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را آنگونه که بایسته است ندارد چه رسد به فعالیتهای صنفی که بار
اجرایی و حقوقی فراوان دارد.

هر صنفی حداقل دارای دو نوع ارتباط است :ارتباط میان اعضای

حرفه با یکدیگر (ارتباط درونی) و ارتباط میان اعضا با جامعه (ارتباط
برونی) .فعالیتهای صنفی هم در چارچوب و در دل همین ارتباطها

انجمن و چالش
فعالی تهای صنفی

شکل میگیرد و قابل انجام است .بدین ترتیب ،گستره متنوعی از انواع

ارتباطها و فعالیتها در حرفه کتابداری و اطالع رسانی وجود دارد که به

طور بالقوه می تواند مسائل و مشکالتی نیز به همراه داشته باشد .به دلیل

همین گستره بزرگ و متنوع و نیز به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن مسائلی

که ممکن است به وجود آید (مسائل موردی) ،انجمن با توجه به محدود

ƒ ƒرحمت اهلل فتاحی
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از آغاز فعالیتهای انجمن در اواخر سال  1379تا کنون ،یکی از

دغدغههای جامعه کتابداران کشور توجه به مسائل صنفی و حقوقی بوده
است .این دغدغه برخاسته از مشکالتی است که سالها موجب رنجش و

در برخی مواقع ،تنش بسیاری از کتابداران شده است  .در برخی جلسات

و همایشهای انجمن ،بارها مسئله فعالیتهای صنفی از سوی کتابداران

مطرح شده و انجمن نیز بر این نکته تاکید کرده است که با توجه به

اساسنامه خود (تصویب شده از سوی وزارت علوم برای همه انجمنهای

علمی کشور) نمی تواند و اجازه ندارد به فعالیتهای صنفی بپردازد .به بیان

دیگر ،ورود مستقیم انجمن به این گونه فعالیتها در تضاد با اساسنامه آن
است ،اساسنامهای که ساختار ،وظایف و محدوده فعالیتهای انجمنهای
علمی را تعریف و مشخص ساخته است .این در حالی است که بسیاری از

انجمنهای کتابداری و اطالع رسانی در سایر کشورها به موازات مسائل
علمی ،به مسائل صنفی هم میپردازند.

تردیدی در خواستههای بحق کتابداران ایران برای فعالیتهای

صنفی وجود ندارد و این نکته همواره مورد تاکید انجمن قرار گرفته

است  .در طول سالهای گذشته ،بسیاری از کتابداران از عدم اشتغال،

عدم برخورداری از حقوق مساوی در استخدام ،از مدیران غیرکتابدار،
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و از بسیاری از مشکالت گلهمند بودهاند ،اما نکتهی مهمتر آنست که

درگیر شدن در فعالیتهای صنفی ،به دلیل تنوع و گستردگی آنها ،نیاز

به برنامههای فراوان و نیروی انسانی بسیار زیاد دارد ،اموری که از توان

هیأت مدیره انجمن بر نمیآید .همانگونه که بارها در نشستها و در
گزارشهای هر دوره از فعالیتهای انجمن مطرح شده است انجمن به
دلیل تعداد کم اعضای هیأت مدیره و تعداد کم اعضایی که در کمیتههای

مختلف انجمن همکاری میکنند ،توان کافی برای پرداختن به امور علمی

 1رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

بودن امکانات خود نمیتواند بخش عمدهای از انرژی خود را به این

امر اختصاص دهد .از سوی دیگر ،ماهیت مسائل و فعالیتهای صنفی به

گونهای است که پیگیری آنها نیاز به آگاهیها و قابلیتهای خاص خود

دارد و این در حالی است که انجمن در حال حاضر فاقد چنین قابلیتهایی

است .همچنین ،طوالنی بودن پیگیری مسائل صنفی و نیاز به درگیر شدن

با سازمانها و افراد مستلزم وجود نیروهای خاصی در انجمن میباشد و

این در شرایط کنونی از عهده انجمن علمی بر نمیآید .همه این موارد

در حالی است که انجمن علمی با توجه به برنامههای از پیش تدوین شده

خود ،مسیر مشخصی را دنبال میکند و همواره میتواند بر مبنای اساسنامه
خود ،فعالیتهای علمی حوزه کار خود را ساماندهی نماید.

انجمن بر این باور است که فعالیتهای صنفی از حقوق الزم و

ضروری جامعه کتابداری و اطالع رسانی است .با توجه به آن که بستر

فعالیتهای صنفی با بستر فعالیتهای علمی متفاوت است باید انجمنی
مستقل و یا گروه خاصی برای آن تاسیس شود .وجود یک انجمن صنفی

میتواند موجب آرامش خاطر اعضای حرفه در جهت احقاق حقوق خود

باشد .در این راستا ،انجمن میتواند دانش و امکانات خود را در اختیار

آنانی قرار دهد که عزم چنین کاری را کردهاند .راههایی که میتوان
به این مقصود رسید میتواند شامل این موارد باشد )1 :تشکیل یک

انجمن مستقل صنفی با حمایت مادی و معنوی انجمن کتابداری و اطالع

رسانی ایران )2 ،ایجاد یک شورای صنفی از انواع گروهها (کتابداران

شاغل ،دانشجویان و اعضای هیأت علمی) و انجمنهای موجود (انجمن

کتابداری و اطالع رسانی ،انجمن کتابداری و اطالع رسانی پزشکی،

اتحادیه دانشجویی انجمنهای کتابداری و اطالع رسانی (ادکا)،
انجمن کتابخانههای عمومی ،انجمن کانونهای فرهنگی هنری مساجد،

کتابخانههای عمومی شهرداریها ،و مانند آنها) .بدون تردید ،تاکید بر
این نکته ضروری است که موفقیت در تحقق فعالیتهای صنفی در گرو
همکاری و همفکری جدی و پیوستهی همه قشرها در حرفه کتابداری و
اطالع رسانی است.

فعالیت میکنند ،تصور میکنند که اندیشههایشان به بازی گرفته نمیشود

و بنابراین انجمن شایستگی حضور آنها را ندارد .اما حقیقت این است که  

نباید خود را محور انجمن بدانیم و همه چیز بر وفق مراد ما باشد .وقتی
اتحادیهای به وجود میآید ،این اندیشه برجسته میشود که نه تنها قائل

به تجمیع اندیشهها در یک انجمن بودهایم بلکه معتقد به تجمیع گسترهی

به خودتان تکیه کنید!
یادداشتهایی از سخنرانی دکتر حری
در نخستین جشنواره برترینهای
دانشجویی ادکا

بیشتری هستیم .در اتحادیهها جمع به این نتیجه میرسد که انجمنها باید

چنین کنند .حتی ممکن است اندیشه را ابتدا یک فرد مطرح کرده باشد،

اما به هرحال آنچه پس از طرح این اندیشه اجرا میشود ،حاصل یک
تفکر جمعی است.

شبیه همین جمعگرایی را در یک نشریه هم میتوان یافت .هیچگاه

سردبیر یک مجله همه مطالب مجله را تهیه نمیکند .چه بسا در مجالت

مهم علمی در یک شماره درباره یک پدیده خاص چند مقاله با

ƒ ƒپریسا پاسیار
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اشاره :اتحادیه انجمنهای علمی -دانشجویی کتابداری و
اطالعرسانی ایران (ادکا)  ،نخستین جشنواره برترینهای دانشجویی
کتابداری و اطالعرسانی ایران را در پایان سال  87برگزار کرد .در
این مراسم که بسیاری از دانشجویان دانشگاههای مختلف ایران
حضور داشتند ،برترین دانشجویان کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری ،برترین نشریهها و انجمنهای علمی دانشجویی و برترین
پایاننامهها معرفی شدند .آنچه در ادامه آمده است ،یادداشتهایی
از سخنرانی دکتر عباس حری در این جشنواره است که میتواند
برای مخاطبان خبرنامه خواندنی باشد.
آنچه عزیزان جوان برای این جشنواره همت کرده و برگزیدهاند

شامل انجمنها ،نشریهها ،پایاننامهها ،و دانشجوها است .به نظر من هر
یک از این موارد ،یک مانیفست(بیانیه) جمعی دارند .مانیفست جمعی

انجمن ،نشریه و پایاننامه میتواند قابل هضم باشد اما ممکن است سؤال

شود که چرا دانشجو یک مانیفست جمعی است؟ اشارهای کوتاه به هر
یک ضروری است.

اساسا هر انجمن به این دلیل به وجود میآید که محل تعامل آراء

و اندیشهها باشد .فرقی نمیکند که مؤلفهها و خصوصیات انجمن چه
باشد ،شرطش این است که در آن تعامل اندیشههای گوناگون صورت

گیرد .نباید انتظار داشت که یک انجمن فقط محفل هماندیشان باشد،

بلکه باید محل تجمع هماندیشان و دگراندیشان باشد .در جوانها معموالً

شکنندگی بیشتر است و زمانی که انجمنی را تشکیل میدهند و در آن
 1دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران

رویکردهای متفاوت و اندیشههای گوناگون حضور دارند .بنابراین ،آنجا

هم تجمیع اندیشهها و افکار را میتوان دید .در علم سنجی ،در محاسبات

ضریب تاثیر یک مجله هم که سرجمع استنادها را بر سرجمع مقاالت
یک نشریه محاسبه میکنیم ،این جمع گرایی را میبینیم.

نکته مهم درباره نشریات دانشجویی این است که خود را در حد

آگاهیرسان نگه دارند .چه اصراری که در نشریههای دانشجویی

مقالههای علمی نوشته شود؟ بخشی از کار نیز آگاهی رسانی است
که بسیار هم مهم است .مسئولیت درج مقاالت علمی بر عهده مجالت

علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی است .تریبون دانشجویی و خبرنامهها
باید مطالبات خود از نظام آموزشی و خبرهای مهم را بیان کنند و هیچ

یک از اینها کمتر از مقاله علمی نیست و برای سیاست گذاریهای نظام

آموزشی بسیار هم مفید و موثر است .باید توجه داشت که به محض

اینکه خبرنامه از حالت مورد انتظار مخاطب خود فراتر میرود ،مخاطب
و حتی نویسنده خود را از دست میدهد .به هر تقدیر نشریهای که منتشر

میشود نیز یک مانیفست جمعی است.

در پایاننامه هم ما با یک مانیفست جمعی روبرو هستیم .حداقل کسانی

که در تدوین یک پایاننامه مشارکت دارند ،عبارتند از دانشجو ،اساتید
راهنما و اساتید مشاور و همه اینها در حد مشارکت خود دارای حق و

سهم هستند  .یک بار در جمعی بودم که برای استفاده از پایاننامههای

دانشجویی تصمیمگیری میشد و سخن این بود که به ازای فروش
نسخهای از هر پایاننامه درآمد آن به سازمان و اساتید مربوط داده شود.

من به شدت اعتراض کردم که از همه صحبت کردیم به جز دانشجو و
آیا میشود از پایاننامهای نام برد که دانشجو در آن دخیل نباشد؟ در تمام
دنیا زمانی که دانشجویی میخواهد فارغ التحصیل شود ،فرمی در اختیار
او میگذارند که در آن سؤال شده است آیا مایلید اگر کسی از پایاننامه

شما نسخهای خواست در قبال مبلغ مقرر به او اجازه دهیم که این امکان

3

برایش فراهم شود؟ اگر جواب دانشجو منفی باشد ،کسی حق ندارد که

این کار را انجام دهد و اگر دانشجو پذیرفت ،به ازای فروش هر نسخه،
حق السهم دانشجو در هرجا که باشد برای او ارسال میشود.

مثبت است.

انتخاب برترینها انتخاب مثبتانگارانه و مفیدی است و همه عرصهها

تا اینجای کار ظاهرا محصول جمعی جای سئوال نداشت .اما

هم این کار را میکنند .چهرههای ماندگار ،جشنواره خوارزمی ،جشنواره

است؟ بهترین مصداق برای این بیان ،دانشجویانی هستند که در جاهای

بسیاری نیز برگزار میشود که میتوان به جوایز ادبی و جایزه نوبل اشاره

دانشجوی برتر کجا قرار دارد و آیا دانشجو هم یک مانیفست جمعی
مختلف تحصیل کرده اند و هر کدام از محیطی که در آن تحصیل کرده
اند ،تاثیر پذیرفته اند .بازتاب این تاثیر را در فارغ التحصیالن دانشگاههای

مختلف جهان میتوان یافت .در داخل کشور هم به همین ترتیب است
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که چه میخواهی بدانی و به دنبال آن باش .این به اعتقاد من یک گام

و دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران ،اهواز ،شیراز ،مشهد و  ...با
هم متفاوت هستند .اما تفاوتی که این مورد با سه مورد قبلی دارد این

است که بسیاری از دانشجویان به دلیل عدم اعتماد به مجموعه دانشگاه

خود ،الزاماً پرورده دست دانشگاهها نیستند و آنچه حاصل میشود بیشتر
نتیجه مطالعهها و کنکاشهای خود دانشجو است و به اعتقاد من این کار

درست است .وقتی دانشجویی از ضعفهای آموزشی مینالد ،من اغلب

توصیه میکنم که فرض کن تو به تنهایی مسئولی که خودت را بسازی.
بنابراین ،از تمام امکانات و منابعی که در اختیار داری استفاده کن و تنها

به جایی که ظاهرا ً باید به تو آموزش دهد ،تکیه نکن .تو انتخاب کن

فارابی و جشنواره فیلم فجر نمونههای ایرانی هستند .فستیوالهای خارجی

کرد .وقتی که از صفت عالی (برترین) و نه صفت تفصیلی (برتر) در
جشنوارهای استفاده میشود به این معنا است که همه خوبند .فرق تنها

در میزان اخذ امتیاز است .این به آن معنی نیست که آنهایی که برگزیده
نشدهاند ،ضعیف هستند .این سهم نسبی است و در قیاس با موارد موجود

هر دوره سنجیده میشود.

اطالعرساني را در خصوص انجمن نشان میدهد.

خوشبختانه در این نتايج آنان به اهميت انجمن به عنوان يک نهاد

غير دولتي که میتواند در بسياري از زمينهها منشأ اثر باشد واقفند .ضمناً،

آنان به درستي بر اين باورند که انجمن متعلق به همه کتابداران است و

همچون چتري میتواند به همسويي و همگرايي جامعه کتابداري و اطالع
رساني کمک کند.

يک قدم براي انجمن

البته مروري بر نظرات مطرح شده نشان میدهد که اغلب افراد نظراتي

کلي و گاه مبهمي را مطرح کردهاند .مث ً
ال به آمادگي کامل خود براي
کمک به انجمن اشاره میکنند ،اما مشخص نيست دقيقاً چه کمکي براي

انجمن از دستشان ساخته است و چگونه میتوانند به انجمن خدمت کنند.

ƒ ƒيزدان منصوريان
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مقدمه
در ديماه  1387با ارسال پيامي به گروه بحث الکترونيکي  2و ثبت

نوشتهای در وبالگ گفتگو  ، 3دو سؤال از اعضای جامعه کتابداري و

اطالعرساني ايران پرسيدم .سؤال نخست اين بود که« :اگر شما بخواهيد

يک قدم براي انجمن برداريد ،آن يک قدم چه خواهد بود؟» و سؤال دوم
اين که« :اگر از انجمن انتظار داشته باشيد فقط يک قدم براي شما بردارد،

آن يک قدم چيست؟» .در پاسخ 29 ،نظر (کامنت) بر نوشته (پست)
وبالگ گفتگو ثبت شد و  7نفر هم برايم پست الکترونيکي ارسال کردند،

که در مجموع  36پاسخ به دستم رسيد .تعدادي از همکاران و دانشجويان
نيز نظرات شفاهي خود را به صورت تلفني و حضوري مطرح کردند.

