƒهمƒبیچارهƒآنƒبرƒ.کندƒدرجƒمقالهƒرويƒبرƒهمƒراƒاو
ƒوƒکردهƒتالشƒمطلبƒآنƒبرايƒوƒبودهƒاوƒذهنيƒدغدغهƒهاƒمدتƒموضوعƒاین
ƒهمینƒبهƒتنهاƒوƒشدهƒمطلبƒغنايƒباعثƒکهƒاوستƒعلميƒپرستیژƒوƒاعتبارƒاین

ƒ.شودƒمنتشرƒمقالهƒاستƒممکنƒکهƒاستƒاعتبار
ƒجاƒهرƒوƒدارندƒپررنگƒحضورƒجاƒهمهƒدرƒافرادƒدستهƒاینƒکهƒآنجاƒاز••	
ƒکاريƒهیچƒبهƒوƒرسانندƒمیƒآنجاƒبهƒراƒخودشانƒحتماƒباشدƒمطلبيƒیاƒکاري
ƒکهƒشوندƒمیƒهایيƒفعالیتƒجذبƒسریعƒخیليƒ،گویندƒنمیƒنهƒهمƒنوعƒهرƒاز
ƒو ƒمقاالت ƒداوري ƒ،هاƒنامه ƒپایان ƒراهنمایي ƒمانند ƒ،دارند ƒهم ƒدرآمد ƒاندکي
ƒخودƒوجودƒفیضƒازƒنیزƒراƒعرصهƒاینƒوƒ،هاƒهمایشƒمقاالتƒوƒهاƒنامهƒپایان
ƒباƒوƒندارندƒوقتƒهمƒگاهƒهیچƒچونƒ،دیگرƒسويƒازƒ.گذارندƒنمیƒنامحروم
ƒدیگرƒ،اندƒکردهƒتبدیلƒابوالمشاغلƒوƒمشغلهƒابنƒبهƒراƒخودƒ،مختلفƒکارهاي

علمی ورشکستی 
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ƒورقƒداوريƒبرايƒراƒمطلبيƒگاهيƒگاهƒوƒاندƒداشتهƒکهƒهمƒايƒحوصلهƒماندهƒته
ƒجلساتƒدرƒبدیليƒبيƒهايƒصحنهƒآنگاهƒوƒبستهƒبرƒرختƒآنهاƒازƒ،اندƒƒزدهƒمی
ƒبایدƒکهƒراƒايƒنامهƒپایانƒیاƒمقالهƒکهƒآنجاƒازƒ.آفرینندƒمیƒهاƒهمایشƒیاƒدفاع
ƒمهمالتيƒچنانƒ،ندارندƒخبرƒآنƒمحتویاتƒازƒوƒاندƒنخواندهƒ،کنندƒقضاوت
ƒپربارƒچندانƒنهƒذهنƒازƒبرخاستهƒریسمانƒوƒآسمانƒچنانƒوƒکنندƒمیƒهمƒسر
ƒوƒپردƒمیƒاشƒکلهƒازƒبرقƒ،نواƒبيƒمخاطبƒوƒدانشجوƒکهƒبافندƒمیƒهمƒبهƒراƒخود
ƒجنابƒاینƒسخنƒرويƒاصالƒوƒآمدهƒاشتباهƒنکندƒکهƒنگردƒمیƒخودƒاطرافƒبه

کهƒچنینƒایراداتƒریزƒوƒدرشتƒنامرتبطيƒراƒبیانƒمیƒداردƒباƒکیست؟
عبرت آموزي

ƒمشخص ƒلباسي ƒبا ƒرا ƒگروهي ƒًمعموال ƒ،هاƒنشست ƒو ƒهاƒهمایش ƒدر
ƒپاسخ ƒدر ƒًمعموال ƒ.کنندƒمی ƒمحافظت ƒو ƒنشانندƒمی ƒردیفي ƒدر ƒو ƒآورندƒمی
ƒکهƒشودƒمیƒدادهƒپاسخƒ،کنندƒمیƒپرسشƒآنهاƒاوضاعƒوƒوضعƒازƒکهƒکساني
ƒخودشانƒاصالحƒوƒسایرینƒعبرتƒبرايƒکهƒهستندƒعلمیƒورشکستگانƒاینها
ƒنمادین ƒصورت ƒبه ƒهاƒهمایش ƒو ƒهاƒنشست ƒدر ƒ،مجامع ƒاز ƒگرفتن ƒدرس ƒو
ƒگروهيƒکه ƒکندƒمی ƒاعالم ƒمجري ƒمعموال ƒهم ƒجلسه ƒدر ƒ.کنندƒمی ƒشرکت
ƒعبرتƒآنها ƒحضورƒچونƒوƒدارندƒحضورƒجمعƒدرƒƒعلمیƒورشکستگانƒاز
ƒ،آنهاƒاحواالتƒازƒناراحتيƒوƒتاسفƒابرازƒضمنƒحاضرانƒهمهƒ،استƒآموز
ƒخرسنديƒابرازƒ،شودƒمیƒآنهاƒروحیهƒتقویتƒباعثƒکهƒآنهاƒحضورƒبهƒنسبت

ميƒکنند.
فعاليت هاي اجتماعي 

ƒازƒرفتƒبرونƒموضوعƒبهƒکهƒشودƒمیƒبرگزارƒهایيƒکنگرهƒوƒسمینارها••	
ƒازƒرهایيƒبهƒرسیدنƒراهکارهايƒوƒکردهƒپیداƒاختصاصƒعلميƒورشکستگي

اینƒƒامرƒمهلکƒبررسيƒمیƒشود.
ƒاز ƒپیشگیري ƒمضمون ƒبا ƒدرشتي ƒو ƒریز ƒآموزشي ƒهايƒکارگاه •	

ورشکستگيƒعلميƒوƒرهایيƒازƒآنƒبرگزارƒمیƒشود.
ƒکرده ƒاعالم ƒ»علمي ƒورشکستگي« ƒجهاني ƒروز ƒعنوان ƒبه ƒرا ƒروزي •	
ƒاجرا ƒبه ƒروزƒآنƒدرƒ،خطرƒاین ƒدفع ƒبراي ƒرا ƒفراواني ƒو ƒمتنوع ƒهايƒبرنامه ƒو

ƒ.گذارندƒمی
ƒانجمن« ƒو ƒآمده ƒگرد ƒهم ƒبا ƒعلمي ƒجوامع ƒدردمندان ƒاز ƒگروهي •	
ƒ،کمکƒنیازمندƒقشرƒاینƒنفعƒبهƒوƒکنندƒمیƒتاسیسƒراƒ»علميƒورشکستگان
ƒرهایيƒانجمن«ƒمدتيƒازƒبعدƒهمچنینƒ.کنندƒمیƒجمعƒخیریهƒوƒکردهƒفعالیت
ƒجامعهƒدرƒافرادƒاینƒتجربیاتƒوƒشدهƒتاسیسƒ»علميƒورشکستگيƒازƒیافتگان

معرفيƒشدهƒتاƒبرايƒعبرتƒسایرینƒموردƒاستفادهƒقرارƒگیرد.
ƒمراکزƒوƒهاƒدانشگاهƒخصوصƒبهƒ،علميƒآمدƒوƒرفتƒپرƒهايƒمحلƒدر••	
ƒسقوطƒخطراتƒوƒمذمتƒدرƒپوسترهایيƒوƒتبلیغاتيƒبروشورهايƒ،تحقیقاتي

درƒورشکستگيƒعلميƒنصبƒوƒتوزیعƒمیƒشود.
ƒدروسƒسرفصلƒتغییرƒپیشنهادƒ،ايƒحرفهƒفعاالنƒوƒمرتبطƒهايƒانجمن••	
ƒباƒمبارزه«ƒعنوانƒباƒدرسيƒواحدƒدوƒگنجاندنƒتقاضايƒوƒدادهƒراƒدانشگاهي

ورشکستگيƒعلمي«ƒدرƒتماميƒرشتهƒهاƒوƒمقاطعƒتحصیليƒراƒارائهƒمیƒکنند.
ƒکه ƒکندƒمی ƒاعالم ƒ»علمي ƒورشستگان« ƒانجمن ƒاعضاي ƒاز ƒیکي •	
ƒ.دهدƒتشخیصƒراƒƒعلمیƒورشکستگانƒتواندƒمیƒکهƒکردهƒاختراعƒدستگاهي
ƒوارد ƒیکي ƒرا ƒخودƒعلمي ƒکارهايƒفرد ƒکهƒاست ƒچنینƒدستگاهƒکارƒشیوه
ƒتوجهƒباƒدستگاهƒ.کندƒمیƒمشخصƒدستگاهƒبرايƒراƒجزئیاتƒبرخيƒوƒکندƒمی
ƒاوƒظرفیتƒحدƒدرƒکارهاƒاینƒآیاƒکهƒکندƒمیƒمشخصƒفردƒقدƒوƒوزنƒ،سنƒبه
ƒمراحلƒتواندƒمیƒحتيƒ.استƒƒعلمیƒورشکستگيƒبهƒمشکوکƒاینکهƒیاƒهست

ƒ.دهدƒتشخیصƒهمƒراƒبیماريƒخطرناکيƒوƒمزمنƒ،اولیه
موارد بهداشتي و ایمني

ƒدر ƒو ƒکردهƒوضعƒاي ƒویژه ƒشرایطƒگروهƒاین ƒنگهداري ƒبراي ƒپزشکان
ƒبرايƒسختيƒوƒسفتƒهايƒنامهƒآیینƒ،علميƒورشکستگانƒمتخصصینƒانجمن
ƒدرƒایمنيƒمهمƒمواردƒازƒبرخيƒبهƒکهƒرسانندƒمیƒتصویتƒبهƒآنهاƒازƒنگهداري

مواجههƒباƒاینƒگروهƒاشارهƒمیƒشود:
ƒکردهƒمنعƒآنهاƒبرايƒراƒعلميƒنوشتهƒوƒقلمƒوƒکاغذƒگونهƒهرƒدکترها••	
ƒتلوزیونيƒهايƒسریالƒصرفاƒبایدƒخودƒسالمتƒکسبƒوƒآرامشƒبرايƒآنهاƒو
ƒکهƒاستƒهاƒسریالƒاینƒدرƒپیچیدگيƒهرگونهƒفقدانƒامرƒاینƒدلیل(ƒکنندƒتماشا

درƒنتیجهƒفشارƒواردهƒبهƒقوايƒفکريƒوƒدماغيƒانسانƒدرƒحدƒصفرƒاست(.
ƒدر ƒاشتباهي ƒگونه ƒهر ƒو ƒبرده ƒسر ƒبه ƒکامل ƒقرنطینه ƒدر ƒباید ƒاینها • •	
ƒدانشگاهي ƒزیست ƒو ƒمحیطيƒزیست ƒهايƒفاجعه ƒباعث ƒآنها ƒاز ƒنگهداري

میƒشود.
ƒاینان ƒمشکالت ƒزیرا ƒ،است ƒممنوع ƒاینها ƒبا ƒدیگران ƒتماس ƒگونه ƒهر • •	
ƒکسي ƒابتالی ƒصورت ƒدر ƒو ƒشده ƒاعالم ƒباال ƒواگیري ƒبا ƒخطرناک ƒبسیار

ممکنƒاستƒباعثƒآلودگيƒکلƒجامعهƒشوند.
دستگيري از ورشكستگان علمي

ƒازƒنفرƒچندƒیاƒیکƒبهƒکهƒکندƒمیƒتقبلƒکسيƒهرƒ،شاديƒاوقاتƒوƒاعیادƒدر
ƒدوƒتنهاƒخاطرƒبهƒکهƒفرديƒمثالƒبرايƒ.نمایدƒآزادƒراƒآنهاƒوƒکردهƒکمکƒآنها
ƒمقالهƒدوƒƒکهƒکندƒمیƒتقبلƒخیّریƒ،استƒشدهƒورشکستهƒکتابƒیکƒوƒمقاله
ƒقبولƒدیگريƒکسƒاینکهƒیاƒƒ.شودƒرهاƒاوƒوƒبنویسدƒاوƒبرايƒکتابƒیکƒو
ƒنرسیدهƒنتیجهƒبهƒکهƒراƒورشکستهƒیکƒاطالعاتيƒپایگاهƒيƒمشاورهƒکهƒکندƒمی
ƒپرسندƒمیƒو ƒکنندƒمیƒمصاحبهƒافراد ƒاین ƒبا ƒاوقات ƒاین ƒدر ƒ.کندƒتقبل ƒاست
ƒايƒتوصیهƒچهƒاینکهƒیاƒچیست؟ƒبیافتیدƒروزƒاینƒبهƒشماƒشدهƒباعثƒکهƒعاملي
ƒچشمƒمشکالتƒدچارƒيƒبچهƒوƒزنƒیاƒنابابƒرفیقƒبهƒهمƒآنهاƒدارید؟ƒمردمƒبه
ƒخواهندƒمیƒهاƒجوانƒخصوصƒبهƒمردمƒازƒآنگاهƒ.کنندƒمیƒاشارهƒچشميƒهمƒو
ƒبهƒتاƒنشوندƒکشیدهƒعلميƒفعالیتƒهرƒسمتƒبهƒناآگاهانهƒوƒباشندƒمراقبƒکه

اینƒدامƒنیافتند.
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فضولی
ƒƒدادƒپیشکامƒطاهره

ƒدرƒ.بودم ƒکارƒبه ƒمشغولƒبزرگ ƒدانشگاهی ƒمرکزیƒکتابخانهƒدرƒمن
ƒدانشجوییƒنیرویƒتوجهیƒقابلƒتعدادƒنیروƒکمبودƒعلتƒبهƒƒکتابخانهƒاین
ƒمتقاضیانƒبهƒ،ورودƒابتدایƒدرƒ.داشتندƒهمکاریƒارشدƒکارشناسیƒمقطعƒدر
ƒتأکیدƒوƒشدƒمیƒدادهƒآموزشƒکتابخانهƒمقرراتƒوƒاطالعاتƒبازیابیƒنحوه
ƒدرƒدانشجویانƒراهنماییƒازƒوƒبودهƒحساسƒمقرراتƒبهƒنسبتƒکهƒشدƒمی

بازیابیƒاطالعاتƒوƒپاسخƒگوییƒبهƒسؤاالتƒکوتاهیƒنکنند.
ƒبهƒمشغولƒکهƒهنگامیƒمنضبطƒوƒکوشاƒبسیارƒƒدانشجویانƒازƒیکیƒروزی
ƒمقرراتƒاساسƒبرƒƒکهƒشدƒروبروƒدکتراییƒدانشجویƒیƒمراجعهƒباƒبودƒکار
ƒهایƒسیستم ƒ ƒسراغ ƒبه ƒامید ƒنا ƒدانشجو ƒ.نبود ƒایشان ƒرضایت ƒتأمین ƒامکان
ƒدقایقیƒازƒپسƒ.کندƒجستجوƒراƒنظرشƒموردƒاطالعاتƒتاƒرفتƒکامپیوتری
ƒجستجوƒکهƒدانشجویانیƒسراغƒرفتƒوƒشدƒخلوتƒسرشƒماƒهمکارƒاین

ƒکمکیƒتوانمƒمیƒکهƒکردهƒمیƒسؤالƒآنهاƒیƒچهرهƒبهƒتوجهƒبدونƒ.کنندƒمی
کنم؟ƒآیاƒمیƒتوانمƒموضوعƒتحقیقƒتانƒراƒسؤالƒکنم؟

ƒبهƒجدیƒخیلیƒکهƒشودƒمیƒروبروƒدکتریƒدانشجویƒهمانƒباƒاتفاقƒاز
اوƒمیƒگویدƒفضولی!

ƒبسیارƒوƒافروختهƒبرƒایƒƒچهرهƒباƒولیƒبودƒندادهƒپاسخیƒاوƒبهƒماƒهمکار
ƒقدردانیƒمنظورƒبهƒمنƒ.برگشتƒدانشجوƒ!اهانتƒبهƒنسبتƒمعترضƒوƒعصبانی
ƒراƒموضوعƒکهƒدانستمƒخودمƒیƒوظیفهƒاوƒصبرƒوƒشناسیƒوظیفهƒبهƒنسبت
ƒبسیارƒاوƒوƒشدمƒجویاƒراƒعلتƒوƒکردمƒصحبتƒدانشجوƒباƒ.کنمƒپیگیری
ƒدانشجوی ƒ.نداشتم ƒجسارت ƒقصد ƒهرگز ƒمن ƒ:گفت ƒناراحت ƒو ƒمتعجب

حقوقƒهستمƒوƒموضوعƒتحقیقƒمنƒمعاملهƒیƒفضولیƒاست….
ƒتوجهƒقابلƒوƒبسیارجالبƒایƒتجربهƒوƒماشدƒخندهƒموجبƒموضوعƒاین

برایƒاینکهƒدرƒارتباطƒگیریƒباƒمراجعانƒبیشترƒدقتƒکنیم.

می شدم کتابدار  باید 
ƒƒ1هراتیان ƒفاطمه

ƒ.بودم ƒکالس ƒخونایƒدرس ƒبچه ƒجزو ƒتحصیل ƒطول ƒتمام ƒدر
ƒدانشگاه ƒعشق ƒ.شدم ƒقبول ƒخوب ƒمعدلی ƒبا ƒرا ƒدبیرستان ƒچهارم
ƒو ƒ ƒخوندم ƒانسانی ƒعلوم ƒکه ƒحاال ƒروانشناسی ƒرشته ƒفقط ƒ.داشتم
ƒبا ƒرشته ƒهم ƒ،بخونم ƒروانشناسی ƒباید ƒحتما ƒپس ƒگرفتم ƒاقتصاد ƒدیپلم
نه؟! ƒچراکه ƒ.بشم ƒروانپزشک ƒتونمƒمی ƒهم ƒو ƒباالییه ƒسطح ƒو ƒکالس
ƒمرحله ƒ426 ƒرتبه ƒبا ƒو ƒکردم ƒشرکت ƒ1363 ƒسال ƒکنکور ƒدر
ƒفامیل ƒهمه ƒتوی ƒ.نداشتم ƒانتظاری ƒهم ƒاین ƒاز ƒغیر ƒ.شدم ƒقبول ƒاول
ƒامƒزندگی ƒمحل ƒدهستان ƒ ƒدر ƒکه ƒبودم ƒدختری ƒاولین ƒمن ƒ.پیچید
ƒهم ƒدانشگاهی ƒ،داشتیم ƒمعلمی ƒتربیت ƒقباًل ƒ.بودم ƒشده ƒقبول ƒدانشگاه
ƒبودند ƒپسر ƒهاƒدانشگاهی ƒولی ƒ،داشتیم ƒهم ƒرفتهƒفرنگ ƒحتی ƒ،داشتیم
ƒبه ƒاصاًل ƒکه ƒبودم ƒشده ƒمغرور ƒچنان ƒ.شمار ƒانگشت ƒتعدادشون ƒو

ƒعضوƒوƒفردوسیƒدانشگاهƒمرکزیƒکتابخانهƒوƒرسانیƒاطالعƒمرکزƒکارشناسƒ 1
هیئتƒمدیرهƒانجمنƒشاخهƒخراسان

ƒکتابداریƒهایƒوبالگƒوƒالکترونیکیƒبحثƒگروهƒدرƒپیشƒماهƒچند
ƒکنندƒارسالƒخبرنامهƒبرایƒراƒخاطراتشانƒبودیمƒƒکردهƒدعوتƒهمهƒاز
ƒرویƒپیشƒخاطراتƒاینƒازƒبخشیƒاکنونƒ.شوندƒمنتشرƒهاƒبرگزیدهƒتا

شماست.
ƒبه ƒکهƒاست ƒایƒکنندهƒمراجعه ƒ،دوستانƒاغلب ƒمشترکƒخاطرهƒیکƒ
ƒوƒکندƒمیƒدانƒبرگهƒازƒراƒبرگهƒکارتƒ،کتابƒمشخصاتƒنوشتنƒجای
ƒکتابدارانƒازƒبسیاریƒیƒخاطرهƒهمƒرشتهƒبهƒورودƒچگونگیƒ!آوردƒمی
ƒبه ƒشکلیƒبه ƒکهƒآنهاƒفقطƒرسیدهƒمواردƒمیان ƒاز ƒ،رویƒهرƒبه ƒ.است
ƒنشویدƒناامیدƒ.شوندƒمیƒچاپƒنیستندƒهمƒتکراریƒوƒمرتبطندƒکتابداری
ƒچندƒبینƒراƒمزهƒخوشƒخاطراتƒ.نیستƒشمارهƒاینƒدرƒتانƒخاطرهƒاگر
ƒخواندنی ƒخاطرات ƒمنتظر ƒهمچنان ƒخبرنامه ƒ!ایمƒکرده ƒتقسیم ƒشماره

شماست.