اکنون پس از چند ماه از آن نظرسنجي اينترنتي ،در اينجا گزيدهای از

اين نظرات ارائه میشود .البته  در اين نوشته با انعکاس نظرات دريافتي ،در

مث ً
ال ،يکي از پاسخ دهندگان صميمانه اظهار داشته که« :با تمام قلبم و فقط

براي بهتر شدن رشته همراه انجمن خواهم بود» .در اين پاسخ اميدبخش

و پاسخهاي مشابه گرچه نويسندگان حاضرند با تمام توان خود به انجمن

کمک کنند ،اما مشخص نيست همراه بودن با انجمن با تمام قلب به چه

معني است و منظور از بهتر شدن رشته چيست .در واقع اين نظر گرچه
بسيار اميدبخش و سخاوتمندانه است ،اما دقيق و گويا نيست.

بيان چنين نظراتي حاکي از آن است که برخي از ما هنوز از وظايف

خود در قبال انجمن و وظايف انجمن در قبال جامعه کتابداري و اطالع
رساني کشور آگاه نيستيم و در اين مقوله با نوعي کليگويي بيشتر
احساس خود را نسبت به انجمن بيان میکنيم ،نه زمينهای که میتوانيم
براي انجمن مفيد باشيم.

البته در نظرات ديگر تعدادي از پاسخ دهندگان از اين کلي گويي

فاصله گرفته و به نکات روشنتري اشاره کردهاند .براي ترسيم تصويري
روشنتر از نتايج حاصل از اين پرسش ،جدول يک دسته بندي نظرات

شرکتکنندگان در اين نظرسنجي را در خصوص قدمهايي که حاضرند
براي انجمن بردارند نشان میدهد.

واقع بيشتر از آنکه قصد تحليل و تفسير نتايج را داشته باشم ،به  دستهبندي

آنها میپردازم و قضاوت در اين خصوص را به خوانندگان میسپارم.
قدمهاي اعضا براي انجمن

در بخش نخست اين يادداشت ،با اشاره به برخي از نظرات اعضا در

پاسخ به سؤال اول نظرسنجي ،تصويري از ديدگاههاي پاسخ دهندگان

در اين زمينه ارائه میشود .البته همانطور که در مقدمه گفته شد ،اص ً
ال

قصد تحليل و تعميم بخشيِ نتايج اين نظر سنجي غير رسمي را ندارم.

فقط میتوان گفت که بيان اين نظرات برشي از آرای جامعه کتابداري و
 1استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران و عضو هيات مديره انجمن
2 Lis@ferdowsi.um.ac.ir
3 http://ilisa.blogfa.com
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جدول  :1دسته بندي نظرات اعضا در خصوص نوع مشارکت آنان در انجمن

ردیف

نوع مشارکت اعضا

1

کلي ،مبهم ،احساسي و
نامشخص

نمونه نظرات مطرح شده
•ما وظيفه داريم براي انجمن هرکاري که از دستمان برمیآيد بکنيم
•از تو به يک اشاره  -از ما به سر دويدن

•تا آنجا که میتوانم و سوادم اجازه دهد به انجمن کمک خواهم کرد
•همگي در انجمن شرکت فعال میکنيم و با سر میدويم

•فکر کردن درباره حل مشکالت ارتباطي انجمن و اعالم برخي از نظرات
•هر کمکي از ما بر میآيد انجام میدهيم

•من به عنوان عضو کوچکي از جامعه کتابداري که واقعاً به اين حرفه عشق میورزم هر کاري بتوانم
انجام میدهم

•آمادگي خود را براي برداشتن هر قدمیکه انجمن به آن نياز داشته باشد اعالم میکنم
2

6

ارتباط با انجمن و نقد سازنده برقراري ارتباط با انجمن و تالش در نقد سازنده و رفع نارساییها به قلم و قدم
آن

3

مشارکت در همايشهاي

4

کمک به شاخههاي استاني در راستاي اهداف شاخههاي استاني و براي جا انداختن حرفه در شهرستان خود هر قدمي الزم باشد

5

مشارکت در جلسات انجمن بعضي از ما در جلسات شرکت میکنيم و به انجمن ياري میرسانيم

انجمن

وظيفه من شرکت در فعاليتها و همايشها و سعي در فراگيري مطالب جديد مربوط به رشته و ارائه آن در
درون جامعه کتابداري و غير کتابداري

برمیدارم

سرزدن به سايت و در جريان مسايل قرار گرفتن و کمک به اعتالي آن با شرکت در جلسات ماهانه

6

بازديد مرتب از سايت
انجمن

7

کمک به معرفي رشته

•شرکت در همايش ماهانه و معرفي و تبليغ رشته و حرفه به عنوان رشتهای مفيد براي جامعه
•حضور مستمر در جلسات ماهانه انجمن و تالش در معرفي انجمن به ساير انجمنهاي تخصصي

8

کمک به طراحي سايت
انجمن

همکاري براي ارتقا کيفيت سايت انجمن .چون آن را خيلي مهم و يکي از کانالهاي اصلي ارتباطي با
کتابداران میدانم و متأسفانه وضعيت اسفناکي دارد .يعني بدون اينکه به کسي بر بخورد میخواهم بگويم
گريه آور است!

تعدادي از پاسخها نيز اشاره به مشکالت کتابداران دارند و داليل عدم

مشارکت خود را در انجمن توضيح میدهند:

«من يک کتابدار جزء هستم .يعني در رده مديران نيستم .درآمد

من کم است و کفاف خرج زندگيام را نمیدهد .براي دريافت همين

دستمزد کم مجبورم از صبح علي الطلوع تا پاسي از شب کار کنم.
صاحبخانهام اجاره خانه را باالتر برده ولي من توان پرداخت آن را ندارم.

خرج تحصيل فرزندانم امانم را بريده است ...با اين شرايطي که من دارم،

آيا فکر ميکنيد من يا امثال من ميتوانيم به فکر انجمن باشيم؟!».
قدمهاي انجمن براي اعضا

پاسخهاي دريافت شده در مورد قدمهايي که اعضا انتظار دارند

انجمن برايشان بردارد بسيار مفصلتر و در اغلب موارد خاصتر است.

البته همچنان نظراتي کلي و مبهم هم مطرح شده است ،اما اغلب نظرات

خود را دقيقتر از قدمهايي که میخواهند براي انجمن بردارند ،نوشتهاند.
مث ً
ال ،يکي از پاسخدهندگان به موضوع تغيير نام رشته اشاره کرده و نوشته

است:

«خاتمه دادن به بحثهاي موجود در زمينه نام رشته (به هر طريق

ممکن) به قول معروف :هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر

خم يک کوچهایم جالب آن است که از حدود  15سال پيش اين مسئله

مطرح بوده و هست و نه تنها به نتيجهاي نرسيده بلکه باعث عقب ماندن از
بسياري از پيشرفتها هم میشود در حاليکه رشتههاي ديگر به سرعت در

حال توسعه و دگرگوني هستند و در قيد و بند اين مسائل نيز نمیباشند.
بنابراين از اساتيد گرامی میخواهيم بجاي دامن زدن به اين بحثها

کيفيت آموزشي خود را تقويت نمايند تا در نهايت منجر به تحکيم
موقعيت اجتماعي کتابدار شود».

يکي از پاسخ دهندگان به اين سؤال به درستي انجمن را به ارزيابي

دروني خود فراخوانده است و در پاسخ نسبتاً مفصلي که به پرسش دوم
اين نظر سنجي داده به موارد متعددي اشاره کرده است:

«انجمن نيازمند يک نقد و بررسي دروني است .حاال که به هشتمين

سال تولد انجمن جديد نزديک میشويم شايسته است عملکرد انجمن
و وضعيت آن مورد بازنگري و تجزيه و تحليل قرار گرفته و مشخص

شود در چه زمينههايي توفيق بيشتري داشته و در کجاها نيازمند بهسازي

و تقويت میباشد .بايد نقاط قوت و نقاط قابل بهبود شناسايي شود و بر
اساس اين تجزيه و تحليل برنامههايي براي بهبود و تکامل انجمن در نظر
گرفته و اجرا شود .مديريت علمي و امروزين ايجاب میکند که ما بر
مبناي يک استراتژي واقع گرايانه حرکت کنيم به جاي پراکنده کاري

و انجام کارهايي که ممکن است در الويت نباشند يا در حد امکانات
و مقدورات ما نباشند .طرح مسائلي مانند کمک در بازسازي کتابخانه

ملي افغانستان /راهنماي تهيه پايان نامه /و کمک به پژوهشهاي مرکز
مدارک علمي نشانگر آن است که انجمن اولويتهاي کاري خود را

نمیشناسد يا به آنها اهميت نمیدهد .انجمن در ايجاد ارتباط قوي با

بدنه و جلب مشارکت آنها و سازماندهي مناسب کتابداران جوان و

مشتاق توفيق چنداني نداشته است و با اينکه در هنگام تأسيس انجمن
تقريبا همه پيشکسوتان کتابداري ايران فعاليت داشتند و نيروهاي جوان نيز

اميدوارانه به اين اتفاق مینگريستند اما حاال وضع چگونه است و از آن

اشتياق و اميدها چه چيزي باقي مانده است؟ چه مشکلي وجود دارد که

ما نتوانستهایم گروههاي تخصصي مانند کميته کتابخانههاي دانشگاهي/

کميته کتابخانههاي تخصصي /کميته کتابخانههاي آموزشگاهي /کودک/
عمومي و  ...در درون انجمن به وجود بياوريم؟»

يکي ديگر از شرکت کنندگان به تعلق انجمن به جامعه کتابداري و

اطالعرساني اشاره کرده و انجمن را به جلب مشارکت بيشتر نيروهاي
داوطلب فراخوانده است:

«من و انجمن يکي هستيم .من از سال  83يعني  6ماه پس از ورود

به دوره کارشناسي رسماً فعاليتم را در انجمن شاخه خراسان -کميته

دانشجويي شروع کردم .البته کمي زودتر عضو انجمن شدم و در اين

مدت هر کاري از دستم برآمده انجام دادهام .به هر حال فکر میکنم

انجمن و اعضاي آن تفاوتي با هم ندارند .انجمن متشکل از کتابداراني
است که عضو آن هستند .مطمئنا افراد زيادي هستند که میتوانند از

تواناييهاي خود براي ارتقای فعاليتهاي انجمن بهره ببرند .البته متأسفانه
انفعال زيادي بر جامعه کتابداري حاکم است و حمايتهاي کمی از

انجمن میشود .اما در صورتي که مدرسان دانشگاهها به دانشجويان براي
انجام اين فعاليتها انگيزه الزم را وارد کنند و خود حامی انجمن باشند

میتواند از پتانسيل موجود که بسيار زياد است استفاده بهينه کرد و به
اهداف انجمن جامعه عمل پوشانيد .پس از آن بايد به سمت کتابداران

کتابخانههاي عمومي رفت و آنها را به پويايي وادار نمود».

تعدادي از از شرکت کنندگان در اين نظرسنجي نيز به مشکالت

کتابداري و اطالع رساني پزشکي اشاره کرده بودند:

«من دانشجوي اطالع رساني پزشكي ترم 4هستم .هيچ عال قهای به اين

رشته ندارم و نخواهم داشت اما قطعاً راضي نيستم اين رشته حذف شود.

اميدوارم همه اين ماجراها خواب باشد وگرنه هيچ انگيزهای براي ادامهی
اين رشته نخواهم داشت».

در جدول  2نظرات مطرح شده در خصوص انتظارات کتابداران از

انجمن در  28دسته دسته بندي شده و براي هر دسته حداقل يک نمونه از
نظراتي که بيانگر آن است به عنوان شاهد آورده شده است.
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جدول  :2دسته بندي انتظارات اعضا از انجمن

ردیف

انتظار از انجمن

1

کلي ،مبهم و نامشخص

2

همگرايي دو انجمن

3

حضور در عرصههاي ملي

4

عملگرا شدن و پرهيز از شعار

5

توجه انجمن به حقوق حرفهای

6

توجه به مديريت کتابدارن در

7

شفاف سازي فعاليتها و رسالتها

8

مشارکت همه اعضا در انجمن

نمونه نظرات مطرح شده
•خوب گوش کردن و توانايي جمع بندي و اقدام براي رفع هر مورد

•برگزاري همايشهاي پربارتر و علمیتر ،پرهيز از برگزاري کارگاهها و سخنرانيهاي
تکراري ،خارج ساختن محوريت انجمن از تمرکز گرايي

راستي قصه همگرايي دو انجمن به کجا کشيد؟!!! راستي اصال همگرايي يعني چه؟!!!! يعني وقتي

کارشناسي کتابداري پزشکي رخت از دنياي آکادميک بر میبندد من سکوت میکنم و در دل
به سوگواري تو میخندم

چرا انجمن در بسياري از وقايع کتابداري کشور سکوت میکند؟ گويا حفظ منفعت فردي بر

جمع برتري دارد

•کاش «کم گوي و گزيده گوي چون در» سرلوحه گفتمان میشد« .خشت اول چون نهد

معمار کج تا ثريا میرود ديوار کج» را باور ميکرديم و به عمل برمیخاستيم چراکه «کار به
عمل برآيد»

•انتظار دارم که انجمن از کار شعاري دست بردارد

کتابداران

کتابخانهها

انجمن بهتر است قبل از هر چيز از حقوق حرفهای کتابداران ودانشجويان اين رشته که واقعا

گاهي حتي بعضي اساتيد دور از حضور شما هر باليي دوست داشته باشند سر دانشجو يان

میآورند دفاع کند

تا زماني که فارغ التحصيل کتابداري داريم انجمن به هر طريق ممکن از استخدام غير کتابداران

براي پست کتابداري ممانعت نمايد

در صورتي که انجمن حوزههاي کاري خود کامال روشن نموده و به اعضا اعالم دارد آنگاه

میتوان منتظر ماند و ديد که جامعه کتابداري چه خواهد کرد

اما کساني بايد کانديداي انجمن شوند که وقت و انگيزه داشته باشند .آن طور که پيداست يکي

دو نفر بيشترين کار را میکنند و عدهای هم فقط نظارت عاليه دارند .اين خوب نيست و کار

عمقي پيش نمیرود

8
9

تمرکز زدايي

•تمرکز زدايي از فعاليتهاي انجمن در تهران و توجه به کميتههاي منطقهای

•برگزاري همايش و کارگاهها و سخنرانيها در شهرهاي ديگر تا ما بچههاي شهرستان هم از
آن بهره مند شويم

•توقع من اين است که انجمن فقط مخصوص تهرانيها نباشد و کارگاهها و سمينارها در
شهرستانها هم برگزار شود

جهاني فکر کردن و ملي (نه نهادي) عمل کردن .انجمن محبوس در مسائل نهادي خويش است

10

جهاني انديشيدن و ملي عمل کردن

11

کمک به همگرايي کتابداران

انجمن نيز علي رغم تمامي موانع و مشکالتي که دارد بهترين گام ممکنش همگام و يکصدا

12

رتبه بندي علمي کتابداران

رتبه بندي کتابداران با توجه به معيارهايي مانند مدرک تحصيلي ،اثربخشي علمي ،اثربخشي

13

برقراي ارتباط با نهادهاي مرتبط با

14

مشارکت در تشکيل پايگاههاي

تشکيل پايگاه اطالعاتي کتابداران ايراني در شاخههاي استاني و برقراري امکان دسترسي به آن از

15

توجه بيشتر به شاخههاي استاني

کنترل بيشتر فعاليتهاي شاخههاي استاني و برگزاري مجمع عمومي فوق العاده در صورت کم

16

تدوين استانداردهاي مورد نياز

تدوين استانداردهاي آموزشي و پژوهشي و ارائه آن به موسسات آموزشي و حمايت از

17

کمک به فعاليتهاي بين المللي در

برقرار نمودن زمينه انجام پژوهشهاي مشترک با پژوهشگران خارجي براي اعضاي عالقمند به

18

تدوين معيارهاي ارزيابي مراکز

ارزيابي دانشگاههاي خارجي بر اساس ارزيابيهاي مختلف موجود و معرفي گروهها ،دانشگاهها،

19

تدوين معيارهاي ارزيابي اعضا

ارائه گواهيهاي علمي به اعضا که مشخص کننده سطح دانش آنها باشد

20

ارتقای منزالت اجتماعي کتابداران

21

کمک به ارتقای فرهنگ مطالعه در ورود به جامعه عوام ،کتابخانههاي عمومي ،پارکها و تعامل بيشتر با عامه مردم در جهت نهادينه

نه هدفهاي نهادياش .اگر اينچنين نبود فراموش نمیکرد که واژه «ايران» در نام رسمی آن

آمده  .از عنصر سمپاتي بيشتر بهره میبرد وگرنه طي اين چند سال گذشته نسبت به آنچه که در

کتابداري و اطالع رساني پزشکي گذشت (و قطعا با وظايف و هدفهايش ارتباط مستقيم داشته)

بي اعتنا نمیبود.

ساختن تمامي کتابداران در تمامي عرصههاست

حرفهای و جز آن به گونهای که در زمان فارغ التحصيلي دانشجويان اولين رتبه يا درجه به آنان

داده شود (مانند مهندسان ،وکيالن و جز آنها) مشابه همان کاري که نظام مهندسي و سازمانهاي

ديگر انجام میدهند

کتابداري

اطالعاتي مربوط به کتابداران

کتابداران

عرصه پژوهش

آموزشي کتابداري

برقراري ارتباط با نهاد کتابخانههاي عمومي و ثبت انجمن در ميان انجمنهاي مورد تاييد نهاد

طريق سايت انجمن

کاري (حداقل در شهرهايي که پتانسيل باالتري دارند)

اجراکنندگان آن

خصوص در سطح تحصيالت تکميلي

اساتيد و پژوهشگران برتر خارجي به اعضا

•افزايش تالش براي نهادينه کردن جايگاه کتابداري و اطالع رساني در جامعه

•اگر انجمن نتواند ارزشهاي رشته را به مسئوالن بشناساند نمیتوان نام انجمن بر آن
گذاشت

جامعه

کردن فرهنگ کتابخواني
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22

کمک به کتابداران در يافتن

23

مشارکت در دانش افزايي اعضا

24

توجه به رويکرد حرفهای و صنفي

25

تالش انجمن براي تغيير نام رشته

26

مشارکت در تدوين برنامه درسي

27

تقويت روحيه کارگروهي اعضا

28

مشارکت جديتر اعضای اصلي

زمينههاي فعاليتهاي جديد

مطالعه و يافتن زمينههاي جديد کاري براي کتابداران و نقشهايي که میتوانند در جايگاههاي
مختلف اجتماعي داشته باشند (صنعت ،آموزش و جز آن) و انتشار آن از طريق رسانههاي

مختلف

•فکري به حال باال بردن سطح علمي هيات علميهاي شهرستاني که داراي مدرک

کارشناسي ارشد هستند بکند و با برگزاري دورههاي آموزشي مخصوص اين گونه افراد به
دانش افزايي آنان کمک نمايد

•نزديک کردن و منسجم کردن تمام گروههاي کتابداري زير چتر انجمن

کتابداري

•ايجاد صنف کتابداران همچون ساير مشاغل جهت رفع مشکالت کتابداران و البته همراه آن
حفظ انجمن علمي کتابداري جهت ارتقاي علمي رشته و به رسميت شناخته شدن انجمن و
نفوذ انجمن در دانشگاهها و کنترل و سازماندهي دروس دانشگاهي رشته کتابداري

•توجه به وضعيت صنفي کتابداران و تاکيد نکند ما انجمن علمي هستيم نه صنفي
انجمن بايد تالش کند با تغيير نام رشته به ارتقای اين رشته کمک کند

•تالش براي تغيير در شيوهي آموزشي دانشگاهها و به روز شدن واحدهاي درسي
•پيگيري جدي در محتواي درسي رشته

هماهنگي و انجام فعاليتهاي گروهي منسجم مانند حمايت از اعزام گروهي نويسندگان مقاالت
به همايشها و کارگاههاي خارجي (اين کار باعث منزلت اجتماعي حرفه خواهد شد و مسوالن
به اهميت رشته پي خواهند برد)

سازماندهي مناسب و  اهميت به کار در انجمن  ،نه تلقي آن به عنوان يکي از صدها کاري که

انجام میدهند

نتيجه
همانطور که مقايسه دو جدول فوق نشان میدهد ،ما بيش از آنکه

بدانيم چگونه میتوانيم به انجمن کمک کنيم ،از انجمن توقع داريم که

برايمان کاري انجام دهد .جدول يک که اشاره به وظيفه ما در مقابل

انجمن دارد فقط شامل  8دسته و در مقابل جدول  2که نشان از توقعهاي
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ما از انجمن دارد ،بسي مفصلتر و شامل  28دسته است .البته بسياري از

اين توقعها و انتظارها منطقي و کام ً
ال بجا است .از سويي ديگر ،باعث

خوشحالي است که جامعه کتابداري و اطالع رساني از انجمن خود
انتظاراتي روشن دارد و به توان آن در خصوص تحقق آنها معتقد است.

اما سؤال اصلي اينجاست که  در عمل چه کسي و با چه امکاناتي

بايد به اين انتظارها جامعه عمل بپوشاند؟ آيا انجمن با شکل فعلي خود
و با نيروهاي محدودي که در اختيار دارد میتواند پاسخگوي اين نيازها

باشد؟ آيا انجمني که متکي به کار داوطلبانه گروهي معدود است و امکان
به خدمت گرفتن چند نيروي تمام وقت را ندارد میتواند در اين سطح

گسترده منشأ اثر باشد؟ بي ترديد ،تا انجمن از ياري تک تک اعضای

جامعه بزرگ کتابداري و اطالع رساني برخوردار نشود تحقق اين
انتظارها ميسر نخواهد بود .چرا که انجمن متکي به نيروهاي داوطلبي است

که از وقت و انرژي خود براي پيشبرد آن مايه بگذارند .هر چه تعداد اين

نيروهاي داوطلب بيشتر باشد بار اين همه زمينه فعاليت بين افراد بيشتري

تقسيم میشود و اگر مثل امروز فقط تعداد معدودي در کنار انجمن باشند
و فقط چند نفر اين بار را بر دوش کشند ،پيشرفت امور انجمن پاسخگوي

انتظارهاي جامعه کتابداري و اطالع رساني نخواهد بود .پس بياييد هر
يک از ما حداقل يک قدم براي انجمن برداريم.

چه از طرف قشر عامي مورد بيمهري و کم لطفي قرار گرفته است .چه

بسا اگر افراد جامعه کارايي اين رشته را میدانستند هرگز اين اندازه کم

لطفي نمیکردند.

کتابداري رشتهای است که با انسان سرو کار دارد و به عنوان يک

تجربهاي شخصي میتوانم ادعا کنم از زماني که وارد اين رشته شده ام
از رفتار مدرسان اين علم دريافتهام که اين رشته آموزش انسانيت را نيز

در بر میگيرد .کتابداري در نهايت فروتني و دانايي را به ديگران عرضه

کتابداري و اطالع رساني:

میدارد و در اين قضيه وامدار کسي نيست .اما به راستي يک کتابدار

فرصت حضور

واقعي کيست؟ چه بسیارند کسانی که به اشتباه در مسند يک کتابدار

نشستهاند ،افرادي که حتي گاهي مدرک تحصيلي آنها به ديپلم هم

نمیرسد و جالب اين جاست که هيچ يک از افراد جامعه هم اعتراضي
بر جايگاه اين افراد اشتباهي نمیکند .اين عدم اعتراض از کجا ریشه

میگيرد؟ شايد آنها براي اين سکوت حق داشته باشند زيرا کسي به

آنها يک کتابدار مرجع واقعي را معرفي نکرده است .شايد کسي به آنها

یادداشت :بحث بر سر نام و کارکرد رشتهی ما سالهاست که
ادامه دارد .چه موافق این بحثها باشیم چه نباشیم ،چه ضروریشان
بدانیم چه ندانیم ،باید اقرار کنیم که حضور پایدار این بحثها
نشاندهندهی یک مسأله ،یک دغدغهی پایدار در رشتهی ماست،
بویژه برای کسانی که تازه به این رشته وارد شدهاند و باید از این
انتخاب خود دفاع کنند .بار دیگر آن را از زبان پرشور  دوستی عزیز
می خوانیم که از سمنان برایمان نوشتهاند.

ƒ ƒمعصومه زودرنج

وظايف يک کتابدار مرجع را تشريح نکرده است .به نظر میرسد اين
سکوت براي عدم نياز نيست .آنها اطالع ندارند و اين گناه آنان نيست.

اول از همه گناه ما کتابداران است که به آنها با وجود اینکه رشتهي ما
اطالع رساني بوده آگاهي ندادهایم.

ما هميشه از مورد بيمهري قرار گرفتن در جامعه ناليدهایم ،ولي هرگز

از خود نپرسيدهایم چرا يک دانشجوي ترم اول کتابداري باید از گفتن

نام رشتهاش احساس حقارت کند .به چه دليل وقتي لحظهي اول متوجه

کد رشته قبولي خود میشود غمگين و سرخورده میشود ،علي رغم
تمام بسترهاي رشدي که در اين رشته وجود دارد و همه نهفته ماندهاند.
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واقعاً چرا؟ اين چرا و چراهايي از این قبيل در خود ما کتابداران است.

آيا تا کنون به اين موضوع فکر کردهايد که اسامی چه تاثيري میتوانند

میتوانيم اين کار را انجام دهيم نياز به بحث و بررسي و برنامه ريزيهايي

در زندگي ما داشته باشند و چگونه میتوانند بر طرز تفکر ما مهر تأیید

بزنند؟ آيا اين تأیید هميشه مناسب از آب در ميآيد يا نه؟ آيا اين عناوين

-به طور اختصاصي منظورم عناوين مشاغل است -بر بازده فعاليت افراد

تأثير میگذارد؟ آيا اين نامها هستند که بر مشاغل وجهه ميدهند؟ يا بر

عکس مسئوليتي که بر عهدهي ما نهاده شده وجههي کار ما را میسازد؟

این سؤالها را میتوان در مورد رشتهي کتابداري هم پرسید.

بسياري از افراد به خصوص کساني که وارد اين رشته شدهاند و در

حوزهي کتابداري فعاليت میکنند با اين پرسشها آشنا هستند .رشتهي

کتابداري رشتهای ميان-رشتهاي است که به مفهوم واقعي کلمه براي هر

جامعه الزم است .اما اين رشته از آن دست رشتههايي است که به دليل

نامگذاریاش همواره در جامعهي ما چه از طرف قشر تحصيلکرده و
 1دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه سمنان

ما هيچ تالشی براي تغيير ذهنيتها نکردهایم .اما این که از چه راههايي
در اين زمينه دارد .اما در اين زمان به نظر میآيد ارائهي تعريفي جامع

از اين رشته و نشان دادن فوايد اين حرفه به افراد میتواند کارساز باشد

که اين مهم از طريق برنامههاي تبليغاتي واقع بينانه و تشکيل سمينارهاي

مختلف و دعوت از عموم مردم براي شرکت در اين سمينارها ايجاد
میشود.

البته نبايد سهم دولت را در این شناساندن ناديده گرفت زيرا دولت

يکي از ارکان مهم جامعه است که میتواند در کنترل و هدايت اذهان
مردم سهم بسزايي داشته باشد .دولت با دخيل کردن کتابداران در

تصميمات خود ميتواند به آنها بها داده و زمينهي رشد و شکوفايي آنها

را ايجاد کند .عالوه بر اين خود کتابداران نيز با وارد شدن به دستگاه

اجرايي عالوه بر ايجاد اعتماد به نفس در کتابداران ،زمينهي ابراز وجود

را در آنها شکل میدهند و همين امر باعث پيشرفت روز افزون اين حرفه
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باشیم؟ يادمان نرود اين این محتوای کار است که به کار وجهه میدهد نه

نام ،نه القاب .در سالهای اخیر متخصصان این رشته عناوین زیادی را به
این رشته داده اند :مهندسی سیستم ،مدیریت دانش ،و  ....ولی در نهایت ما

باز کتابداریم .نقش ما اطالع رسانی است و این را نمی توان عوض کرد.
نشان دادن ارزش کار ما به جامعه باید نام رشتهی ما باشد .برای یک بار

هم که شده ما خود به نامها شخصیت دهیم .البته عوض کردن نام هم در

جای خود میتواند انجام گیرد ،ولی نه به دلیل عوض کردن ذهنیتها،
بلکه به این دلیل که کتابداری دیگر از قالب قفسههای کتاب بیرون

کشیده شده و وارد دنیای مجازی گشته است .در واقع این تغییر نام باید به
دلیل ایجاد جنبههای دیگر در کتابداری باشد نه به دلیل تغییر در جایگاه

کتابداران .ما باید به جامعه و قبل از آن افراد ،جایگاه یک کتابدار مرجع

در ترویج علوم مختلف و اینکه چگونه یک کتابدار میتواند در گردش
علوم تأثیر بگذارد نشان دهیم .ما باید کتابداری را با تمام قابلیتهایی که

در این رشته است به افراد معرفی کنیم .و به یاد داشته باشیم هر چقدر این
روند به سرعت انجام گیرد در ابتدا به نفع جامعه خواهد بود.

کتابخانه قلب تپندهی علمی هر جامعهای است .هر قلبی نیز دارای

مغزی است که مسئولیت راهنمایی و هدایت آن را به عهده دارد و هر

چقدر مغز کار بهتری از خود ارائه دهد به صورت مستقیم در بازده قلب

اثر خواهد گذاشت .در زمان حاضر کتابخانه قلب و کتابدار مغز یک

کتابخانه است .بنابراین با به هدر دادن وقت خود برای مسائل پوچ این
قلب را از کار نیندازیم .زیرا علم در حال پیشرفت است و زمان نمیایستد

تا ما متوجه اشتباهات خود شویم .در هر ثانیه چیزی بر معلومات بشر

افزوده میشود و تنها محمل این علوم کتابخانه و کتابدار است .با ارج

میشود .استفاده از کتابداران تحصيلکرده در کتابخانهها بايد يکي از
محورهاي اصلي اين معرفي باشد .زيرا بستر کار يک کتابدار در کتابخانه

است و ارزش کار وي در کتابخانه مشخص میشود .زماني که فردي

وارد کتابخانه میشود نيازمند اطالعات است .تفاوتي هم نمیکند اين
اطالعات راجع به چه موضوعي باشد .مهم اين است که او بي اطالع است

و نيازمند آگاهي .اگر يک کتابدار بي دانش در اين مسند بنشيند ،مطمئناً

12

مراجعه کننده نیز همانگونه که وارد کتابخانه شده است خارج خواهد

شد .اما اگر از یک کتابدار واقعی استفاده کنیم احتماال تفاوت زيادي

خواهد کرد .مراجعه کننده با آسودگي از اينکه به آن چه میخواسته
رسيده ارزش کار يک کتابدار را هم متوجه خواهد شد و به اين شکل

اين روند ادامه خواهد يافت تا جايي که ديگر کسي ديد سهل انگارانه به
اين حرفه نداشته باشد.