خاطـــــرات
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ƒهاƒکتاب ƒدیدمƒنمی ƒنیازی ƒانگار ƒ.نبودم ƒ)تشریحی( ƒدوم ƒمرحله ƒفکر
ƒهای ƒنمره ƒبا ƒشمƒمی ƒقبول ƒهمیشه ƒکه ƒمن ƒبابا ƒای ƒ.کنم ƒنگاه ƒحتی ƒرا
ƒامتحان ƒنوبت ƒبعد ƒماه ƒدو ƒیکی ƒخالصه ƒنشم؟ ƒقبول ƒشهƒمی ƒمگه ƒعالی
ƒنتایج ƒآمدن ƒیƒبحبوحه ƒو ƒشهریور ƒتا ƒو ƒدادم ƒامتحان ƒ.رسید ƒتشریحی
ƒمن ƒًواقعا... ƒ!ممکنه؟ ƒمگه ƒچه؟ ƒیعنی ƒ!آمد ƒنتایج ƒ.زدƒمی ƒشور ƒدلم
ƒتمام ƒ.گذشتƒبعد ƒسال ƒو ƒبعد ƒسال ƒو ƒبعد ƒسال ƒخالصهƒ.بودم ƒشدƒرد
ƒدیگه ƒ20 ƒنفس ƒبه ƒاعتماد ƒ،کشید ƒته ƒغرور ƒ.شد ƒتمام ƒشوق ƒو ƒشور
ƒ،بود ƒباقی ƒنموره ƒیک ƒهنوز ƒولی ƒ،رسید ƒنمی ƒهم ƒ10 ƒبه ƒزور ƒبه ƒحتی
ƒاطالعاتƒازƒایƒماندهƒتهƒباƒ67ƒسالƒکنکورƒدرƒکردƒوادارمƒکهƒآنقدر
ƒ.داشت ƒمرحله ƒیک ƒفقط ƒکنکور ƒبار ƒاین ƒ.کنم ƒشرکت ƒرنگ ƒکم
ƒپرسیدنƒمی ƒ!ای؟ƒرشته ƒچه ƒولی ƒبودم ƒشده ƒقبول ƒ،آمد ƒکه ƒنتایج
ƒو ƒƒشهری ƒآخه ƒ!کتابداری؟ ƒچی؟ ƒشدی؟ ƒقبول ƒچی ƒمبارکه ƒخوب
ƒکه ƒکتابداری ƒاسم ƒهنوزه ƒکه ƒهنوز ƒهم ƒحسابی ƒو ƒدرست ƒهایƒآدم
ƒداشتم ƒچی ƒحاال ƒمن ƒ،میشه ƒخونده ƒسؤال ƒعالمت ƒچهرشون ƒتو ƒمیاد
ƒخونمƒمی ƒشینمƒمی ƒدیگه ƒسال ƒیک ƒاصاًل ƒ.خونمƒنمی ƒگفتم ƒبگم؟ ƒکه
ƒانسان ƒ.کنه ƒرحمت ƒرا ƒپدرم ƒخدا ƒولی ƒ...... ƒروانشناسی ƒهمون ƒبرای
ƒشما ƒخیر ƒمعلوم ƒکجا ƒاز ƒاصاًل ƒبخون ƒو ƒبیا ƒبابا ƒگفت ƒ.بود ƒایƒفهمیده
ƒخواستیƒکهƒرشتهƒهرƒباز ƒگرفتیƒکهƒدیپلم ƒفوق ƒبخون ƒ.نباشه ƒاین ƒدر
ƒماه ƒسه ƒو ƒگرفتم ƒدیپلم ƒفوق ƒو ƒخوندم ƒو ƒکردم ƒشروع ƒمن ƒ.بده ƒادامه
ƒلیسانس ƒسال ƒهمان ƒو ƒشدم ƒکار ƒبه ƒمشغول ƒایƒکتابخانه ƒیک ƒدر ƒبعد
ƒاگر ƒو ƒماندم ƒکتابدار ƒباز ƒو ƒخواندم ƒو ƒشدم ƒقبول ƒآموزشی ƒمدیریت
ƒخوندمƒمیƒوƒکردمƒمیƒشرکتƒدیگهƒهایƒرشتهƒدرƒهمƒدیگهƒبار ƒصد
ƒفقط ƒ،نبود ƒمهم ƒبرام ƒرشته ƒاسم ƒدیگه ƒ.موندمƒمی ƒکتابدار ƒهم ƒباز
ƒبه ƒهم ƒدیگه ƒبار ƒصد ƒاگه ƒ.گرفتمƒمی ƒیاد ƒکه ƒبود ƒرشته ƒاین ƒرسم
ƒایƒرشته ƒ،ایƒشاخه ƒ،علمی ƒشما ƒاصاًل ƒ.شمƒمی ƒکتابدار ƒبازم ƒبیام ƒدنیا
ƒرا ƒسرچشمه ƒمن ƒدارید؟ ƒسراغ ƒاطالعات ƒو ƒکتاب ƒبدون ƒتحصیل ƒاز
ƒو ƒکنندƒمی ƒآباد ƒباالخره ƒگرفته ƒسرچشمه ƒهایƒجوی ƒ،امƒگرفته ƒسراغ

ƒ.جوشدƒمی ƒهمچنان ƒچشمه ƒو ƒروندƒمی

وقتی »اولين« را دیرتر پيدا کردم!
ƒƒ1نسبƒمقصودیƒشهرزاد

ƒراهنمایƒدفترچهƒ.امƒنشستهƒدبیرستانƒچوبیƒهایƒنیمکتƒازƒیکیƒروی
ƒ،شیمی ƒمهندسی ƒهایƒکلمه ƒهمه ƒدور ƒو ƒزنمƒمی ƒورق ƒرا ƒآزاد ƒدانشگاه
ƒکهƒشنومƒمیƒراƒمشاورƒصدایƒ.کشمƒمیƒدایرهƒمتالورژیƒوƒنفتƒمهندسی

ƒدانشجویƒکارشناسیƒدانشگاهƒعالمهƒطباطبایی 1

ƒبحثƒاوƒباƒوƒنشستهƒهایمƒهمکالسیƒازƒیکیƒرو-به-رویƒجلوترƒمیزƒچند
ƒرشتهƒبرقƒمهندسیƒ.نکنیƒانتخابƒراƒپالسماƒفیزیکƒرشتهƒبهتره«ƒ.کندƒمی
ƒتند ƒرا ƒدفترچه ƒعصبانی ƒو ƒرودƒنمی ƒبار ƒزیر ƒمن ƒهمکالسی ƒ.»تریهƒمناسب
ƒرشتهƒاینƒƒاصاًل«ƒگویدƒمیƒبلندƒصدایƒباƒمدتیƒازƒبعدƒوƒزندƒمیƒورقƒتند
ƒرشتهƒاینƒ،نه«ƒگویدƒمیƒوƒخنددƒمیƒمشاورƒ.»کنمƒمیƒانتخابƒروƒکتابداری
ƒرشته ƒیا ƒپالسما ƒفیزیک ƒانتخاب ƒبحث ƒدوباره ƒو ƒ»!خورهƒنمی ƒشما ƒدرد ƒبه

مهندسیƒبرقƒشروعƒمیƒشود.
ƒ.امƒنشستهƒآموزشگاهیƒهایƒنیمکتƒازƒیکیƒرویƒ،تابستانیƒشبƒیک
ƒرشته ƒانتخاب ƒهایƒبرگه ƒ.نشسته ƒمشاوری ƒروبرویم ƒو ƒاست ƒکنارم ƒمادرم
ƒمناسب ƒکردمƒمی ƒفکر ƒکه ƒهاییƒرشته ƒدور ƒ.است ƒروبرویش ƒکامپیوتری
ƒزیرƒ.گذاردƒمیƒتیکƒعالمتƒهاƒآنƒکنارƒمشاورƒ.بودمƒکشیدهƒدایرهƒهستند
ƒای؟ƒنکردهƒانتخابƒراƒکتابداریƒچراƒگویدƒمیƒوƒکشدƒمیƒخطƒایƒرشتهƒاسم
ƒچونƒ،ندارمƒرشتهƒاینƒبهƒایƒعالقهƒبگویمƒخواهمƒمیƒ.ندارمƒخاصیƒجواب
ƒاشƒشغلیƒآیندهƒƒ،داردƒالزمƒهاییƒتواناییƒچهƒ،داردƒکاربردیƒچهƒدانمƒنمی
ƒدلیل ƒدانمƒمی ƒاما ƒ.نه ƒیا ƒاست ƒسازگار ƒمن ƒروحیه ƒبا ƒاصال ƒ،است ƒچگونه
ƒکهƒراƒهاییƒرشتهƒآنƒچونƒ،استƒرشتهƒاسمƒخاطرƒبهƒبیشترƒنکردنƒانتخاب
ƒوƒدارمƒرشتهƒآنƒازƒخودمƒکهƒاستƒتصوراتیƒخاطرƒبهƒبیشترƒدارمƒدوست
ƒ»... ƒ« ƒرشتهƒبگوییƒوقتیƒمثالƒ،دارندƒرشتهƒآنƒاز ƒدیگرانƒکهƒتصوریƒیا
ƒ.»ایƒشدهƒقبول ƒخوبیƒرشتهƒچهƒ،آفرین« ƒ:گفتƒخواهندƒ،امƒشدهƒقبول ƒرا
ƒکنکورƒشدگانƒپذیرفته ƒاز ƒزیادیƒتعداد ƒ.نیست ƒمنƒجوابƒمنتظر ƒمشاور
ƒهاƒآنƒانتخابیƒهایƒرشتهƒکنارƒبایدƒاوƒوƒاندƒایستادهƒاتاقشƒدرƒپشتƒسراسری
ƒکاربردیƒوƒخوبƒرشتهƒ،رشتهƒاین«ƒ:گویدƒمیƒ.بگذاردƒتیکƒعالمتƒهم
ƒحوزهƒعربیƒکشورهایƒ.هستƒرشتهƒاینƒبهƒنیازƒباشدƒاطالعاتƒجاƒهرƒ.است
ƒکارشناسیƒمقطعƒتاƒ.دارندƒنیازƒخیلیƒرشتهƒاینƒƒمتخصصانƒبهƒفارسƒخلیج

ارشدƒنیزƒامکانƒادامهƒتحصیلƒدرƒایرانƒدارد!«
ƒهایƒخانهƒچهارƒدرƒراƒکشیــــــدهƒخطƒآنƒزیرƒمشاورƒکهƒایƒرشتهƒکد

برگهƒانتخابƒرشتـهƒمشخصƒمیƒکنم.
وƒمنƒدانشجویƒکتابداریƒمیƒشوم.

ƒکتابداریƒبگویندƒ،اولƒترمƒدانشجویانƒ،ماƒبهƒکنندƒمیƒسعیƒاساتیدƒهمه
ƒرا ƒکتابداری ƒاز ƒهاƒآن ƒتعریف ƒ.دارد ƒکاربردی ƒچه ƒو ƒاست ƒایƒرشته ƒچه
ƒ.باشم ƒداشته ƒجوابیƒ،چیستƒکتابداری ƒپرسید ƒکسƒهر ƒتا ƒامƒکردهƒحفظ
ƒاشاعه ƒو ƒسازماندهی ƒ،گردآوریƒ،انتخاب ƒبه ƒکه ƒاستƒƒعلمی ƒکتابداری«
ƒ،شنوندƒمی ƒرا ƒتعریف ƒاینƒƒفامیل ƒو ƒآشنایان ƒوقتی ƒ.»پردازدƒمی ƒاطالعات
ƒبرخیƒوƒایƒشدهƒقبولƒخوبیƒرشتهƒنظرƒبهƒگویندƒمیƒوƒکنندƒمیƒنگاهمƒکمی
ƒرسانیƒاطالعƒوƒاطالعاتƒاهمیتƒرشتهƒاینƒƒدرƒکهƒخوبƒچهƒگویندƒمیƒنیز
ƒامیدوارمƒکهƒهستندƒافرادƒاندکƒهمینƒ.کنیدƒمیƒدرکƒراƒجاƒبهƒوƒموقعƒبه

میƒکنندƒرشتهƒایƒکهƒانتخابƒکردهƒامƒباƒاهمیتƒاست.
ƒوجود ƒرفتن ƒدانشگاه ƒو ƒشدن ƒدانشجو ƒاشتیاق ƒبیشتر ƒاول ƒهایƒهفته
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ƒکهƒایƒجلسهƒبهƒکندƒمیƒوادارمƒکهƒاستƒشدنƒدانشجوƒاشتیاقƒهمینƒ.دارد
ƒاینƒدرƒ.برومƒاندƒکردهƒبرگزارƒدانشجوییƒ-علمیƒانجمنƒعضوƒدانشجویان
ƒمسئولیت ƒو ƒشودƒمی ƒگیریƒتصمیم ƒدانشکده ƒکتابداری ƒمجله ƒبرای ƒجلسه

تهیهƒگزارشƒازƒهمایشƒماهیانهƒانجمنƒکتابداریƒراƒقبولƒمیƒکنم.
ƒهمکالسیمƒدوƒهمراهƒمنƒ.استƒبارانیƒهواƒƒ84ƒسالƒماهƒدیƒ7ƒچهارشنبه
ƒملی ƒکتابخانه ƒبه ƒتا ƒکنیمƒمی ƒطی ƒپیاده ƒرا ƒملی ƒکتابخانه ƒمسیر ƒهایƒخرابه
ƒکهƒهستƒحواسمانƒاما ƒ،ایمƒشدهƒخیسƒوƒنداریمƒبیشتر ƒچترƒیکƒ.برسیم
ƒزودƒخیلیƒوƒهستیمƒملیƒکتابخانهƒدرƒ.نشودƒگلیƒشلوارمانƒوƒکفشƒحداقل
ƒ15:30ƒساعتƒحدودƒ.کجاستƒزادهƒشریعتƒیوسفƒتاالرƒشویمƒمیƒمتوجه
ƒآقای(ƒاساتیدشانƒازƒیکیƒهمراهƒبهشتیƒشهیدƒدانشجویانƒازƒگروهیƒ.است
ƒانجمنƒخبرنامه(ƒراƒسیماƒخبرنامهƒ.اندƒایستادهƒسالنƒورودیƒکنارƒ)حافظیان
ƒ.اندƒآوردهƒفروشƒبرایƒ)پزشکیƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒدانشجوییƒعلمی
ƒاماƒاستƒجزوهƒیکƒشبیهƒبیشترƒوƒداردƒکاغذیƒجلدƒ،خرمƒمیƒراƒخبرنامه
ƒًمعموالƒ.بنویسمƒراƒجزییاتƒهمهƒکنمƒمیƒسعیƒ.داردƒخوبیƒوƒجالبƒمطالب
ƒموردƒدرƒچیزƒهیچƒ.هستندƒترƒخواندنــیƒحواشیƒوƒجزییاتƒگزارشیƒهرƒدر
ƒوƒکتابداریƒدرƒکیفیƒوƒƒکمیƒهایƒپژوهشƒ.1ƒ:دانمƒنمیƒهمایشƒموضوعات
ƒ،ایƒرشتهƒبینƒهایƒپژوهشƒدرƒکیفیƒوƒƒکمیƒشناسیƒروشƒ.2ƒ،رسانیƒاطالع
ƒƒبرƒفناوریƒتحوالتƒتاثیرƒ.4ƒوƒکیفیƒوƒƒکمیƒهایƒروشƒشناسیƒآسیبƒ.3
ƒدکترƒ:شناسمƒنمیƒنیزƒراƒسخنرانانƒازƒکدامƒهیچƒ.کیفیƒƒوƒƒکمیƒهایƒروش
ƒ،)اصفهانƒدانشگاهƒاز(ƒافشارƒابراهیمƒدکترƒ،)تهرانƒدانشگاهƒاز(ƒحریƒعباس

وƒدکترƒامیرƒغائبیƒ)ازƒدانشگاهƒالزهرا(.
ƒاطالعیهƒدرƒ.استƒسردƒخیلیƒتاالرƒهوایƒ.نشینیمƒمیƒ.شدƒبازƒتاالرƒدر
ƒآقاییƒ16ƒساعتƒتعجبƒکمالƒباƒوƒ16ƒاندƒنوشتهƒراƒشروعƒساعتƒهمایش
ƒنشسته ƒچپم ƒسمت ƒصندلی ƒروی ƒکه ƒƒخانمی ƒاز ƒ.ایستدƒمی ƒتریبون ƒپشت
ƒدانشکدهƒکتابخانهƒرئیسƒ،عمرانیƒابراهیمƒآقای«ƒ.کیستƒآقاƒاینƒƒپرسمƒمی
ƒ.»ایرانƒرسانیƒاطالعƒوƒکتابداریƒانجمنƒاعضایƒازƒوƒتهرانƒدانشگاهƒعلوم
ƒبه ƒًحتما ƒکندƒمی ƒمشتاق ƒرا ƒآدم ƒکه ƒاست ƒجوریƒعمرانــی ƒآقای ƒصدای
ƒنگاهƒراƒتاالرƒ.شودƒمیƒپخشƒملیƒسرودƒوƒقرآنƒ.کندƒگوشƒهایشƒصحبت
ƒمنƒوƒنشستهƒجاƒاینƒƒکتابدارƒهمهƒاینƒƒ.اندƒشدهƒپرƒهاƒصندلیƒبیشترƒ.کنمƒمی
ƒدرƒهمگیƒکهƒبودنƒگروهیƒکنارƒدرƒخوِبƒ همƒیکیƒازƒآنهاƒهستم.ƒحِسّ
ƒایƒعده ƒ،هستند ƒدانشجو ƒعده ƒیک ƒًحتما ƒالبته ƒ،هستیم ƒمشترک ƒچیز ƒیک

استادƒوƒشایدƒکسانیƒمشغولƒبهƒکارƒدرƒواحدیƒاطالعƒرسانی.
ƒگویدƒمیƒکهƒرا ƒمطالبی ƒبیشتر ƒ.کندƒمیƒشروعƒرا ƒصحبتƒحریƒدکتر
ƒازƒکدامƒهرƒ.دهدƒمیƒتوضیحƒراƒچیزƒهمهƒمثالƒهمراهƒچونƒ،شومƒمیƒمتوجه
ƒتصحیحƒیاƒتکمیلƒراƒتوضیحیƒوƒگیردƒمیƒراƒدیگریƒحرفƒدنبالهƒاساتید
ƒتوضیحƒرشتهƒیکƒدرکƒبرایƒکارƒبهترینƒشومƒمیƒمتوجهƒمنƒوƒ.کندƒمی
ƒبیشترƒآنƒدامنهƒوƒرشتهƒمفهومƒباƒکمƒکمƒ.نیستƒرشتهƒآنƒموردƒدرƒدادن
ƒموضوعاتƒاگرƒ،کنمƒشرکتƒسمینارهاƒوƒهاƒهمایشƒدرƒاگرƒشومƒمیƒآشنا

ƒوجودƒرشتهƒدرƒقبل ƒاز ƒچهƒآنƒبتوانم ƒاگر ƒو ƒ،بشناسم ƒرا ƒرشتهƒآنƒجدید
داشتهƒراƒتحلیلƒکنمƒوƒراهکارهایƒجدیدƒبرایƒمسائلƒقدیمƒارائهƒکنم.