بايد اين را به ياد داشت که حق گرفتني است نه دادني .ما خود بايد

حق رشتهي خود را از اين ناديده انگاشته شدن بگيريم .ما بايد به جاي

عوض کردن نام ،ذهنيتها را عوض کنيم .تا کي بايد درگير اسامی 

نهادن بر ارزش کاری این حرفه هر روز آن را شکوفاتر از دیروز کنیم.

به امید روزی که کتابداری با عنوان نام کتابداری یک حرفه قابل احترام

به شمار آید و به خاطر نام ،قابلیتهای این رشته نهفته نماند .به امید آن

روز.

کتابداران در
رادیو گفتگو:

گزارشی از ضبط
مجموعه برنامه نبض کتاب

کننده خانم میرکیانی و کارشناس مجری نیز نگارنده این گزارش بود .در
این برنامه ها از حضور کتابداران و اساتید نامآشنای کتابداری استفاده شد

و کسانی که در این بحثها شرکت کردند ،جملگی مباحث را به گونهای

مطرح کردند که مسائل به صورت تخصصی و علمی مطرح شود .مجموعه

این مباحث می تواند به عنوان یک منبع آموزشی مورد استفاده دانشجویان

ƒ ƒامیررضا اصنافی
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کتابداری و اطالعرسانی و عالقهمندان این حوزه قرار گیرد .مدت زمان

هر برنامه به طور متوسط 50 ،تا  60دقیقه بود .پخش این مجموعه برنامه،

پس از تعطیالت نوروز آغاز شد و عالقهمندان میتوانستند برنامه ها روی

موج اف.ام ردیف  103/96مگاهرتز ،دوشنبه شب ها از ساعت 22/30
در یک جامعه اطالعاتی ،رسانهها نقش بسزایی در انتقال اطالعات

دارند .جامعهای در عصر اطالعات موفق خواهد بود که اعضای آن

بتوانند بهترین بهره را در جهت کسب اطالعات از رسانهها به عمل آورند.

کتابداران نیز از این امر مستثنی نیستند و به خصوص با استفاده از رسانههای

جمعی و شرح دادن اهمیت اطالعات و آگاهی ،قادر خواهند بود فرهنگ
کسب اطالعات را درون جامعه نهادینه کنند .مجموعه برنامههای نبض

کتاب ،با هدف اینکه هم کتابداران عرصه ای را جهت معرفی نقش خود

در جامعه داشته باشند و هم بتوانند به تدریج اصل آگاهی و اهمیت مطالعه

را در جامعه جاری سازند ،تهیه گردید .آنچه از نظرتان می گذرد شرح

مختصری بر برنامه هایی است که توسط کتابداران تهیه و از رسانه جمعی
عمومی یعنی رادیو ،در معرض عموم افراد جامعه قرار گرفت.

مراحل نگارش و تکمیل طرح این مجموعه برنامه ،طی ماههای تیر و

مرداد  1387انجام شد و پس از تصویب توسط مدیریت رادیو گفتگو ،در

سه نوبت ،ضبط کلیه این برنامهها انجام شد.در  نوبت اول ،یعنی روزهای

 29و  30دی ماه سال  11 ،1387برنامه با حضور کارشناسان مهمان در
استودیوهای رادیو گفتگو ضبط شد .ضبط چهار برنامه نهایی نیز در روز

بشنوند که البته این زمان برای پخش برنامه چندان مناسب نبود و افراد

بسیاری ،شنیدن این برنامهها را به دلیل دیرهنگام بودن پخش آن ،از دست
میدادند .عنوان هر برنامه به تفکیک میهمانان برنامه و مطالبی که در هر
برنامه مطرح شد ،به شرح زیر بود.

برنامه اول :فناوریهای اطالعاتی نوین و ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دکتر سعید اسدی ،دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•مزایا و معایب فناوریهای اطالعاتی نوین و نقش آن در مطالعه

•بهره برداری مناسب از فناوری اطالعاتی نوین در گسترش و ترویج
فرهنگ مطالعه

برنامه دوم  :اصول و شیوههای مطالعه

ميهمانان برنامه:دکتر سعید اسدی ،دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•آشنايي با شیوههای صحیح مطالعه

•مطالعه در محیط چاپی و الکترونیکی

•نقش کتابداران در تشویق کاربران به مطالعه

 21تیرماه  1388به پایان رسید .سردبیر این برنامهها آقای علی اکبری ،تهیه

برنامه سوم :کتاب درمانی  و وب درمانی

 1دانشجوی دکتری کتابداری و اطالع رسانی دانشگاه شهید  چمران اهواز
aasnafi@gmail.com

زینالعابدینی

ميهمانان برنامه :دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی ،آقای محسن حاجی
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نمونههای موردی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•کنش و واکنشهای اخالقی کتابدار با مراجعه کننده و تاثیر آن بر

•کتاب درمانی یا  Bibliotherapyچیست؟

•وب درمانی یا  Webotherapyچیست؟
•تفاوت وب درمانی با کتاب درمانی

•مزایا و معایب کتاب درمانی و وب درمانی

برنامه چهارم :کودکان و نوجوانان و فرهنگ مطالعه

مطالعه و رجوع به کتابخانه

برنامه دهم :کتابخانههای عمومی و نهادینه شدن فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دکتر ابراهیم افشار ،آقای محسن حاجی زینالعابدینی
مطالب ارائه شده در برنامه:

•نقش کتابخانههای عمومی در ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :آقایان کاظم حافظیان رضوی ،محسن حاجی

•فعالیتهای کتابخانههای عمومی کشور در راه نهادینه شدن فرهنگ

زینالعابدینی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•آموزش تفکر در کودکان و نوجوانان
•تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه

برنامه پنجم :نقش کتابخانههای مساجد  در ترویج فرهنگ مطالعه

مطالعه

برنامه یازدهم :نقش خدمات مرجع کتابخانهها در ترویج فرهنگ مطالعه
ميهمانان برنامه :دکتر قاضی میرسعید ،آقای ابراهیم عمرانی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•نقش کتابدار مرجع در جذب کاربران به کتابخانهها

ميهمانان برنامه :آقای کاظم حافظیان رضوی ،آقای ابوالفضل هاشمی
مطالب ارائه شده در برنامه:

•مفهوم کتابخانههای مساجد

•کارکرد کتابخانههای مساجد در جامعه

•نقش کتابخانههای مساجد در ترویج فرهنگ مطالعه

برنامه ششم :نمایشگاههای کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه

•ویژگی یک بخش مرجع غنی در ترویج فرهنگ مطالعه

برنامه دوازدهم :اهمیت و نقش اطالعات در جامعه اطالعاتی

ميهمانان برنامه :دكتر حمید رضا جمالی مهمویی ،آقای محسن حاجی

زینالعابدینی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•نقش اساسی اطالعات در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها در

ميهمانان برنامه :آقایان کاظم حافظیان رضوی ،ابوالفضل هاشمی

جامعه

مطالب ارائه شده در برنامه:

•اهمیت نمایشگاههای کتاب در تشویق جامعه به مطالعه

•نقش نمایشگاه بین المللی کتاب در ترویج فرهنگ مطالعه

برنامه هفتم  :کتابخانه ملی و ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دکتر سعید رضایی شریف آبادی ،دکتر ابراهیم افشار
مطالب ارائه شده در برنامه:

•مفهوم سواد اطالعاتی

برنامه سیزدهم :مفهوم مطالعه در جامعه اطالعاتی

ميهمانان برنامه :دكتر حمید رضا جمالی مهمویی ،آقای محسن حاجی

زینالعابدینی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•معنای مطالعه از لحاظ کمی و کیفی

•جایگاه کتابخانه ملی در کشور

•نقش و اهمیت آن در توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه

برنامه هشتم :مراکز آرشیوی و ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دكتر سعید رضایی شریف آبادی ،آقای غالمرضا
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عزیزی

•روشهای کسب اطالعات از طریق مطالعه

برنامه چهاردهم :نظام آموزشی و ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دکتر حسن کیانی ،آقای داریوش علیمحمدی
مطالب ارائه شده در برنامه:

•نقش کتابخانه:ها در نظامهای آموزشی دانشگاهی و آموزشگاهی

مطالب ارائه شده در برنامه:

•اهمیت آرشیو در حفظ میراث فرهنگی جامعه

•نقش مراکز آرشیوی در پژوهش و ترویج فرهنگ مطالعه
•نقش آرشیویستها در گسترش فرهنگ مطالعه

برنامه نهم  :اخالق حرفهای کتابداری و ترویج فرهنگ مطالعه

ميهمانان برنامه :دکتر ابراهیم افشار ،آقای محسن حاجی زینالعابدینی
مطالب ارائه شده در برنامه:

•تعاریف گوناگون از اخالق حرفهای کتابدار و تشریح آن همراه با

•جایگاه مطالعه در نظام های آموزشی

برنامه پانزدهم :انجمنهای علمی و نقش آنها در ترویج فرهنگ مطالعه
•	

نائینی

میهمانان :آفای داریوش علیمحمدی ،خانم مریم پاکدامن

•تالشهای انجمن در جهت ترویج فرهنگ مطالعه

•نقش انجمنهای علمی دانشجویی کتابداری و انجمن کتابداران
ایران در ترویج فرهنگ مطالعه

کارگاههای آموزشی

نمایشگاه بی نالمللی کتاب

در نمایشگاه کتاب امسال در تهران که از  16تا  26اردیبهشت ماه برگزار شد همچون سالهای پیش  كارگاههاي
آموزشي و نشستهاي تخصصي گوناگونی در حوزهی کتابداری و اطالعرسانی برگزار شد .اين برنامهها که در محل
سراي اهل قلم كارنامه نشر برگزار میشدند به حوزههاي مختلف کتابداری و اطالعرسانی ،ارتباطات ،نشر ،كتابخانهها
و مراكز اطالعرساني ،اسناد و مطبوعات تعلق داشتند.
این کارگاهها که با کیفیت باال و توسط افراد صاحبنظر در هر یک زمینهها برگزار میشد با استقبال خوب
شركتكنندگان روبرو شد .در زیر موضوعات و مدرسان هر یک از کارگاهها را مشاهده میکنید .امید است در
سالهای آینده شاهد حضور بیشتر کتابداران در این کارگاهها باشیم.
موضوع كارگاه

مدرس

مهارتهای اطالعیابی برای کتابداران مساجد

ابوالفضل هاشمی

تحقیق در کتابخانههای مساجد

داریوش مطلبی

سیستم ویکی

شيما مرادي

مارك و کارکردهای آینده آن

افشين موسوي چلك

مباني نقد كتاب

فرخ اميرفريار

شابک و تاثیر آن بر نشر ایران

آزاده نظر بلند

راه اندازی کتابخانه دیجیتالی

مهدی علیپورحافظی

جستجوی فوق پیشرفته در موتورهای کاوش

سید مهدی طاهری

مقاله نویسی به زبان انگلیسی

دكتر يزدان منصوريان

انتشار مقاله در ISI

دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی

مدیریت منابع تحقیق با Endnote

احسان محمدی

 DAISYو تولید کتابهای گویای دیجیتالی

امیر مقدمی

روش تحقیق و مقاله نویسی(کتابداران مساجد)

داریوش مطلبی

روش تحقیق و مقاله نویسی (کتابداران مساجد)

محسن حاجی زین العابدینی

روش تحقیق و مقاله نویسی (کتابداران مساجد)

دکتر یزدان منصوریان
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گزارش برگزاری اولین همایش

انجمن کتابداری
و اطالعرسان یایران
شــاخه کــرمانشاه

رئیس هیأت مدیره انجمن شاخه کرمانشاه ،با عنوان کاربرد فناوریهای

نوین اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی.

پس از پایان ارائه مقاالت ،اعضای شرکت کننده در همایش به

پرسش و پاسخ با هیأت مدیره محترم انجمن پرداختند .در روز برگزاری

همایش ،شرکت  کنندگان در همایش میتوانستند در سالن جنبی
همایش ،از نمایشگاه کتب تخصصی کتابداری و اطالعرسانی ،غرفه

نرم افزارهای تخصصی کتابداری و نشریه کتابداران جوان ،نشریه انجمن

ƒ ƒمریم فتاحی
اولین همایش انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران -شاخه کرمانشاه

با عنوان «فناوریهای نوین در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی» در

آخرین روز اردیبهشت ماه امسال در محل آمفی تأتر کتابخانه مرکزی

دانشگاه رازی آغاز به کار کرد .در ابتدای مراسم محمود مرادی

نایب رئیس انجمن شاخه کرمانشاه به ایراد سخنانی در خصوص نحوه

شکلگیری و برگزاری همایش پرداخت .در ادامه فیض اله فروغی ،دبیر

انجمن ،به ارائهی گزارش عملکرد انجمن در سال  87و اقدامات جاری

انجمن در سال  88پرداخت تا نوبت به سخنرانان اصلی همایش برسد که
مقاالت خود را ارائه کنند.

سخنرانان و عناوین مورد بحث به ترتیب عبارت بودند از :دکتر ابراهیم
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افشار با عنوان  تکنولوژیهای نوین در کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی،

دکتر علیرضا نوروزی با عنوان خدمات مشاورهای در کتابخانهها و مراکز

اطالعرسانی ،مهندس احمد محمدزاده ،مدیرعامل شرکت نوسا ،با عنوان

ترویج علم و معرفی سیستم جامع کتابخانه دیجیتال سیمرغ ،مهندس

آرین مطاعی ،مسئول فناوری اطالعات اداره کل کتابخانههای عمومی
استان کرمانشاه ،با عنوان سامانه اطالعرسانی کتابخانهای از طریق موبایل،

مهندس بهرامی ،مسئول آمار و برنامهریزی اداره کل کتابخانههای عمومی

استان کرمانشاه ،با عنوان معرفی دانشنامه آزاد ،ویدا صیفوری با عنوان

کاربرد ایکس.ام.ال در کتابخانهها،و باالخره دکتر مظفر چشمه سهرابی،

علمی– دانشجویی کتابداری دانشگاه پیام نور کرمانشاه ،بازدید نمایند.
همایش در ساعت  13 : 30با اهدای هدایایی به سخنرانان و اعضای کادر

اجرایی همایش به کار خود پایان داد .این همایش با استقبال قابل توجه
کتابداران و دانشجویان کتابداری روبرو شد.

«آسيب شناسي مطالعات استنادي در تحقيقات علوم پزشكي».

  پس از پذيرايي و بازيد از پوسترها ،بخش دوم همايش با سخنراني

مهمان دوم همايش ،مدير كل مركز توسعه و هماهنگي تحقيقات و

فناوري وزارت بهداشت و درمان آغاز شد .دکتر اولیا در سخنرانی خود
با عنوان «تجربه ارزشيابي و روند پژوهش» با ارائهی آمارهايي از وضعيت
موجود پژوهش در حوزه پزشكي ،چشم اندازي از آينده توليدات علمي

گزارش همايش ملي

در حوزه پزشکی ارائه کردند كه توجه شركت كنندگان را به خود جلب

پژوهش و توليد علم در

حــوزه پزشكــي

نمود.

مهمان سوم همايش آقاي گزني بودند که سخنراني خود را با

عنوان «توسعه علمي هدفمند و نقش پايگاه استنادي علوم جهان اسالم»

ارائه نمودند .در ادامه دو مقاله دیگر ،یکی با عنوان «بررسي وضعيت  
 H-Indexاعضاي هيأت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور»

توسط خانم محبوبه كمالي ،و دیگری «موانع پژوهش و كاربست آن با
تاكيد بر نقش مديريت پژوهش» توسط آقای صياميان ارائه شدند.

با اتمام سخنرانيها ،قطعنامه همايش خوانده شد .در پايان همايش

از مهمانان ويژه با اهدای جوايزی قدرداني شد   .از نکات قابل توجه

ƒ ƒافشین موسوی چلک

1

در این همایش این بود که در همان شروع جلسه ظرفيت سالن پر شد تا

جايي كه مسئوالن اجرايي همايش مجبور شدند صندليهاي زيادي به
سالن همايش اضافه نمايند .شركت كنندگان همايش بیشتر كتابداران،

همايش ملي پژوهش و توليد علم با پيشنهاد انجمن علمي كتابداري

پژوهشگران حوزه پزشكي ،اعضاي هيأت علمي گروههاي كتابداري و

 14مقاله مورد پذيرش واقع شد كه  5مقاله به صورت سخنراني 5 ،مقاله به

اين همايش توسط صدا و سيماي استان مازندران پوشش داده شد و

و اطالعرسانی-شاخه مازندران در خرداد  88برگزار شد .در این همایش

صورت پوستر و  4مقاله نيز برای چاپ در مجموعه مقاالت همايش مورد
پذيرش كميته داوري قرار گرفت.

      روز همايش روزي ماندگار براي كتابداران و انجمن كتابداري

مازندران بود .همايش با  10دقيقه تاخير راس ساعت  8:40دقيقه با تالوت

علوم پزشكي استانهاي مازندران و گلستان بودند.

سه نوبت اخبار استان در آن روز هم از طريق سيما و هم صدا گزارش  
همايش پخش  گرديد .همچنين مطبوعات استان و برخي از خبرگزاريها
نيز اين همايش را پوشش دادند.

پس از اتمام همايش  4كارگاه   توسط انجمن كتابداري شاخه

قرآن مجيد و سرود جمهوري اسالمي ايران شروع شد و سپس با خير

مازندران  با همكاري كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي بابل برگزار

ادامه يافت .سپس اولين مهمان ويژه همايش ،پرفسور مهدي محقق در

از «اخالق در حرفه كتابداري» توسط استاد فرزانه سركار خانم نوش

كه اين سخنرانی مورد توجه حاظران واقع شد.

خانم زهرا دهقان« ،علم سنجي» توسط دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي و

مقدم رياست دانشگاه علوم پزشكي بابل و گزارش دبير علمي همايش

خصوص تاريخ پزشكي و كتابهاي پزشكي در ايران و اسالم پرداخت
در ادامه سه سخنراني از سوی کتابداران ازائه شد :دكتر عبدالرضا

نورزي چاكلي با عنوان «ارزیابی تطبیقی مدارك  علمی علوم پزشکی

و غیرپزشکی ایران در پايگاههاي مؤ ّسسة اطالعات علمي آی.اس.آی»،
آقاي فرامز سهيلي با عنوان «ترسيم ساختار انتشارات علمي توليد شدهی
اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران در پايگاه Web of

 scienceطي سال هاي  ،»2008-1989و سركار خانم صمدي با  عنوان
 1رئیس انجمن کتابداری شاخه مازندران

گرديد كه با استقبال زيادي همراه گرديد .این کارگاهها عبارت بودند

آفرين انصاري« ،آشنايي با كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي» توسط سركار

«پايگاه استنادي  »ISCتوسط آقاي گزني.

متن کامل مجموعه مقاالت  این همايش چاپ شده است که در روز

همايش نیز توزیع شد.
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به متخصصان حوزه پزشکی و بهداشت و درمان به صورت یک رشته

دانشگاهی برداشته بود ، 3این روزها با مسائلی دست و پنجه نرم میکند
که طبق اظهارات اساتید ،دانشجویا ِن این رشته را نسبت به ادامه تحصیل

بیانگیزه کرده است .به نظر میرسد زمزمههای حذف مقطع کارشناسی
رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی که همچنان در هالهای از ابهام

است ،مسئلهای است که معلول کمرنگی جایگاه حرفه کتابداری و اطالع

گزارش نشست جايگاه حرفه

رسانی پزشکی در حوزه بهداشت و درمان است.

دانشجویانی که در دوره کارشناسی رشته کتابداری و اطالع رسانی

كتابداري و اطالعرساني
پزشكي در ايران

پزشکی تحصیل میکنند در برنامههای درسی عالوه بر دروس تخصصی

کتابداری و اطالع رسانی ،واحدهایی مرتبط با حوزه پزشکی و آشنایی

با اصطالحات پزشکی میگذرانند و اساتید حرفه در دروس تخصصی

کتابداری و اطالع رسانی نیز از مثالهای کاربردی در زمینه پزشکی مدد
میگیرند .مثال در درس مرجع تخصصی زمانی که دانشجو با مراجع

تخصصی و پایگاههای اطالعاتی آشنا میشود ،تمرینهایی که برای
بازیابی اطالعات به او ارائه میشود نظیر سؤاالتی است که ممکن است

اشاره :مجمع عمومي اتحاديه انجمنهاي علمي دانشجويي كتابداري
و اطالع رساني ايران (ادكا) در نهم ارديبهشت ماه  1388در سالن
اجتماعات پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمیایران برگزار و سومين
دوره فعاليتهاي ادكا با انتخاب هيأت مديره جديد آغاز شد .نشست
تخصصي «جايگاه حرفه كتابداري و اطالعرساني پزشكي در ايران»
اولين برنامه دوره جديد هیأت مدیره ادکا است .در متن زير داليل
برگزاري اين نشست مطرح شده است.

ƒ ƒپریسا پاسیار

1

در سال  1369کمیته برنامهریزی کتابداری و شورای عالی

برنامهریزی ،مشخصات کلی ،برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی

کتابداری را در شش شاخه علوم انسانی و اجتماعی ،علوم پایه ،فنی و

مهندسی ،کشاورزی ،پزشکی و هنر تدوین کرد .با نگاهی به گروههای
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آموزشی کتابداری و اطالع رسانی دانشگاههای مختلف ایران به نظر
میرسد کتابداری و اطالع رسانی پزشکی تنها گرایشی است که توانسته
است به طور جدی در طول  19سال هویت خود را به طور مستقل حفظ

کند .این گرایش که در سال  1355طی قرارداد دانشگاه علوم پزشکی

ایران با دانشکده تحصیالت تکمیلی علوم کتابداری دانشگاه ایلینویز  2

اولین گامها را برای آموزش کتابداران جهت ارائه خدمات اطالعاتی

 1دبیر اتحادیه انجمنهای علمیدانشجویی کتابداری و اطالعرسانی ایران
(ادکا)
2 Illinois, US

یک پزشک یا یک متخصص در کادر بالینی مطرح کند .هر چند آموزش

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی در سرفصلهای دروس ،اساتید و روش

تدریس و امکانات آموزشی (که کم و بیش سایر گروههای آموزشی
کتابداری و اطالع رسانی نیز با آن مواجه هستند) با مسائل و چالشهای

جدی روبرو است اما دوره کارشناسی رشته کتابداری و اطالع رسانی
پزشکی با وجود همه کاستیهایش دورهای است که دانشجو را در

بطن حرفه قرار میدهد و در این دورهی چهار ساله دانشجو با توجه

به واحدهایی که میگذراند ،مسئلههای ذهن خود را درباره خدمات
اطالعاتی حوزه بهداشت و درمان پیدا میکند و تا زمانی که مسئلههای

ذهن شکل نگرفته باشد ،وجود مقطع کارشناسی ارشد و باالتر به عنوان
مقاطعی که محور اصلی آنها پژوهش است ،معنی نخواهد داشت.

دانشجویان این رشته تنها زمانی میتوانند به بهترین وجه ممکن

جایگاه حرفهای خود را در جامعه پزشکی نشان دهند که امکان عمل به

آنچه آموختهاند ،برایشان فراهم باشد .بررسیها نشان میدهد که در بدو
ورود دانشجویان تحصیالت تکمیلی سایر رشتههای دانشگاههای علوم

پزشکی دو واحد درسی اجباری با عنوان «اطالع رسانی» ارائه میشود که
دانشجویان را با منابع اطالعاتی رشته تخصصیشان آشنا میکند .سؤالی

که مطرح است این است که چنین درسی با وجود حضور کتابداران

بسیار ارزشمند و با تحصیالت تکمیلی در همان دانشکدهها ،چرا توسط

غیرکتابداران تدریس میشود؟ به نظر میرسد انجمنهای حرفهای باید

در این زمینه فکری اساسی داشته باشند و با معرفی توانمندیهای موجود
 3حیاتی ،زهیر ( .)1383آموزشهای کتابداری و اطالع رسانی در ایران:
گذشته ،حال ،آینده .فصلنامه کتاب .شماره  .57ص41-25.

در رشته در راه شناسایی جایگاه واقعی حرفه در جامعه علمی قدمی هر

چند کوچک اما ارزشمند بردارند .این مسئله با برنامهریزیهای کوتاه

مدت عملی است و میتوان به نتایج مطلوبی هم در این زمینه رسید ،اما

اطالعرساني پزشكي مبني بر امكان استفاده اختياري از طرح نيروي انساني

به مدت  2سال را به مسئوالن زير ربط اعالم کرد .امید است پیگیری در
این زمینه به نتایج مطلوب منجر شود.

برای تببین جایگاه حرفه تنها برنامهریزیهای کوتاه مدت کافی نیست و
باید راهکار اساسی تری در پیش گرفت  .

یکی از تمهیداتی که وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

برای بسیاری از رشتههای حوزه بهداشت و درمان در نظر گرفته است
و رشته کتابداری و اطالع رسانی پزشکی از آن بی بهره است ،امکان

استفاده از طرح نیروی انسانی است .این طرح به دانشجو امکان میدهد
که پس از پایان دوران تحصیل به مدت دو سال در یکی از مراکز

بهداشتی درمانی  به ارائه خدمات بپردازد .در این زمینه رشته مدیریت
بیمارستان تجربه بسیار مفیدی داشته است که تا حدود زیادی جایگاه این

برای دریافت منظم نسخه چاپی

حرفه را در کادر بهداشت و درمان مشخص کرده است .قبل از تأسیس

خبرنامه عضو انجمن کتابداری و

مدیریت در بیمارستانها و مراکز بهداشت و درمان به وجود آمده است،

اطالعرسانی شوید ،یا عضویت خود

رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،که با هدف به کارگیری علم

مدیریت بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی بر عهده پزشکانی بود که
تحصیالت و حرفه اصلی شان ارائه خدمات درمانی و شفای بیماران است.

تغییر در این رویه تنها با آموزش دانشجویان در رشته مدیریت بیمارستان

امکان پذیر نبود .به نظر میرسد آنچه که باعث شده است که بسیاری از

پزشکان به این نتیجه برسند که برای مدیریت بیمارستان باید از اصول علم
مدیریت آگاه بود ،حضور فارغ التحصیالن در کادر اداری بیمارستانها و
مراکز مختلف بهداشتی-درمانی و ارائه خدمات مدیریتی بوده است .در

را تمدید کنید
برای دیدن نسخه الکترونیکی به
سایت ما سر بزنید:

www.ilisa.ir

این راستا امکان استفاده از طرح اختیاری که به مدد اساتید رشته مدیریت

بیمارستان و پیگیریهای مسرانه آنها برای فارغ التحصیالن این رشته میسر

شد ،بی اثر نبوده است .به نظر میرسد استفاده از این امکان در حوزه

کتابداری و اطالع رسانی پزشکی که معموال سمت شغلی آن توسط

فارغالتحصیالن سایر رشتهها و بعضا توسط افرادی بدون تحصیالت
دانشگاهی اشغال شده است ،به سهم خود میتواند نقش موثری در تبیین
جایگاه واقعی حرفه داشته باشد.

با توجه به موارد مطرح شده ،اتحادیه انجمنهای علمیدانشجویی

کتابداری و اطالع رسانی ایران (ادکا) به عنوان رسانهای که وظیفه
پیگیری درخواستهای دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی ایران را
بر عهده دارد ،نشست جایگاه حرفه کتابداری و اطالع رسانی پزشکی

در ایران را در یازدهم خردادماه  1388با حضور اساتید و دانشجویان

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی برگزار کرد .بیانیه این نشست در

جستجوی یافتن راه حلی برای امکان استفاده اختیاری فارغالتحصیالن

کتابداری و اطالعرسانی پزشکی از طرح نیروی انسانی است .ادکا در این
بیانیه درخواست دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي رشته كتابداري و
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 ۶کیلومتری مرز ایران و عراق در کردستان قرار دارد .این روستا دارای

 ۲۵۰خانواده با نزدیک به  ۱۳۰۰نفر جمعیت است .روستا یک دبستان

و یک مدرسه راهنمایی دخترانه و پسرانه دارد .مردم روستا دامپرور و

کشاورز هستند .این روستا و روستاها و شهرهای اطراف آن در سالهای
جنگ ایران و عراق مرتب در زیر بمباران و بمبارانهای شیمیایی نیروهای

عراقی قرار داشته  اند و هنوز خاک آن از مینهای نیروهای متخاصم

حکایتی خواندنی از افتتاح یک

عراقی پاک نشده است.

کتابخـانه روستایـی
ƒ ƒفرزانه طاهری

1

کتابک -در روز های پایانی اردیبهشت ماه   ۱۳۸۸کتابخانه روستایی

دیگری در استان کردستان به همت مردم بنیاد نهاده شد.

مردم روستای قه الرهش و انجمن روناک (کمیته کتابخانهای انجمن

یادگارهای تاریخی ایزیرتو ) 2پس از  ۸ماه تالش این کتابخانه را در روز
پنجشنبه  ۳۱اردیبهشت  ۱۳۸۸در مراسمی با شکوه افتتاح کردند.

در لحظات نخست مراسم گشایش کتابخانه که به مدت  ۴ساعت

در فضای باز تشکیل شد ،مجری برنامه علیرضا اشکانی ،شاعر سردشتی،

ضمن خوشامدگویی توضیحاتی در باره ی موضوع این گردهمایی گفت
و پس از تالوت آیات قرآن از طرف یک قاری نوجوان ،حفیدی امام

جماعت روستا به نقش کتابخانه و اهمیت ایجاد کتابخانه و فرهنگ

کتابخوانی در اسالم و جامعه صحبت کرد .دهیار روستا زورار
محمدنژاد که مسئول کتابخانه نیز بود گزارشی از فعالیتهای انجام شده

در  ۸ماه گذشته برای راه اندازی کتابخانه ارائه کرد.