ƒایستندƒمیƒناگهانƒ،اندƒنشستهƒجلوƒهایƒردیفƒرویƒکهƒکسانیƒازƒایƒعده
ƒبهƒهاƒعقبیƒردیفƒماƒ.شودƒمیƒشنیدهƒجلوƒهایƒردیفƒازƒهاییƒجیغƒصدایƒو
ƒ:گویدƒمیƒبلندƒصدایƒباƒیکیƒ.چیستƒجریانƒببینیمƒتاƒشویمƒمیƒخمƒجلو
ƒشدهƒواردƒگربهƒطورƒچهƒنفهمیدمƒ».شدهƒسالنƒواردƒگربهƒیهƒ،نیستƒچیزی«
ƒهاƒسریƒپشتƒببینمƒتاƒبرگشتمƒعقبƒسمتƒبهƒ!کردندƒخارجشƒطورƒچهƒیا
ƒ.استƒنشستهƒترƒعقبƒردیفƒچندƒسلطانیƒپوریƒخانمƒ،کنندƒمیƒکارƒچه
ƒ،بودمƒشدهƒقبولƒکهƒاولیƒروزهایƒهمانƒ.امƒدیدهƒروزنامهƒدرƒراƒعکسش
ƒاولین ƒجزوƒخانمƒاینƒƒگفتƒوƒدادƒدستمƒروزنامهƒایƒتکهƒمامان ƒروزƒیک
ƒاساتید ƒهمƒهمایشƒاینƒƒدر ƒکهƒاست ƒخوبƒچهƒ.است ƒایران ƒƒکتابدارهای
ƒبهƒآنچهƒازƒوƒبنشینندƒهمƒکنارƒتوانندƒمیƒدانشجویانƒهمƒوƒکتابداریƒبزرگ

تازگیƒپژوهشƒشدهƒاستفادهƒکنند.
ƒوƒاندƒنوشتهƒƒبرگهƒرویƒراƒسؤاالتشانƒایƒعدهƒ.استƒ18ƒنزدیکƒساعت

چندƒنفرƒنیزƒسؤالƒشفاهیƒمیƒپرسند.
ƒهستندƒهنوزƒاماƒشودƒمیƒدادهƒپاسخƒسؤاالتƒبهƒکهƒاستƒساعتƒنیمƒƒ
ƒجلسه ƒدهدƒمی ƒقول ƒعمرانی ƒآقای ƒ.بپرسند ƒسوال ƒخواهندƒمی ƒکه ƒکسانی

ƒƒ.شودƒگذاشتهƒبحثƒادامهƒبرایƒدیگری
ƒوƒکیکƒمیزیƒرویƒ.آییمƒمیƒتاالر ƒبیرون ƒبه ƒوƒشودƒمیƒتمام ƒهمایش
ƒرا ƒانجمن ƒخبرنامهƒدیگری ƒمیزهای ƒرویƒکنارشƒو ƒشدهƒچیدهƒساندیس
ƒکنارƒگروهƒگروهƒداشتند ƒحضورƒهمایشƒدرƒکهƒکسانیƒاغلب ƒ.اندƒچیده
ƒ،خندندƒمی ƒ،زنندƒمی ƒحرف ƒ،خورندƒمی ƒساندیس ƒو ƒکیک ƒ،اندƒایستادهƒهم
ƒوƒکنندƒمیƒروبوسیƒهمƒبا ƒایƒعدهƒ،پرسندƒمیƒسؤالƒاساتید ƒاز ƒدانشجویان
ƒهمراه ƒبه ƒ.است ƒحاضران ƒتعداد ƒاز ƒبیشتر ƒخیلی ƒسالن ƒدر ƒپیچیده ƒصدای
ƒانگارƒاماƒاستƒسردƒهواƒ.گردیمƒمیƒبرƒمتروƒسمتƒبهƒپیادهƒدوبارهƒدوستانم
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ƒمدامƒوƒرومƒمیƒراه ƒتندƒتند ƒاستƒمنƒبا ƒهنوزƒتاالر ƒآنƒنشاط ƒوƒشورƒتمام
ƒربع ƒیک ƒزود ƒآنقدر ƒشودƒنمی ƒباورم ƒ.کنمƒمی ƒصحبت ƒهمایش ƒبه ƒراجع

گذشتهƒوƒبهƒƒایستگاهƒمتروƒرسیدهƒایم.
ƒکتابخانه ƒو ƒسرما ƒ،غریبی« ƒ:نوشتـــم ƒمجله ƒبرای ƒکه ƒگزارشی ƒعنوان
ƒهمایش ƒعنوان ƒبا ƒو ƒشدƒخالصهƒمن ƒایƒصفحهƒچندƒمطلب ƒاما ƒ.بود ƒƒ»ملی
ƒحاالƒ.شدƒعوضƒگزارشƒعنوانƒکهƒشدƒخوبƒ.شدƒچاپƒانجمنƒماهƒدی
ƒازƒخیلیƒباƒماƒآشناییƒعصرƒ،عصرƒآنƒ.ایمƒنبودهƒغریبƒاصالƒماƒفهممƒمی
ƒبود ƒاینƒƒبه ƒآگاهی ƒعصر ƒ،عصر ƒآن ƒ.بود ƒکتابداری ƒدانشجویان ƒو ƒاساتید
ƒاگر ƒ.شودƒنمی ƒخالصه ƒنمره ƒو ƒامتحان ƒو ƒکتاب ƒچند ƒدر ƒکتابــداری ƒکه
ƒکه ƒشب ƒآن ƒ.کنی ƒتالش ƒو ƒبدانی ƒکه ƒبخواهی ƒباید ƒبمانی ƒخواهیƒمی
ƒفکر ƒکتابداری ƒبه ƒکه ƒنبود ƒباری ƒاولین ƒبنویسم ƒرا ƒگزارشم ƒخواستمƒمی
ƒفهمیدن ƒدنبال ƒبه ƒخودم ƒگرفتم ƒتصمیم ƒکه ƒبود ƒباری ƒاولین ƒاما ƒکردمƒمی
ƒجمعیƒبارƒیکƒمدتƒچندƒهرƒحداقلƒشدمƒامیدوارƒوƒبرومƒگرفتنƒیادƒو
ƒقسمتیƒدرƒبایدƒمعتقدمƒهنوزƒاماƒ.کنندƒراهنماییمƒتوانندƒمیƒکهƒبینمƒمیƒرا
ƒروزها ƒاینƒƒچند ƒهر ƒ!بود ƒسرد ƒهمایش ƒتاالر ƒکه ƒشدƒمی ƒذکر ƒعنوان ƒاز
ƒبرویم ƒملی ƒکتابخانـــه ƒبه ƒبخواهیم ƒوقت ƒهر ƒو ƒنیست ƒسردƒهمایش ƒتاالر
ƒکتابخانهƒبهƒسفیدƒیاƒسبزƒونیƒبرƒسوارƒوƒایستیمƒمیƒهاƒسرویسƒایستگاهƒƒدر
ƒمن ƒبرای ƒمزیتی ƒمترو ƒایستگاهƒƒتا ƒکتابخانه ƒاز ƒبرگشتن ƒپیاده ƒاما ƒ.رسیمƒمی
ƒ،بنویسمƒبایدƒچهƒمجلهƒگزارشƒدرƒکهƒکنمƒفکرƒاینƒبهƒتوانستمƒمیƒ،داشت
ƒچهƒوƒامƒبودهƒخبرƒبیƒخبرƒبیƒمنƒوƒشدهƒمطرحƒجدیدƒموضوعاتƒقدرƒچه

قدرƒهنوزƒمحتاجƒبهƒیادƒگرفتنƒوƒفهمیدنƒهستم.

به یاد مهمانی های کتابداران
ƒƒ1رضويƒحافظیانƒکاظم

ƒدوره ƒنخستین ƒدرس ƒهایƒکالس ƒاینکه ƒاز ƒقبل ƒ1353 ƒسال ƒسالم ƒبا
ƒآفرینƒنوشƒخانمƒهمتƒبه ƒشودƒآغازƒتهران ƒدانشگاهƒکتابداریƒلیسانس
ƒبودƒامروزƒتوحیدƒمیدانƒدرƒروزهاƒآنƒکهƒدانشکدهƒکتابخانهƒدرƒانصاری
ƒگروهƒاعضایƒوƒکتابداریƒرشتهƒدانشجویانƒحضورƒباƒعصرانهƒمهمانیƒیک
ƒداشتهƒکالسƒدانشجویانƒاینƒباƒبایدƒنزدیکƒآیندهƒدرƒکهƒمدعوƒاستادانƒو
انسانƒهاییƒسر- ƒبا ƒرشتهƒاین ƒدرƒفهمیدمƒروزƒهمانƒاز ƒ.شدƒبرگزار ƒباشند
ƒ.ƒدهندƒمیƒارجحیتƒچیزƒهمهƒبرƒراƒانسانیƒرابطهƒکهƒداشتƒخواهمƒو-کار
ƒبهƒارتباطاتƒاینƒشاهدƒامروزƒتاƒخودƒایƒحرفهƒوƒشخصیƒزندگیƒطولƒدر
ƒاستادانهƒصداقتƒباƒندارمƒشکƒ.باشدƒمستدامƒامیدوارمƒوƒهستمƒماندنیƒیاد
ƒاین ƒ.داشت ƒخواهد ƒادامه ƒاطرافشان ƒبزرگوار ƒهایƒانسان ƒو ƒانصاری ƒخانم

ƒبازنشستهƒمرکزƒاطالعاتƒوƒمدارکƒعلميƒکشاورزي 1

ƒچنینƒجایƒامروزƒکهƒنوشتمƒجهتƒبدانƒخاطرهƒهزارانƒمیانƒازƒراƒخاطره
ƒهایƒمحیطƒدرƒباشدƒگذارƒاثرƒبسیارƒتواندƒمیƒکهƒراƒرسمیƒغیرƒهایƒنشست

دانشگاهیƒخالیƒمیƒبینم.

برگه دان! داستان 
ƒƒ2پور ƒعلي ƒامید

ƒ، ƒبودم ƒکار ƒبه ƒمشغول ƒکتابخانه ƒدر ƒکه ƒروزهایي ƒاز ƒیکي ƒدر
ƒو ƒکنده ƒرا ƒدانƒبرگه ƒاز ƒايƒبرگه ƒکه ƒدیدم ƒرو ƒدانشجویان ƒاز ƒیکي
ƒ:گفت ƒپرسیدم ƒرا ƒکارش ƒاین ƒدلیل ƒوقتي ƒ.داد ƒتحویل ƒمن ƒبه ƒرا ƒآن
ƒبدیم؟ ƒبهتون ƒبگیریم ƒخوایم ƒمي ƒکه ƒرو ƒکتابي ƒمشخصات ƒنباید ƒمگه
ƒبرگه ƒیه ƒامانت ƒبرای ƒبخواد ƒکسي ƒهر ƒاگه ƒ!خدا ƒيƒبنده ƒ:گفتم ƒبهش
ƒنمي ƒدانƒبرگه ƒتو ƒايƒبرگه ƒدیگه ƒمدت ƒیه ƒاز ƒبعد ƒبکنه ƒدانƒبرگه ƒاز
ƒبودن ƒبرگه ƒبيƒاز ƒماها ƒاز ƒبعضيƒشایدƒکهƒبگمƒهمƒروƒاین ƒالبته ƒ.مونه

نشیم! ƒناراحت ƒهم ƒخیلي ƒدانƒبرگه

بودیم! نخواسته  را  این  ما 
ƒƒ3اردالن ƒرضا

ƒکارشناسيƒدورهƒگذراندنƒمشغولƒکهƒ73 ƒتا ƒ71 ƒهايƒسالƒحدود
ƒدرس ƒدر ƒباشد ƒسالمت ƒهست ƒکجا ƒهر ƒکه ƒسینایي ƒاستاد ƒبودم ƒارشد
ƒنفر ƒ9 ƒکه ƒرا ƒدانشجویان ƒعملي ƒصورت ƒبه ƒتخصصي ƒشناسي ƒمرجع
ƒگونهƒاین ƒهم ƒایشان ƒکار ƒروش ƒ.کرد ƒمي ƒآشنا ƒمرجع ƒمنابع ƒبا ƒبودیم
ƒآشنا ƒگرد ƒمیز ƒصورت ƒبه ƒنزدیک ƒاز ƒمرجع ƒمنابع ƒبا ƒابتدا ƒکه ƒبود
ƒکه ƒشدƒمي ƒاستخراج ƒهایيƒپرسش ƒمنابع ƒهمان ƒاز ƒسپس ƒو ƒشدیمƒمي
ƒایشان ƒتحویل ƒًکتبا ƒو ƒآوردیمƒمي ƒرا ƒجوابش ƒباید ƒآینده ƒجلسه ƒدر

ميƒگرفتیم. ƒنمره ƒو ƒدادیمƒمي
ƒخوب ƒًنسبتا ƒدانشجویان ƒجزو ƒبخش ƒاین ƒدر ƒکه ƒمن ƒروزي
ƒجواب ƒنشدم ƒموفق ƒفراوان ƒجستجوي ƒاز ƒپس ƒشدمƒمي ƒمحسوب
ƒزیرکي ƒبا ƒو ƒکنم ƒپیدا ƒبود ƒشخص ƒاسم ƒکه ƒرا ƒسؤال ƒ10 ƒاز ƒیکي
ƒنوشتم ƒداشت ƒنظر ƒمورد ƒجواب ƒبه ƒزیادي ƒشباهت ƒکه ƒمطلبي ƒتمام
ƒکالسي ƒکارهاي ƒزیر ƒداشت ƒعادت ƒهمیشه ƒایشان ƒ.دادم ƒتحویل ƒو

ƒ.نوشتƒمي ƒکار ƒکیفیت ƒخصوص ƒدر ƒیادداشتي ƒدانشجویان
ƒرا ƒآدم ƒاین ƒکه ƒما ƒکیست ƒدیگر ƒاین« ƒ:بودند ƒنوشته ƒمن ƒورقه ƒزیر

بودیم!!!!« ƒنخواسته

ƒکتابدارƒدانشکدهƒمنابعƒطبیعيƒدانشگاهƒگیالن 2
ƒدانشجويƒدکترايƒکتابداريƒدانشگاهƒآزادƒواحدƒعلومƒوƒتحقیقات 3
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بيا! بعدي  ساعت  برو  نيست  جا  مشتي 
ƒƒ1رجبي ƒعباس

ƒشمال ƒتهران ƒواحد ƒ.بود ƒ1373-74 ƒتحصیلي ƒسال ƒاول ƒنیمه
ƒقرار ƒتجریش ƒقدس ƒمیدان ƒحوالي ƒدر ƒهاƒسال ƒآن ƒدر ƒآزاد ƒدانشگاه
ƒ.گذراندمƒميƒآنجا ƒدرƒرا ƒکتابداريƒکارشناسيƒدورهƒهمƒمنƒ.داشت
ƒنیکƒوƒمهربانƒمرديƒ.بودƒشکویيƒعليƒدکترƒکتابداريƒگروهƒرئیس
ƒپاره ƒو ƒوقت ƒتمام ƒ:بودند ƒگروه ƒدو ƒدانشجویان ƒدوره ƒآن ƒدر ƒ.سیرت
ƒگروهƒدو ƒهر ƒبراي ƒرا ƒعموميƒواحدهاي ƒهايƒکالسƒاز ƒبعضي ƒ.وقت
ƒپرهمهمه ƒو ƒشلوغƒهاƒکالسƒشدƒميƒباعث ƒکهƒکردندƒميƒبرگزار ƒیکجا
ƒبود ƒقرار ƒیکشنبه ƒازظهر ƒبعد ƒتمدن ƒتاریخ ƒدرس ƒجلسه ƒاولین ƒ.شود
ƒدیرتر ƒکسي ƒهر ƒ.نداشت ƒانداختن ƒسوزن ƒجاي ƒکالس ƒ.شود ƒتشکیل
ƒجوري ƒهر ƒو ƒبیارود ƒصندلي ƒبغلي ƒهايƒکالس ƒاز ƒبود ƒمجبور ƒآمدƒمي
ƒتیپ ƒخوش ƒپسري ƒ،دانشجویان ƒاز ƒیکي ƒ.دهد ƒجاي ƒرا ƒخودش ƒشده
ƒاز ƒبعد ƒهنوز ƒرا ƒآذري ƒشیرین ƒزبان ƒلهجه ƒته ƒ.بود ƒگوƒبذله ƒبسیار ƒو
ƒآنƒاستƒیادمƒ.داشتƒهمراهƒبهƒخودƒبا ƒتهرانƒدرƒاقامت ƒسالƒچندین
ƒکمبودƒخاطرƒبه ƒدر ƒنزدیکي ƒدر ƒبود ƒآمده ƒدیرتر ƒآنکه ƒخاطرƒبه ƒروز
ƒگفتن ƒمشغول ƒسابق ƒمثل ƒ.زدیم ƒحلقه ƒاو ƒکنار ƒدر ƒما ƒ.بود ƒنشسته ƒجا
ƒبلند ƒمردي ƒموقع ƒهمین ƒدر ƒ.بود ƒحاضرین ƒبراي ƒخود ƒبامزه ƒخاطرات
ƒلحنƒهمانƒبا ƒماƒهمکالسيƒاینƒ.شدƒواردƒدرƒازƒپوشƒشیکƒوƒقامت
ƒمگه ƒ،بیا ƒبعدي ƒساعت ƒبرو ƒنیست ƒجا ƒمشتي« ƒ:گفت ƒخود ƒمخصوص
ƒمنتظر ƒکه ƒکالس ƒهمه ƒ.»دادیم ƒجا ƒرو ƒخودمون ƒزور ƒبه ƒما ƒبینيƒنمي
ƒ.کردند ƒخنده ƒبه ƒشروع ƒتوپ ƒمثل ƒیکباره ƒبودند ƒخنده ƒبراي ƒحرفي
ƒمن ƒبراي ƒجا ƒشاید ƒنداره ƒاشکالي« ƒ:گفت ƒجدي ƒلحني ƒبا ƒوارد ƒتازه
ƒمتوقف ƒخنده ƒصداهاي ƒآن ƒتا ƒشد ƒمنتظر ƒايƒلحظه ƒچند ƒ.»باشد ƒهم
ƒمن ƒخداƒنام ƒبه« ƒ:کردƒشروعƒسپسƒ.برگشت ƒاو ƒبه ƒهاƒنگاه ƒهمه ƒو ƒشد
ƒتمدنƒتاریخ ƒدرسƒامروز ƒاز ƒاستƒقرار ƒوƒهستمƒآذرنگƒعبدالحسین
ƒکالسيƒهمƒ.کردیمƒنگاهƒهمƒبهƒواجƒوƒهاجƒماƒ.»باشیمƒداشتهƒهمƒبا ƒرا
ƒپایین ƒرا ƒسرش ƒخجالت ƒاز ƒو ƒکرده ƒاشتباهي ƒچه ƒکه ƒفهمید ƒتازه ƒما
ƒآن ƒبروز ƒجرأت ƒولي ƒ،شدیمƒمي ƒمنفجر ƒداشتیم ƒخنده ƒاز ƒما ƒ.انداخت
ƒخوب ƒبسیار ƒآذرنگ ƒآقاي ƒکالسƒ.نداشتیم ƒاستاد ƒجذبه ƒخاطر ƒبه ƒرا
ƒبهƒایشانƒمتفاوتƒدیدگاهƒهمƒوƒنکردنƒفروشيƒکمƒخاطرƒبهƒهمƒ.بود