پس از آن مرضیه چاوشینی دانش آموز کالس چهارم دبستان روستا،

بیانیهای  3را به نمایندگی کودکان و نوجوانان روستا با خطاب قرار دادن
بزرگساالن و مسئوالن فرهنگی کشور خواند .علیرضا اشکانی سپس با
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کودکان و نوجوانان روستا از ورودی روستا تا محل برگزاری مراسم

معرفی خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن وابسته به شورای

کتاب کودک در تهران متن پیام تبریک این نهاد غیردولتی را برای جمع

در صفی به درازای یک کیلومتر برای خوشامدگویی و راهنمایی مهمانان

حاضر خواند و اعالم کرد این نهاد تعداد  ۲۰۰جلد کتاب برای کودکان

دست داشتند  .مردم این روستا و روستاهای پیرامون از زن و مرد ،کوچک

دكترای جامعه شناسی دانشگاه اصفهان دیگر سخنران این مراسم به

خاصی به فضای زیبای طبیعی این  روستا بخشیده بودند.

پس از آن کامران جوهری از طرف انجمن روناک به عنوان بنیانگذار

ایستاده بودند و پالکادرهایی با موضوع اهمیت کتاب و کتابخوانی در

و بزرگ برای شرکت در این مراسم از راه می رسیدند و شور و هیجان

و نوجوانان به کتابخانه ی روستا اهدا کرده اند .خالد توكلي ،دانشجوی

اهمیت جايگاه كتابخانه روستايی در بافت جامعه روستايی پرداخت.

روستای قهالرهش (قلعهرش= قلعه سیاه) در  ۲۰کیلومتری سردشت و

اصلی این حرکت فرهنگی به ضرورت شکلگیری کانونهای فرهنگی

 1سرپرست کتابخانه بنیاد پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نوجوانان ایران
2 http://www.izirtu.blogfa.com

3 http://www.ketabak.org/khabar/node/1144

همچون کتابخانه اشاره کرد و این حرکت را به مصداق چراغی دانست

برای روشن کردن راه پیش روی نسل جوان.

اجرای سرود «کتابخانه تولدت مبارک» به زبان کردی توسط گروه ۹

نفری سرود خوانان نوجوان روستا ،به همراه موسیقی ،فضای شاد و مفرح
جشن را دو چندان کرد.

در ادامه فرزانه طاهری سرپرست کتابخانه موسسه پژوهشی تاریخ

ادبیات کودکان دربارهی پایگاه مجازی کتابک سخن گفت .عبدالعزیز

مولودی از موسسه پیشگیری از اعتیاد عرفان و عضو هیأت مدیرهی انجمن

سردشت با اهدای ۱۰۰جلد كتاب و اختصاص يك ميليون تومان كمك 

نقدی برای ساخت كتابخانه جدید ،كاوه حياك  مسئول اداره ارشاد
شهرستان سردشت با اهدای  ۲۰۰جلد كتاب و نماینده دانشگاه آزاد
واحد سردشت با اهدای وجه نقد برای خرید کتاب.

در این مراسم فرشته حسنزاده دختر نوجوان روستایی پیام زنان و

دختران روستای قلعه رش را به زبان انگلیسی  1خواند تا این پیام فراتر از
مرزهای ایران نیز شنیده شود.

ایزیرتو نیز به مالکهای توسعه و نقش کتاب و کتابخوانی در جامعه

پس از چند صحبت کوتاه دیگر حاظران ،مراسم در فضای باز با

منطقه ،با گفتاری  دربارهی نقش کتابخانه در روستا ،به ضرورت پشتیبانی

محلی به پایان رسید و پس از آن شرکت کنندگان به سمت کتابخانه

اشاره داشت .حاج حسن واحدی از شهرستان سردشت ،از نیکوکاران
از چنین فعالیتهای فرهنگی پرداخت و خود  با اهدای مبلغ یک میلیون
تومان برای ساخت کتابخانه جدید و  ۱۰۰جلد کتاب به کتابخانه روستای
قلعه رش پشتیبانی خود را از چنین فعالیت هایی اعالم کرد.

اهدای لوح تقدیر به دستاندرکاران راه اندازی کتابخانه و رقص زیبای

رفتند تا ضمن گشایش و بازدید از کتابخانه از کتاب هایی اهدایی به این

کتابخانه نیز رونمایی کنند.

خبر خوش و نیک اندیشانه ی دیگر واحدی ،اهدای  ۱۰جلد کتاب به

نام هر نوزادی بود که تا یک سال از افتتاح کتابخانه در روستای قلعهرش

به دنیا بیاید .او برای تشویق روستاهای دیگر به راه اندازی کتابخانه در

روستای خود  ،به روستاهای اطراف قول داد که در صورت تشکیل
کتابخانه به هر روستا   ۱۰۰جلد کتاب اهدا خواهد کرد .خانم سرور

سروری نمایندهی انجمن توسعه فضاهای آموزشی -فرهنگی(حامی) نیز

با اهدای  ۳۰۰عنوان کتاب به جمع پشتیبانان معنوی و مالی کتابخانه قلعه
رش پیوست.

اجرای موسیقی محلی با صدای هنرمندانه ی مسعود رحيمی و پذیرایی

از مهمانان زمانی را برای شرکت کنندگان فراهم کرد تا در فضای زیبای
روستا به نغمه های کردی گوش دهند.

شرکت  مردم این روستا و روستاهای پیرامون از زن و مرد ،کوچک

و بزرگ نشان از اهمیت این فعالیت فرهنگی برای مردم منطقه و تالش  

برگزارکنندگان  این مراسم بود .شماری از  زنان و مردان روستا با هدف

پس از آن عليرضا اشكانی مجری برنامه به اعالم نام دیگر پشتیبانان

راه اندازی کتابخانه در روستای خود و الگو برداری و کسب تجربه در

به نوعی حمایت خود را از این حرکت فرهنگی اعالم کردند .مصطفی

رد و بدل شدن شماره تلفنها و نشانیهای پست الکترونیکی و طرح

ساخت كتابخانهی جدید ،حاج محمد فاطميان ،نیکوکاری از شهر

راه اندازی کتابخانه و پرسشهای دیگر نشان از موفقیت این گردهمایی

کتابخانه پرداخت ،کسانی که در هنگام اجرای برنامه با اهدای منابع مالی

موالنی يكی از اهالی روستای قلعه رش با اهدای ۲۰۰متر زمين برای

این مراسم شرکت کرده بودند.

پرسشهایی برای برگزاری نشستهای ادبی ،چاپ کتاب ،چگونگی
و عالقه شرکت کنندگان در   ایجاد فضاهای کتابخوانی داشت.

اگر شنیدن و دیدن را نیز نوعی خواندن و انتقال اطالعات بدانیم که

بیشک چنین است ،این برنامه با بهرهگیری از طبیعت بکر روستا ،نمایش
لباسهای محلی ،اجرای حیرانی خوانی ،موسیقی   ... ،برای شرکت

کنندگان فضایی سرشار از خواندن بود .امیدواریم این حرکت در دیگر

روستاهای کشورمان نیز ادامه یابد و هیچ روستایی بیکتابخانه نباشد .به
امید آن روز.

1 http://www.ketabak.org/khabar/node/1145
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کتابهای خطی موجود در کتابخانهی کلیسای وانک که مهر

کلیسای وانک را دارند گواهی بر این نکته است که خلیفههای پیشین

مراقبتهای زیادی در حفظ آن کتب میکردهاند .در زمان آشفتگی

اوضاع سلطنت در ایران در قرن هجدهم ( )1790_1770ارمنیان جلفا

بویژه پیشوایان مذهبی کلیسای وانک که مورد آزار و اذیت قرار گرفته

بودند تنها به فکر نجات خود بودند و کتاب ها را از یاد برده بودند .از این

کتابخانه کلیسای وانک:

رو آن زمان بسیاری از کتابهای خطی از میان رفت و ناپدید شد چون

به دست بیخردانی افتاد که برای آنها ارزشی قائل نبودند و با قیمتهای

میراث ارزشمـند
ارامـنه اصفـهان

ارزان آنها را میفروختند.

ƒ ƒاورفا هوسپیان
ƒ ƒآناسیک الله زاریان

1
2

چه از روایات سالخوردگان و چه از تصدیق بعضی از نوشتههای

خطی چنین بر میآید که در جلفا و بخصوص در کلیسای وانک

کتابهای خطی بسیاری وجود داشته است .جلفاییان و دیگر کوچندگان
از ارمنستان به خاطر عشقشان به ادبیات کتابهای زیادی از ارمنستان  به

ایران آوردند .از این رو خطا نیست اگر گوییم پس از کوچ ارمنیان به

ایران جلفا کتابخانهی ارمنستان در ایران شد.

پیش از پیشوای مذهبی هوانس سورنیان جایی یا کتابخانهای برای

کتابهای کلیسای وانک وجود نداشت ،به همین خاطر در گوشه و کنار
پراکنده بودند .هوانس سورنیان که مردی دانا و آگاه به ارزش کتاب

بود در سال  1884میالدی قسمتی از سفرهخانه را جدا کرد و به کتابخانه

اختصاص داد و به قسمت اتاقهای خلیفهگری مربوط کرد .بعدها یعنی

در سال  1905ساختمان فعلی کتابخانه تأسیس شد.

امروزه کلیسای وانک جزو مراکز تحقیقات تاریخی به شمار میآید.

بعضی از کتب این کتابخانه از کتب اهدایی مجموعهداران تشکیل شده
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 1دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان
 2دانشجوی کارشناسی کتابداری و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

است  .همچنین  شهرهایی که به علت کم شدن جمعیت ارامنه در آن جا

بخش اعظمی از مراجعه کنندگان خود را از دست داده بودند مجموعهی

کتابهای خود را به کتابخانهی کلیسای وانک جلفا اهدا کردهاند.

افرادی همچون آرام یرمیان  و آقای بغوسیان نیز کتب نفیسی به این

کتابخانه اهدا کردهاند .منابع این کتابخانه از نمایشگاه بینالمللی کتاب که
هر ساله در تهران برگزار میشود نیز تأمین میگردد .حدود نود درصد

کتب این کتابخانه به زبان ارمنی است .باقی آن شامل کتابهای فارسی
و انگلیسی است  .

در حوزه کتابهای ارمنی انواع کتاب  تاریخی ،ادبی ،فرهنگی،

رمانها ،منابع مرجع ارمنی شامل انواع دایره المعارفها و فرهنگها

(فارسی به ارمنی ،ارمنی به فارسی ،فرانسه به ارمنی ،انگلیسی به ارمنی

و )...و دیگر منابع مرجع در حوزهی منابع مرجع جای میگیرد .قدمت

قدیمیترین کتب موجود در این کتابخانه به سالهای  1700میالدی بر
میگردد .قدیمیترین کتاب موجود در کلیسای وانک به سال 1512بر

میگردد که به علت قدمت و اهمیت آن در موزهی این کلیسا نگهداری
می شود.

بودجهی این کتابخانه توسط شورای خلیفهگری کلیسای وانک

تامین میشود .تقریبا تمام مراجعهکنندگان این کتابخانه ارمنیان ساکن
در جلفای اصفهانند .عضویت در این کتابخانه محدود به ارمنیان است و

اگر کتابی در این کتابخانه بیش از  100سال قدمت داشته باشد امانت داده

نمی شود .با این حال بازدید از آن برای همه امکانپذیر است ،پس اگر به
اصفهان سر میزنیدکتابخانهی کلیسای وانک را از دست ندهید!

این کتابخانه از لحاظ نشریات ،خبرنامهها ،هفتهنامهها ،و روزنامهها

غنی می باشد و آنها را از شهرهای مختلف جهان دریافت میکند .بیشتر

این نشریات به زبان ارمنی است .کتابخانه چندین نقشهی ارزشمند دارد

که جزو منابع جغرافیایی آن است .از مهمترین آنها میتوان اشاره کرد به:

نقشه ارمنستان و کشورهای همسایه :رسم شده توسط دست با مقیاسهای
حقیقی در سال  1928میالدی در تبریز توسط م.خورانیان (رنگی)؛ نقشه

جهان بین :اولین نقشه جهان به زبان ارمنی است که در سال  1695در

آمستردام هلند به چاپ رسیده است (سیاه و سفید)؛ نقشه نیمکرههای

شرقی و غربی :رسم شده توسط دست با مقیاسهای حقیقی در تبریز
توسط م.خورانیان.

چهار نقشه دیگر نیز در این کتابخانه وجود داشته که به علت  اهمیت و

قدمتشان به موزه این کلیسا منتقل شدهاند ( نقشه ایران سیاسی ترسیم شده

با دست روی پارچه با مقیاسهای حقیقی ،نقشه جلفای اصفهان ترسیم

شده روی پوست در سال 1829م ،.نقشه  ایران در قرن  ،17نقشه دریای
خزر چاپ شده در سال 1668م .که با کمک دریانوردان ارمنی رسم

شده است).

منابع انگلیسی موجود با استفاده از ردهبندی دیویی سازماندهی شده

ولی منابع ارمنی زبان بر اساس عنوان کتاب و نام نویسنده سازماندهی شده
است .بازیابی کتاب در این کتابخانه توسط فهرستبرگههای موجود در
برگهدان کتابخانه صورت میگیرد که البته اقداماتی برای تغییر سیستم

کتابخانه به سیستم الکترونیکی صورت گرفته و موفقیت آمیز نبوده
است.
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ویژگیهای یک کتابخانهی مناسب برای کودک و نوجوان بررسی شد.

در این نشست که برگزاری آن توسط دو بخش «ساختمان و تجهیزات

کتابخانهای» و«کتابخانههای کودکان و نوجوانان» ایفال برگزار شده بود،

ابتدا به کودکان زیر  11سال پرداخته شد و پس از آن درباره نوجوانان

گفتگو کردند.

اگر من سرپرست
کتابخانه بودم . . .

نخستین مقاله از این نشست با عنوان «فرهنگ رسانهای کودکان:

کلیدی برای کتابداران آینده» از سوی کریسن دروتنر از دانمارک ارائه

شد .در این مقاله ابتدا به نقش مهم کتابخانهها در شکل دادن به هویت
اجتماعی –فرهنگی کودکان اشاره شد ،و اینکه کتابخانهها باید با تحوالتی

که در رسانههای مورد استفادهی کودکان صورت میگیرد همگام شوند.

دروتنر در این زمینه به تحلیل روند موجود استفادهی کودکان از کتاب
و ابزارهای چندرسانهای پرداخت و با مثالهایی چالشهای پیش روی

کتابخانهها و کتابداران را برشمرد.
ایفال -در دومین روز از هفتاد و پنجمین کنگره ساالنه ایفال (فدراسیون

شد به «تاریخ طراحی کتابخانههای کودکان :استمرارها و انقطاعها»

بین المللی انجمنها و مؤسسات کتابداری) یکی از موضوعاتی که در

میپرداخت .در این مقاله تاریخ این کتابخانهها در غرب –که کمتر از

کتابخانه بودم» .در این نشست که شش ساعت به طول انجامید ،دو

پیش از جنگ جهانی اول ،میان دو جنگ جهانی ،بعد از جنگ جهانی

و تزیین کتابخانههای کودکان و نوجوانان چگونه باید باشد ،و در ادامه

پس از این که به مشخصات بارز معماری کتابخانهی کودک در هر یک

بخش کودکان مطرح شد نشستی بود با عنوان «اگر من سرپرست یک

موضوع اساسی مطرح شد :نخست اینکه در قرن بیست و یکم طراحی
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مقاله دوم که ازسوی آلیستر بلک از دانشگاه ایلینویز آمریکا ارائه

صد سال در نظر گرفته شده -به چهار دورهی زمانی تقسیم شده است:

دوم تا اوایل دهه  80میالدی ،و دوران معماری پس از آن .این سخنران

از این دوران میپردازد ،استفاده یا عدم استفاده از سنتهای معماری هر

یک از این دوران را در معماریهای اخیر نشان میدهد .به عنوان نمونه

اینکه تأکید معماران دهه  20و  30بر توجه به ویژگیهای بومی چگونه

دوباره احیا شدهاند و در ساختمانهای جدید به کار میروند.