دارد. ƒپایدار ƒو ƒسالم ƒرا ƒایشان ƒخداوندƒ ƒ.آموزيƒعلم ƒو ƒآموزش

ƒرسانيƒاطالعƒبخشƒمدیرƒوƒرسانيƒاطالعƒوƒکتابداريƒارشدƒکارشناسƒ 1
دانشگاهƒامامƒصادق

دليل عقب ماندگی ایران در علوم فضایی!
ƒƒ2امیرزادهƒمجتبیƒ

ƒزمانی ƒپیش ƒسال ƒ15 ƒ.حال ƒو ƒگذشته ƒپیوند ƒبه ƒگردهƒبرمی ƒمن ƒخاطره
ƒبه ƒمدرسه ƒاز ƒبعد ƒهمیشه ƒو ƒشدم ƒکتابخانه ƒعضو ƒرفتمƒمی ƒدبستان ƒبه ƒکه
ƒموردƒدرƒکتابیƒروزƒیکƒ.کردمƒمیƒزیرروƒراƒهاƒکتابƒوƒرفتیمƒمیƒکتابخانه
ƒعمل ƒوارد ƒخودم ƒگرفتم ƒتصمیم ƒ،کردم ƒپیدا ƒماهواره ƒو ƒموشک ƒساخت
ƒجورƒاین ƒاما ƒگرفتمƒامانت ƒبه ƒرا ƒکتابƒباری ƒچندƒ.بسازم ƒموشکی ƒو ƒبشم
ƒداشته ƒدست ƒدم ƒهمیشه ƒرا ƒآن ƒتصاویر ƒًخصوصاƒو ƒکتاب ƒباید ƒ،شد ƒنمی
ƒ،بودم ƒکارƒمحافظه ƒزیاد ƒهم ƒکوچکی ƒهمان ƒاز ƒمن ƒکه ƒآنجایی ƒاز ƒ.باشم
ƒکتابƒهایƒعکسƒبریدنƒبهƒاقدامƒتاƒکردمƒاجیرƒراƒهایمƒهمکالسیƒازƒیکی
ƒاز ƒغافل ƒاما ƒشد ƒانجام ƒنقص ƒبدون ƒساخت ƒفرمول ƒدزدی ƒعملیات ƒ،بکنه
ƒ.ربودیمƒکتابخانهƒازƒراƒتصاویرƒ.داردƒنظرƒزیرƒراƒماƒکتابخانهƒکتابدارƒاینکه
ƒزیرƒراƒدوستمƒکتابدارƒآقایƒدیدمƒکهƒبودیمƒنشدهƒدورƒقدمیƒچندƒهنوز
ƒحسابیƒدوستمƒ.نبینهƒبدƒروزƒچشمتونƒ.گرددƒمیƒبرƒکتابخانهƒبهƒوƒداردƒبغل
ƒترسƒازƒ.شنیدمƒمیƒشیشهƒپشتƒازƒراƒدوستمƒگریهƒصدایƒمنƒ.خوردƒکتک
ƒراƒمحلƒسرعتƒحداکثرƒباƒ،کندƒبازƒزبانƒوƒنیاوردƒدوامƒشکنجهƒزیرƒاینکه

ƒ.کردمƒترک
ƒکه ƒچرا ƒ،زد ƒایران ƒو ƒدوستم ƒبه ƒزیادی ƒضربه ƒکتابدار ƒآقای ƒکار ƒاین
ƒاز ƒبعد ƒهم ƒایران ƒو ƒاست ƒمشغول ƒدوچرخه ƒتعمیر ƒشغل ƒبه ƒاالن ƒدوستم

گذشتƒ15ƒسالƒبهƒفناوریƒپرتابƒموشکƒهایƒماهوارهƒایƒدستƒنیافته.
ƒلیسانسمƒسالƒ15ƒازƒبیشƒگذشتƒازƒبعدƒامروزƒاینکهƒترƒجالبƒآنƒازƒاما
ƒکتابدارƒآقایƒ،شدمƒکارƒبهƒمشغولƒکتابخانهƒهمانƒدرƒتازگیƒبهƒوƒگرفتمƒرا
ƒآقایƒباƒزدنƒحرفƒدرƒداستانƒهمینƒخاطرƒبهƒ،شدهƒرئیسƒآقایƒحاالƒهم
ƒشمƒمیƒواردƒکتابخانهƒبهƒموقعƒهرƒهنوزهƒکهƒهنوزƒوƒدارمƒترسƒکمیƒرئیس
ƒتقاصƒرئیسƒآقایƒوƒباشهƒرفتهƒلوƒقضیهƒترسمƒمیƒوƒکنمƒمیƒگناهƒاحساس

جرمƒ15ƒسالƒپیشƒراƒبگیره!
ƒماجراƒاینƒواقعیتƒازƒکهƒهستیدƒنفریƒسومینƒ،دوستمƒوƒمنƒازƒبعدƒشما
ƒفروƒوجدانمƒعذابƒتاƒکنمƒچکارƒبگیدƒاگهƒمیشمƒممنونƒ.شویدƒمیƒآگاه

ƒ!کنه؟ƒکش

ƒکارشناسƒکامپیوترƒ-ƒکتابدارƒƒکتابخانهƒعموميƒشمارهƒ1ƒجهرم 2
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ƒƒ1مداحیƒربابه

ƒاینƒ.استƒشبسترƒشهرƒکوچکƒروستاهایƒازƒیکیƒساربانقلیƒروستای
ƒاز ƒو ƒارومیه ƒدریاچه ƒبه ƒجنوب ƒاز ƒ،مرند ƒشهرستان ƒبه ƒشمال ƒاز ƒشهرستان
ƒوƒاست ƒمحدودƒخويƒوƒسلماسƒشهرستانƒبه ƒمغربƒاز ƒو ƒتبریز ƒبه ƒشرق
ƒجادهƒمسیرƒدرƒ،تبریزƒکیلومتريƒشصتƒدرƒشهرستانƒاینƒمرکزƒشبسترƒشهر
ƒتبریزƒمعروفƒراهƒصفویهƒƒيƒدورهƒدرƒ.استƒواقعƒتبریز-صوفیان-سلماس
ƒازƒکهƒايƒآسفالتهƒƒجادهƒƒ.گذشتƒميƒشهرستانƒاینƒازƒعثمانيƒطرابدزانƒƒبه
ƒکوهستانيƒقسمتƒدوƒبهƒراƒمنطقهƒ،استƒشدهƒکشیدهƒسلماسƒتاƒصوفیان

ƒاقتصادي-اجتماعيƒوضعیتƒدرƒمهميƒعاملƒوƒکندƒميƒتقسیمƒايƒجلگهƒو
مردمƒاینƒمنطقهƒاست.

ƒاست ƒشده ƒواقع ƒشبستر ƒ-صوفیان ƒجاده ƒمسیر ƒدر ƒساربانقلی ƒروستای
ƒبه ƒجنوب ƒسمتƒاز ƒروستا ƒاین ƒ.دارد ƒفاصله ƒجاده ƒبا ƒکیلومتر ƒ6 ƒحدودƒو
ƒمحصوالتƒوƒکشاورزندƒروستاƒاینƒاهالیƒاغلبƒ.پیونددƒمیƒتبریزƒدشت
گوناگونیƒکشتƒمیƒکنند،ƒاماƒپیازƒساربانقلیƒزبانزدƒعامƒوƒخاصƒاست.

ƒکارشناسƒکتابداری-ƒدانشگاهƒتربیتƒمعلمƒتبریز 1

ƒاهمیت ƒدرس ƒو ƒعلم ƒگرفتن ƒیاد ƒبه ƒقدیم ƒهایƒزمان ƒاز ƒروستا ƒمردم
ƒمدرسهƒهمƒبعدهاƒوƒ،اندƒداشتهƒخانهƒمکتبƒقدیمƒهایƒزمانƒدرƒ.اندƒƒدادهƒمی
ƒرشدƒخیلیƒروستاƒمردمƒفرهنگƒاخیر ƒسالƒپانزده ƒطولƒدرƒاما ƒ.اندƒساخته
ƒخاطراتشانƒازƒروستاƒجوانƒمادرهایƒوƒپدرƒوقتیƒکهƒرشدیƒ،استƒکرده
ƒهایƒجوانƒروستاƒاینƒدرƒماƒ!نیستƒقیاسƒقابلƒاالنƒروستایƒباƒ،گویندƒمی
ƒو ƒکامپیوتر ƒمهندس ƒو ƒدانشگاه ƒاستاد ƒاز ƒ.داریم ƒبسیاری ƒکرده ƒتحصیل
ƒو ƒدبیر ƒ،شناس ƒزمین ƒکارشناس ƒتا ƒپرستار ƒو ƒمعماری ƒو ƒعمران ƒمهندس
ƒدرƒالتحصیالنیƒفارغƒدانشگاهیƒهایƒرشتهƒهمهƒƒازƒگفتƒتوانƒمیƒ!مشاور
ƒبانکƒ،کودکƒمهدƒ،نتƒکافیƒروستایمانƒدرƒاکنونƒ.داریمƒفعالیتƒحال
ƒغیرقابل ƒشاید ƒایران ƒدر ƒروستا ƒیک ƒبرای ƒکه ƒداریم ƒدیگری ƒامکانات ƒو

انتظارƒباشد!
ƒنرم ƒکامپیوترƒمهندسی ƒدرƒمنƒخواهرƒبار ƒاولین ƒکهƒ80ƒسالƒاز ƒتقریبا
ƒماƒروستایƒدرƒنامش ƒوƒکامپیوترƒ،شدƒپذیرفتهƒشبسترƒآزادƒدانشگاهƒافزار
ƒفرزندانشانƒوƒدادندƒادامهƒراƒراهƒاینƒهمƒدیگرانƒآنƒبعدƒوƒ!شدƒهمگانی
ƒ.دادندƒمیƒتحصیلƒادامهƒپسرانƒبیشترƒآنƒقبلƒ!پرداختندƒتحصیلƒادامهƒبه
ƒدارندƒخانهƒدرƒکامپیوترƒایرانƒجایƒهمهƒمانندƒایƒخانوادهƒهرƒتقریباƒاکنون

وƒازƒآنƒاستفادهƒعلمیƒمیƒکنند.
ƒو ƒاینترنت ƒ،آمد ƒروستایمان ƒبه ƒکامپیوتر ƒکه ƒها ƒموقع ƒهمان ƒاز ƒتقریبا
ƒمانند ƒروستا ƒکودکان ƒاکنون ƒو ƒیافت ƒراه ƒها ƒخانه ƒبه ƒآن ƒاستفاده ƒموارد
ƒسالƒسهƒتقریباƒ.کنندƒمیƒاستفادهƒآنƒخدماتƒوƒاینترنتƒازƒشهریƒکودکان
ƒمخالفتیƒهیچƒبدونƒهاƒخانوادهƒافتادوƒراهƒبهƒنتƒکافیƒروستایمانƒدرƒپیش

ƒاکنونƒمنƒپدرƒ.کردندƒمیƒخوشحالیƒابرازƒبسیاریƒحتیƒوƒپذیرفتهƒراƒآن
ƒدوƒ،داردƒخانهƒدرƒدانشجوƒدوƒچونƒ،ƒبیایدƒزیادƒتلفنمانƒپولƒکهƒکردهƒعادت
ƒاندƒآموختهƒاکنونƒروستایمانƒمادرانƒوƒپدرانƒ!فعالƒوƒخرابکارƒدانشجوی
ƒماƒ.استƒالزمƒفرزندانشانƒرشدƒبرایƒمدرسهƒمانندƒاینترنتƒوƒکامپیوترƒکه
ƒشعورƒبلکهƒ،نکشیدیمƒزحمتیƒهیچƒمادرانمانƒوƒپدرانƒاینƒآموختنƒبرای
ƒبه ƒفرزندانشان ƒرشدƒباعث ƒو ƒشدƒفهمشان ƒاین ƒباعث ƒخودشانƒفرهنگ ƒو

ƒ.کنندƒبرقرارƒارتباطƒدنیاƒنقاطƒتمامƒباƒروستاƒهمینƒازƒتوانندƒمیƒراحتی

در اينترنت 
         روستای ما
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ƒتعالیƒبسمه
ƒآلƒوƒمحمدƒبرƒصلواتƒوƒسالمƒباƒوƒمنانƒخداوندƒثنایƒوƒحمدƒازƒپسƒƒƒ
ƒƒعباداتƒوƒطاعاتƒقبولƒوƒرمضانƒمبارکƒماهƒحلولƒتبریکƒضمنƒ،محمد
ƒدرƒƒکتابداریƒرشتهƒالتحصیلƒفارغƒ...ƒرساندƒمیƒاستحضارƒبهƒƒعالیƒحضرت
ƒباشمƒمیƒ84-83ƒسالƒدرƒاصفهانƒهایƒدانشگاهƒازƒیکیƒازƒکارشناسیƒمقطع
ƒƒخمینیƒامامƒامدادƒکمیتهƒدرƒامریهƒصورتƒبهƒراƒسربازیƒمقدسƒدورانƒو
ƒبرای ƒآنƒاز ƒپسƒ.رساندمƒپایان ƒبه ƒ87ƒسالƒاوایل ƒ ƒتاریخ ƒدرƒوƒگذراندم
ƒهایƒکتابخانهƒ،عمومیƒهایƒکتابخانهƒ،دانشگاهیƒهایƒکتابخانهƒدرƒاشتغال
ƒمسئولین ƒبه ƒرا ƒخود ƒدرخواست ƒو ƒ ƒمراجعه ƒ ƒملی ƒکتابخانه ƒو ƒشهرداری
ƒخصوصƒاین ƒدرƒمساعدتیƒگونهƒهیچƒکنونƒتا ƒاما ƒ ƒنمودم ƒاعالمƒمربوطه

ƒ.استƒنشده
ƒضوابطƒگونهƒهیچ ƒتابع ƒکتابدار ƒعنوان ƒبه ƒ ƒنیرو ƒاستخدام ƒکتابخانه ƒدر
ƒنیروهایی ƒاز ƒ ƒتنها ƒکهƒندارد ƒوجودƒتضمینیƒهیچƒوƒباشدƒنمی ƒمقررات ƒو
ƒوجود ƒقانونی ƒمنع ƒ ƒواقع ƒدر ƒ.شود ƒاستفاده ƒکتابدار ƒتحصیلی ƒمدرک ƒبا
ƒƒکشاورزیƒدانشکدهƒکتابخانهƒدرƒکتابدارانƒجایƒبهƒاگرƒشماƒنظرƒبهƒƒندارد
ƒلیسانس ƒاز ƒبهداشت ƒ ƒدانشکده ƒکتابخانهƒدرƒیا ƒو ƒ ƒکشاورزیƒلیسانس ƒاز
ƒاز ƒیکیƒمسئولƒ.استƒبالمانعƒشودƒاستفاده ƒدیگرƒهایƒرشتهƒیا ƒ ƒبهداشت
ƒƒهاƒکتابخانه ƒتمام ƒدر ƒکه ƒکندƒمی ƒاظهار ƒاصفهان ƒدانشگاهی ƒهایƒکتابخانه

ƒ،شودƒمی ƒاستفاده ƒغیرمرتبط ƒنیروهای ƒاز ƒکتابداران ƒاز ƒاستفاده ƒجای ƒبه
ƒمنطبقƒدهدƒمیƒتشکیلƒراƒکتابداریƒدروسƒهایƒسرفصلƒکهƒآنچهƒچون
ƒافراد ƒو ƒباشدƒنمی ƒ ƒکتابدارن ƒشغلی ƒنیازهای ƒو ƒکتابداران ƒهایƒمهارت ƒبر
ƒرسانی ƒاطالع ƒو ƒ ƒمرجع ƒآموزشی ƒدوره ƒیکƒگذراندنƒبا ƒتنها ƒ ƒرشته ƒهر
ƒهایƒکتابخانهƒبه ƒکهƒوقتیƒوƒبدهندƒانجام ƒراƒکتابدارƒیکƒکارƒƒتوانندƒمی
ƒکتابداران ƒجایƒبه ƒمتأسفانه ƒشویƒمی ƒمتوجه ƒکنیƒمی ƒمراجعه ƒدانشگاهی
ƒنیرویƒیکƒشایدƒوجودƒاینƒباƒ.شودƒمیƒاستفادهƒمتخصصƒغیرƒنیروهایƒاز
ƒکتابداران ƒکه ƒکند ƒادعا ƒمدتی ƒاز ƒپس ƒدارد ƒدیپلم ƒمدرک ƒکه ƒخدماتی
ƒوƒتمرینƒوƒکنگرهƒوƒدیوییƒهایƒردهƒباƒآشناییƒباƒوƒدهندƒنمیƒانجامƒکاری
ƒعنوانƒبهƒتوانمƒمیƒهمƒمنƒƒآذرخشƒپارسƒیƒبرنامهƒارƒاستفادهƒدرƒممارست

ƒ.کنمƒکارƒکتابدار
ƒباشدƒƒمیƒبندهƒمنزلƒبهƒدانشگاهƒترینƒنزدیکƒکهƒهاƒدانشگاهƒاینƒازƒیکی
ƒبرخی ƒگفته ƒبه ƒو ƒکندƒنمی ƒمنتشر ƒاگهی ƒکتابدار ƒنیروی ƒاستخدام ƒبرای
ƒکتابداری ƒتحصیلی ƒمدرک ƒآن ƒکتابداران ƒاکثر ƒدانشگاه ƒاین ƒکارکنان
ƒبه ƒکتابخانه ƒدر ƒدیپلم ƒتحصیلی ƒمدرک ƒبا ƒو ƒشرکتی ƒنیروهایی ƒو ƒندارند

ƒ.شوندƒمیƒگرفتهƒکار
ƒازƒپدرمƒوƒکردمƒتحملƒزیادیƒمشقتƒوƒرنجƒدانشجوییƒدورانƒدرƒبنده
ƒتأمینƒبرایƒمنƒوƒبدهدƒراƒتحصیلمƒخرجƒتوانستƒنمیƒوƒاستƒافتادهƒکار
ƒکنم ƒکار ƒبنّا ƒدست ƒکنار ƒتعطیل ƒروزهای ƒبودم ƒمجبور ƒتحصیلم ƒمخارج
ƒخدمتƒوƒتحصیلƒدورانƒکهƒاکنون ƒوƒکنمƒتمام ƒراƒتحصیالتمƒبتوانم ƒتا
ƒگونهƒهیچƒهمƒپدرمƒوƒƒندارمƒایƒسرمایهƒگونهƒهیچƒمنƒشدهƒتمامƒسربازی
ƒگذشتهƒمنƒسربازیƒخدمتƒپایانƒازƒماهƒ15ƒ.بکندƒمنƒبهƒتواندƒنمیƒکمکی
ƒبرایƒبندهƒهایƒدرخواستƒبهƒنهƒوƒشودƒمیƒمنتشرƒاستخدامیƒاگهیƒنهƒ،است

ƒƒ.نمایندƒمیƒمساعدتƒکتابخانهƒدرƒاشتغال
ƒگرفتمƒتصمیمƒروƒاینƒازƒوƒندارمƒراƒکسƒهیچƒمتعالƒخداوندƒجزƒبنده
ƒدارمƒاستدعاƒ.بگذارمƒمیانƒدرƒکتابداریƒانجمن ƒبا ƒراƒدرخواستمƒبار ƒاین
ƒشماƒƒروزافزونƒتوفیقƒ.باشدƒحقیرƒاینƒراهگشایƒکهƒنماییدƒاتخاذƒتدبیری
ƒاستƒƒارزومندƒمتعالƒخداوندƒازƒتحقیقاتیƒوƒعلمیƒاهدافƒپیشبردƒدرƒرا

ƒƒ
ƒفروانƒسپاسƒبا

ƒبرایƒایرانƒکتابداریƒجامعهƒاعضایƒازƒیکیƒراƒنامهƒاینƒ:یادداشت
ƒکسانیƒاگرƒامیدواریمƒ.کنیمƒمنتشرƒراƒآنƒدادهƒاجازهƒوƒکردهƒارسالƒما
ƒکنندƒمعرفیƒراƒهاییƒƒفرصتƒتوانندƒمیƒوƒآیدƒبرمیƒدستشانƒازƒکاری
ƒوƒنامƒ.نکنندƒکوتاهیƒ،بیازمایدƒآنهاƒدرƒراƒخودƒعادالنهƒهمƒایشانƒکه
ƒنامهƒاینƒعنوانƒهمچنینƒ.ماندƒمیƒمحفوظƒسردبیرƒپیشƒایشانƒنشانی

ازƒسویƒماست.

فرياد رسي 
      هست هنوز؟!
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