یکی از سخنرانیهایی که بسیار مورد توجه قرار گرفت ،مربوط به

مقالهای بود با عنوان «طراحی کتابخانههای فردا از چشم کودکان».
نویسنده در پژوهشی بر روی  350کودک  7تا  11سال ترکیه ،از آنان

خواسته بود درباره استفاده از کتابخانه و همچنین طراحی کتابخانه مورد

نظرشان نقاشی بکشند .سپس با آنان درباره نقاشیهایشان مصاحبه صورت
گرفته است .این پژوهشگر معتقد است کودکان نه تنها به درستی به نکات

و موارد اساسی در طراحی کتابخانههای موجود اشاره میکنند ،بلکه در

بسیاری موارد خدماتی را که انتظار دارند کتابخانه در آینده برایشان انجام
دهد نشان میدهند.

دو تن از سخنرانان این نشست نیز به معرفی پروژههای برجستهی

کشورشان در زمینهی ساخت کتابخانههای کودک و نوجوان پرداختند.

در آخرین مقالهی این نشست نیز سه نویسنده به پیشنهادهای برای شیلی،

عمان و برخی کتابخانههای خاص در اروپا و آمریکا پرداخته بودند .پس

از آن حاضران به بحث و گفتگو دربارهی موضوعات مطرح شده در
مقاالت پرداختند .این نشست با یک بیانیه به کار خود پایان دادند .در این

بیانیه ،یک کتابخانهی خوب کودک و نوجوان را کتابخانهای دانستند که
این شرایط را فراهم کند:

خالقیت را شکوفا کند.

مکانهایی برای بازی داشته باشد.

فضاهایی برای انجام کارهای گروهی داشته باشد.
امکاناتی برای فعالیتهای آموزشی داشته باشد.
خواندن را ترویج کند.

تجهیزات آن در دسترس باشند و به خوبی هم نگهداری شوند.

امکانات چند رسانهای داشته باشد.

برای خانوادهها جذاب و مناسب باشد و فضاهایی برای فعالیت پدر

و مادر با کودکان و نوجوانانی از هر سن و با ویژگیها و تواناییهای

متفاوت در اختیار داشته باشد.

عالقمندان میتوانند متن کامل مقاالت این نشست را از سایت ایفال

دریافت کنند    .هفتاد و پنجمین کنگره ساالنه ایفال با موضوع کلی

«کتابخانهها :سازندگان آینده و سرمایه های فرهنگی» ،از  ۲۳تا ۲۷
آگوست ( ۱تا  ۵شهریور) در شهر میالن ایتالیا برگزار شد.

زنان عالم کشکهایتان را بسابید!
در گروه بحث الکترونیکی بیشتر وقتها

چندان بحث داغی در نمیگیرد ،اما وقتی هم

که بحثی شروع میشود معموال به سرعت داغ

میشود .این بار ماجرا با یک ایمیل از طرف
سارا طباطبایی ،دانشجوی کارشناسی کتابداری
دانشگاه فردوسی مشهد ،شروع شد که اعتراض

کرده بود چرا در بسیاری از اطالعیههای استخدام

کتابدار این قدر بر روی «نیاز به کتابدار َمرد

»

تأکید میشود .این اعتراض او واکنشهای
متفاوتی را برانگیخت و انگار داغ دل خیلیها را

تازه کرد.

جدای از چند واکنش که «ای بابا ،حاال دو

تا آگهی که جای جر و  بحث نداره!» ،کم کم

بحث داغ شد و حتی از این دو آگهی فراتر رفت.
از قوانین تبعیض آمیز   در مورد زنان و دولت
و نگاه «زن خانهدار -مرد نانآور» انتقاد شد تا

محیطهای کاری و عرف جامعه .البته بعضی هم

یا کل قضیه را شوخی میگرفتند یا از این که

به قول خودشان چهار تا فرصت کاری مردها را

هم دارند از دستشان میگیرند عصبانی بودند.

با این حال به نظر میرسد حتی در ظاهر هم شده،
همه در اینکه این تبعیضها نارواست یکصدا
هستند  .

در این بین یک نفر هم نوشت با این اوضاع

استخدام غیر کتابدارها باید همه ،زن و مرد،

برویم کشکمان را بسابیم!

یک نکته جالب در این بحثها اما این بود که

تعداد زنان و مردانی که از شایستهساالری و حق

زنان دفاع میکردند برابر بود .به نظر میرسد کم

کم همه میفهمند رفع هر تبعیضی به سود همهی
جامعه است!
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استان مازندران ارائه گردید که با استقبال نزديك به  200نفر همراه بود.

 -برگزاری نشست  اختصاصی دانشجویان کتابداری استان مازندران

با حضور سرکار خانم نوش آفرین انصاری  با «موضوع رسالت دانش

آموختگان کتابداري واطالع رساني در جامعه امروز» در تاریخ 1387/8/9
در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي شاخه فرهنگ و هنر

ساری .در این نشست نزديك به   50نفر از دانشجویان کتابداری استان

گزارش فعالیت یک ساله

مازندران شرکت نمودند.

انجمن کتابداری و
اطالعرسانی
شاخــه مازنــدران
ƒ ƒافشین موسوی چلک

1

 -برگزاری همایش ساالنه دانشجویی با عنوان «فهرستهای وب

پایه» همزمان با مجمع عمومی در تاریخ   1387/9/24در محل دانشگاه

آزاد اسالمی واحد بابل .در این همایش  5مقاله ارائه گردید و بیش از

  300نفر در این همایش شرکت نمودند .الزم به ذکر است که همزمان
با این همایش ،نمایشگاه و فروشگاه کتابداری توسط شرکت خدماتی
کتابداری البرز دایر بوده است.

 -برگزاری   دومین مجمع   عمومی در تاریخ  .1387/9/24در این

مجمع که با حضور بیش از  300نفر عضو انجمن برگزار گردید ،گزارش
هیأت مدیره و بازرسی انجمن به اطالع اعضا رسید.
برگزاری کارگاههاي آموزشی

انجمن کتابداری و اطالعرسانی شاخه مازندران با برگزاری مجمع

عمومی در تاریخ  1386/9/29با حضور کتابداران و دانشجویان کتابداری

هیأت علمی و مدرسین گروههای کتابداری  استان مازندران و  گلستان  

این شاخه ارائه میگردد:

و مدرسان گروههای کتابداری و برخی از کتابداران کتابخانههای

استان مازندران تشكيل گردیده است .در زیر گزارش عملكرد یکسالهی

برگزاری همایشها و نشستها
 -برگزاری همایش مطالعه و توسعه فرهنگی   1387/3/8با حضور

جناب آقای دکتر مهدی محقق و سرکار خانم نوش آفرین انصاری :این

همایش با همکاری مدیریت امور کتابخانههای عمومی استان و در محل

سالن هالل احمر ساری برگزار گردید .بیش از  400نفر از عالقمندان به
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 -برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با مارک ايران» ویژه اعضای

حوزه کتاب  و مدیر کل آموزش و پرورش استان مازنداران و برخی از
مدیران شهرستانی در این همایش شرکت داشتند.

   -برگزاری نشستی با عنوان «کتابداران استان مازندران» با حضور

استاد فرزانه سرکار خانم نوش آفرین انصاری در تاریخ 1387/3/9در

محل مدیریت کتابخانههای عمومی استان مازندران.

 -برگزاری همایش دانشجویی-منطقهای با عنوان «کتابخانه و

ارتباطات»  در تاریخ  1387/3/5در محل آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسالمی

واحد ساری .در این  همایش چهار مقاله  توسط دانشجویان کتابداری
 1رئیس انجمن کتابداری شاخه مازندران

در تاریخ  .1387/1/25در این کارگاه   31نفر از اعضای هیأت علمی
دانشگاهی و عمومی حضور داشتند.

 -برگزاری کارگاه آموزشی «مارکها و مارک ایران» ویژه

دانشجویان کتابداری و کتابداران شاغل در تاریخ  1387/2/15که در
محل دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل برگزار گردید .در این کارگاه یک
روزه  31نفر شرکت داشتند.

 -کارگاه آموزش «آشنایی با مارک ایران و آینده آن»  که با همکاری

انجمن کتابداری و اطالعرسانی مازندران و دانشگاه پیام نور واحد ساری
در تاریخ   1387/3/12در محل دانشگاه   پیام نور ساری با حضور  31نفر
از دانشجویان کتابداری این دانشگاه برگزار شد.

 -برگزاری کارگاه با موضوع «آشنایی با شیوههای نگارش مقاله در

همایشها وکنفرانسها» در تاریخ  1387/4/25در محل دانشگاه آزاد
اسالمی واحد بابل .این کارگاه  28نفر شرکت کننده داشت.
انتشارات
 -انتشار اولین ویژه نامه  با عنوان «یاد یار مهربان» به مناسب اولین

مجمع عمومی ()1386/9/29

 -انتشار دومین ویژه نامه انجمن با عنوان «مطالعه و توسعه فرهنگی»

()1387/3/8

 -انتشار سومین ویژه نامه   انجمن به مناسبت همایش فهرستهای

رایانهای که به صورت لوح فشرده منتشر شده است ()1387/9/24
وضعیت عضو گیری:

اگر هنوز عضو گروه بحث
کتابداری نیستید ...

تعداد اعضای انجمن کتابداری شاخه مازندران در طول فعالیت یک

ساله به  517نفر رسیده است.

فرصت را از دست ندهید!

برگزاری جلسات هیأت مدیره
انجمن کتابداری و اطالعرسانی مازندران به صورت منظم و دقیق

جلسات هیأت مدیره را برگزار کرده است به گونهای که از تاریخ تشكيل

مجمع در  1386/9/29تا  ، 1387/11/5بیست و سه جلسه برگزار گرديده
است که خالصه صورت جلسات در وبالگ انجمن  1قرار گرفته است و

اعضای انجمن میتوانند این گزارشها را پیگیری نمایند.
برگزاری جلسات با مسئولین استانی

 -برگزاری بیش از  5نشست با مدیر کل محترم اداره کتابخانههای

عمومی استان در خصوص همکاریهای مشترک

همین االن یک ایمیل به
 lis@ferdowsi.um.ac.irبزنید
و در خواست عضویت کنید.
توصیه میکنیم برای پیامهای
فراوان گروه بحث یک ایمیل جدید
در  Gmailبه ثبت برسانید.

 -برگزاری  2نشست با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي

بابل در خصوص برگزاری همایش مشترک

 -برگزاری  8جلسه مشترک با معاونت محترم دانشگاه آزاد اسالمی

واحد بابل در خصوص برگزاری همایش مشترک و کارگاههاي

آموزشی
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دانشگاههای برتر ایران معرفی شدند
به تازگی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم (   )ISCدانشگاههای

کشور را بر حسب تعداد انتشارات (مقالههای موجود در نشریات علمی
معتبر و دارای ضریب تاثیر) رتبه بندی نموده است .بر این اساس 10

اخبار کوتاه

دانشگاه برتر کشور بر حسب تعداد مقاالت در سالهاي گذشته مشخص

شدهاند .اسامی پنج داشگاه برتر به شرح زیر است:
 -1دانشگاه تهران با  15636اثر

 -2دانشگاه علوم پزشکی تهران با  10324اثر
 -3دانشگاه تربیت مدرس با  8566اثر

 -4دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با  6224اثر
 -5دانشگاه علوم پزشکی ایران با  4366اثر

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دانشگاه

تدوین برنامه جدید کارشناسی
در گفتگو با خبرگزاری مهر ،رئيس مرکز منطقهاي اطالع رساني

فردوسی مشهد ،دانشگاه شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز رده های
پنجم تا دهم را به خود اختصاص دادهاند.

علوم و فناوري ،دکتر جعفر مهراد از تدوين برنامه جديد دوره کارشناسي

 22مقاله كتابداري از ايرانيان در  WOSثبت
شد

کارشناسي کتابداري و اطالع رساني داراي  29واحد عملي و  31واحد

مدير گروه علمسنجي مركز تحقيقات سياست علمي كشور در

کتابداري و اطالع رساني خبر داد و گفت :اين برنامه داراي  29واحد

عملي و  31واحد نظري در دروس تخصصي اجباري است .برنامه جديد
نظري در دروس تخصصي اجباري است .به عالوه ،دروس اين مقطع

گفتوگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) ،با بيان اين مطلب خاطرنشان

تخصصي اختياري  20واحد است که  10واحد آن الزامي است .وي

مقاله ،علوم پزشكي اصفهان با دو مقاله ،شاهد با دو مقاله قرار دارند و

با مطبوعات و رسانهها ،روابط عمومي ،ويراستاري و نشر ،اطالعات و

تربيت مدرس ،علوم پزشكي گلستان ،علوم پزشكي تهران و شهيد چمران

دوره گنجانيده شده است.

همچنين از سوي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي نيز در مجموع چهار

در بخش پايه 41 ،واحد ،در حوزه تخصصي اجباري 60 ،واحد و در

كرد :از اين تعداد مقاله ،بيشترين سهم به دانشگاههاي تربيت معلم با سه

اظهار داشت :در بخش پايه دروسي مانند زبان شناسي کاربردي ،آشنايي

از دانشگاههاي عالمه طباطبايي ،علوم پزشكي ايران ،فردوسي مشهد،

ارتباطات و اخالق حرفهاي از مواردي هستند که به تازگي در برنامه اين

اهواز هر كدام يك مقاله در اين پايگاه معتبر جهاني به ثبت رسيده است.
مقاله در  WOSثبت شد.
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انتشار یک نشریه ویژه نابینایان
نشریه انديشه سپيد نخستين فصلنامه اطالع رساني ويژه كتابخانههاي

نابينايان كشور است .در شماره پاييز و زمستان 1387اين نشريه فهرستي

از کتابهاي جديد براي نابينايان و کم بينايان در کتابخانههاي حسينيه

ارشاد ،مركز رودكي ،مؤسسه استثنايي عصاي سفيد و مجتمع شهداي
هفتم تير اصفهان به همراه اخبار و رويدادهاي مرتبط با نبينايان و معلولين
ارائه شده است .

دكتر عبدالرضا نوروزي چاكلي ،افزود :سال  2008در مجموع 54

مقاله كتابداري و اطالعرساني ايران در پايگاه  WOSثبت شد .از اين

تعداد ،بيشترين سهم به دانشگاهها و مؤسسههاي تربيت معلم با  11مقاله،
دانشگاه تهران  9مقاله ،شاهد چهار مقاله ،فردوسي مشهد با دو مقاله،

تربيت مدرس با دو مقاله ،علوم پزشكي بابل ،ايران داك ،مركز اسناد

و كتابخانه ملي ،دانشگاه شيراز و شهيد چمران اختصاص یافت .ضمن
اينكه از سوي واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمي نيز دو مقاله ارائه شد.

کارکنان دولت در خوزستان عضو کتابخانههای
عمومی میشوند
به گزارش کارمند نيوز ،با اجرای برنامههایی از قبیل برگزاری

از میان چهرههای برجستهی رشتهی کتابداری نیز دکتر نوراهلل مرادی،

کامران فانی ،خانمها ماندانا بهزادی و پوری سلطانی در این جلسه شرکت

داشتند .در این مراسم ضمن تشکر از خدمات دکتر خسروی در طول
سالهای گذشته با لوح یادبودی از ایشان قدردانی گردید.

نمایشگاه کتاب ،اعطای بن کتاب ،ایجاد تسهیالت ویژه برای صدور
کارت عضویت کتابخانها برای کارکنان دولت و خانواده آنها ،همچنین

همکاری برای اجرای برنامههای فرهنگی و مشارکت ادارات دولتی در

برگزاری هفته کتاب و هفته پژوهش به تقویت بنیه علمی و فرهنگی

خانوادههای کارمندان پرداخته خواهد شد .در نشست جدید استانداری
اهواز در این زمینه از راهاندازی کتابخانههای سیار در ادارات دولتی به
عنوان یکی از اهداف آتی یاد شده است.

مدیر کل کتابخانههای عمومی خوزستان اعتقاد دارد طبق این

توافقنامه ،فضای خصوصی کتابخانههای ادارات مورد استفاده عموم
مردم قرار میگیرد ،در عین حال از دیگر اهداف این همکاری ایجاد

محتوا و پیش بینی نیازهای بومی دستگاههای دولتی برای ترویج فرهنگ

سمفونی صد دانه یاقوت
همايش سمفوني دانههاي ياقوت به مناسبت تجليل از مصطفي

رحماندوست ،شاعر نامآشنای کودکان ،در روزهای پایانی سال  87در

آمفي تئاتر شهيد بهشتي دانشگاه قم برگزار گرديد .در این همایش که

با حضور دانشجویان و اساتید کتابداری دانشگاه قم برگزار شد  ،افزون
بر سخنرانی مسئوالن فرهنگی دانشگاه ،رحماندوست خود به ذکر برخی

خاطراتش در طول سالهای فعالیتش در حوزه کودکان اشاره کرد و به
سؤاالت حاضران در این باره پاسخ داد   .

کتابخوانی و اعتالی عمومی مطالعه خواهد بود.

برای کمک به اجرای طرح حداقل مبلغ یک میلیارد و  500میلیون

ریال به اعتبارات امسال اداره کل کتابخانههای عمومی استان خوزستان
اضافه میشود.

برگزاری مراسم تودیع دکتر خسروی
مراسم تقدیر و تودیع دکتر فریبرز خسروی ،معاون پژوهشی کتابخانه

ملی ایران ،که به مناسبت بازنشستگی ایشان صورت میگرفت در روز ۱۰

شهریور ماه در سالن شریعتزاده کتابخانه ملی ایران برگزار گردید .در

این مراسم که با حضور عالقهمندان حوزه کتابداری همراه بود ،آقایان
رجبی (از رؤسای پیشین کتابخانه ملی) ،ناصری ،اشعری و خانوادهی
دکتر خسروی حضور داشتند  ..

حضور چشمگیر کتابداران در نشستهای
سرای اهل قلم
در نمایشگاه بینالمللی کتاب امسال در تهران ،همچون سالهای

گذشته یک سلسله نشستهای تخصصی در سرای اهل قلم کارنامه نشر

برگزار شد .در نشستهای امسال موضوعاتی چون تغيير نام كتابداري
و اطالعرساني ،ترویج خواندن در محیط مجازی ،سامانه مدیریت

اطالعات علم و فناوری ،معیارهای کارشناسی در جمعآوری و حفاظت

از مخطوطات ،جایگاه نمایه سازی آرشیو مطبوعات در پیشینه خبری

روزنامه نگاری و نویسندگی ،نظام ملي اطالعرساني كشاورزي ،حضور
در نمايشگاههاي بين المللي كتاب و تاثير آن بر نشر ايران ،و نهادينه سازي
تفکر اولیه با کتاب مطرح شدند.

افزون بر دانشجویان و کتابدارانی که در این جلسات حضور داشتند،

بسیاری از پژوهشگران و دستاندرکاران حوزه کتابداری و اطالعرسانی
چون داریوش مطلبی ،محسن حاجی زین العابدینی ،ابراهیم افشار،

علیرضا نوروزی ،ابراهیم عمرانی ،امید فاطمی ،غالمرضا فدایی ،عبداهلل
انوار ،کاظم حافظیان ،عباس گیلوری ،لیال مکتبیفرد و نامآشنایان دیگری
از کتابداری به عنوان کارشناس در نشستها حضور داشتند.
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پژوهشهای مشابه در این حوزه موضوعی یاری میرساند.

کتاب حاضر  در یک مقدمه و شش فصل تنظیم شده است .در مقدمه

کتاب ،نویسندگان سعی کردهاند به طور خالصه خوانندگان را با آنچه
قرار است در کتاب با آن روبرو شوند ،آشنا سازند.

در فصل اول ،مفاهیم ،کلیات و فلسفهی ارزیابی مورد توجه قرار

گرفته است .فصل دوم با عنوان «کتابخانه-ها و جامعه» ،نقش جامعه

استفادهکننده (کاربران) را در ارزیابی عملکرد کتابخانهها و مراکز

اطالعرسانی مورد توجه قرار داده است .در این فصل بعد از بیان دالیل
اهمیت ارزیابی جامعه برای کتابدار ،مفهوم کلیدی کاربر-محوری در

کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی مورد توجه قرار گرفته است .بخش
انتهایی این فصل با عنوان «اقدامات بازاریابی کتابخانه» به طور خالصه
اقداماتی را که کتابخانهها میتوانند برای جذب کاربر (مشتری) انجام
دهند ،مورد توجه قرار میدهد.

فصل سوم کتاب حاضر در ادامه مباحث مطرح شده در فصل قبل،

اهمیت ارزیابی عملکرد کتابخانهها از دیدگاه اقتصادی را مورد توجه

سنجش و ارزیابی کتابخانهها
و مراکز اطالعرسانی:
نظـریههـا ،روشهـا و ابزارهـا

قرار میدهد .عناوین این فصل عبارتند از :ارزیابی عملکرد کتابخانهها،

دیدگاه گروههای مختلف ذینفع نسبت به خدمات ،کارایی :هزینه و
اثربخشی هزینه ،جنبههای اساسی ارزیابی یک نظام ،چارچوب ارزیابی،

نتایج ارزیابی عملکرد.

فصل چهارم ،با عنوان «انواع ارزیابی در کتابخانهها» ،ارزیابی در

کتابخانهها را به دو صورت تقسیم میکند :ارزیابی کمی و ارزیابی کیفی.
در این فصل بعد از ذکر تاریخچه و تکامل عملیات ارزیابی کتابخانه،

بهطور خاص رویکرد کمی مورد توجه قرار گرفته است و به طور مروری

سنجش و ارزیابی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی :نظریهها ،روشها و ابزارها .تألیف:
دکتر محمد حسنزاده و اعظم نجفقلی نژاد .نشر کتابدار110 ،1387 ،ص.

نمونههایی از پژوهشهای ارزیابی کمی کتابخانهها ذکر شدهاند.

فصل پنجم در دنباله مباحث فصل قبل ،ارزیابی در کتابخانهها با

رویکرد کیفی به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته است .در این فصل
ابتدا مفهوم کیفیت و گسترش کارکردهای آن مطرح شده است .سپس

ƒ ƒمریم صابری
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مبحث کیفیت در کتابخانهها و ابزارهای آن به طور خاص مورد توجه

1

قرار گرفتهاند .در ادامه این مطلب دو ابزار مطرح در زمینه ارزیابی کیفیت

مخاطبان کتاب حاضر ،در درجه اول مدیران و مسئوالن کتابخانه ها

قرار گرفتهاند .در انتهای این فصل ،پژوهشهای انجام شده با روش کیفی

و مراکز اطالع رسانی هستند که آشنایی با شیوههای علمی ارزشیابی و
سنجش عملکرد ،آنها را در ارزیابی مداوم و شناسایی نقاط قوت و ضعف
سازمانشان یاری میرساند .در درجه دوم ،پژوهشگران و دانشجویان

تحصیالت تکمیلی حوزه کتابداری و  اطالعرسانی که مفاهیم نظری و

خدمات کتابخانهها ( )Libqual, Servqualبه طور مفصل مورد توجه

و استفاده از ابزار  Libqualدر خارج و داخل کشور به شکل مرور پیشینه
ارائه شده است.

فصل ششم و پایانی این کتاب ،انواع و ابزارهای مدلهای تعالی

سازمانی را مورد بحث قرار میدهد .در ابتدای این فصل مفهوم ارزیابی

کاربردی این کتاب ،آنها را در آشنایی با این حوزه پژوهشی و انجام

عملکرد در سازمانها و اهداف آن مورد توجه قرا رگرفته است....« .

 1کارشناس ارشد کتابداری و اطالع رسانی  -پژوهشگاه اطالعات و مدارک
علمی ایران

آگاه میشویم ،وضعیت فعلی خود را با روند گذشته مقایسه میکنیم

در ارزیابی عملکرد ،ما از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده

و وضعیت خویش را در قبال رقبا میسنجیم ،همچنین نقاط ضعف و

قوتمان را به منظور ترمیم آنها شناسایی میکنیم( »....ص .)78 .در ادامه

دیدگاههای سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد سازمانها بهطور مقایسهای

بهنظر میرسد کتاب حاضر ،اولین کتاب فارسی در حوزه ارزیابی

کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی با معرفی و تأکید بر مدلهای ارزیابی

کیفی است .اولین نقطه قوت کتاب حاضر ،بدیع بودن موضوع به زبان

مطرح شدهاند .همینطور نتایج ارزیابی عملکرد در سازمانها و الگوهای

فارسی و گام نهادن در معرفی مدلهای ارزیابی کیفی به جامعه کتابداری

بر الگوهای کیفیتگرا ،ذهن خواننده را به سمت ارزیابی کیفی عملکرد

راهگشای مدیران و سیاستگذاران کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی و

ارزیابی مورد توجه قرار گرفتهاند .مروری بر الگوهای ارزشیابی با تأکید

ایران است که همانطور که ابتدای این نوشته اشاره شد ،میتواند

سازمانی سوق میدهد و در ادامه مبحث مشتری-محوری در سازمان

پژوهشگران این حوزه باشد .نقطه قوت بعدی ،ارائه نمونه ابزار ارزیابی

تعالی سازمانی» است .با ورود به این بحث خواننده با لزوم بهکارگیری

 96این ابزارها که در قالب پرسشنامه طراحی شدهاند ،ارائه شدهاند .این

مقدمهای برای وارد شدن به مبحث اصلی این فصل یعنی بحث «مدلهای

مدل تعالی سازمانی و انواع شناخته شده این مدل و در نهایت اجزا و

با استفاده از مدلهای کیفی ا ست .در صفحات  90-93 ،60 ،55و -99
ابزارها میتوانند راهگشای کسانی باشند که میخواهند پژوهشهای

مراحل خود-ارزیابیِ اثربخش آشنا میشود .معرفی مدل دمینگ و در

مشابه را با استفاده از مدلهای ارزیابی کیفی انجام دهند .فهرست خوب

معروف ارزیابی عملکرد کیفی سازمانی آشنا میکند .در معرفی مدل

بر آنکه نشاندهنده تسلط همهجانبه نویسندگان بر مفاهیم بنیادی این

ادامه آن مدل «کنترل کیفیت فراگیر» )TQM(  1خواننده را با مدلهای

منابع فارسی این کتاب در این حوزه نیز مزیت دیگری است که عالوه

«کیفیت فراگیر» آمده است ...« :مدیریت کیفیت فراگیر یک شیوه مهم

حوزه و آشنایی با پژوهشهای مشابه داخلی است ،میتواند بهعنوان یک

یا خدمات ارائهشده جهت تأمین نیازهای مشتریان اعم از داخلی و خارجی

نمایه انتهایی کتاب نیز ابزار مناسبی برای بازیابی اطالعات موضوعی است

هماهنگی با تالشهای همه کارکنان سازمان میباشد( »...ص.)86-87 .

در نهایت کتاب حاضر بهعنوان یکی از اولین منابع فارسی در  این

مدیریتی است که  محور اصلی آن توجه بر بهبود مستمر سطح کیفی کاال

میباشد .همچنین یک روش نظاممند برای آموزش ،مدیریت ،تمرکز و
در ادامه معرفی مدل «کنترل کیفیت فراگیر» ،مخاطب با چارچوب و

مفاهیم اصلی این مدل آشنا میشود .قسمت انتهایی این بخش ،به معرفی
پژوهشهای انجامشده و نمونهای از ابزار ارزیابی عملکرد با استفاده از
این مدل ،پرداخته است.

مدل «مالکوم بادریج»  2یکی دیگر از مدلهای ارزیابی کیفی عملکرد

کتابشناسی موضوعی نیز مورد استفاده محققان و عالقمندان قرار گیرد.
که شاید فهرست مندرجات نتوند جوابگوی آن باشد.

حوزه (اگر با قاطعیت نگوییم اولین منبع فارسی) میتواند در ارزیابی

کیفی کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی کشور ما مقدمهای باشد برای

توسعه و توجه به رویکرد کیفی و کاربرمحور در ارزیابی کتابخانهها و
مراکز اطالع رسانی.

سازمان است که نویسندگان بهطور مختصر به آن پرداختهاند .اما مدل
معروف «بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» )EFQM(  3آخرین مبحث ارائه

شده در این کتاب است .در معرفی این مدل آمده است ...« :این مدل در

سال  1991میالدی بهعنوان مدل تعالی و کسب وکار و سازمانها معرفی

گردید .در این مدل چارچوبی برای قضاوت و خود-ارزیابی سازمانی

و در نهایت دریافت پاداش  کیفیت اروپایی ارائه شده است ...این مدل

بهسرعت مورد توجه شرکتهای اروپایی قرار گرفت و مشخص شد که

سازمانهای بخش عمومی و صنایع کوچک هم عالقه دارند که از آن

استفاده کنند( »...ص .)94 .در ادامه این بحث ،ارزشها و مفاهیم بنیادی

 EFQMو نمونه ابزار اندازهگیری آن ارائه شده است .حسن ختام این
فصل و در نهایت کتاب حاضر ،مروری بر پژوهشهای انجامشده در
ایران با استفاده از مدل  EFQMاست.

1 Total Quality Management
)2 Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA
3 European Federation for Quality Management
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نهاد کتابک از پنج پایگاه اصلی تشکیل شده است که هر کدام در

حوزهای ویژه کار خواهند کرد .از میان این پنج پایگاه  ،پایگاه خبر و

پایگاه ترویج راه اندازی شده است  ،پایگاه کتابک به زبان انگلیسی به

زودی کار خود را آغاز خواهد کرد و دو پایگاه کودک و آموزش از راه

دور در آیندهای دورتر راه اندازی خواهد شد.

کتابک

پنجره ای به جهان خواندن

پایگاه کتابک خبر  :که به تهیه ،گردآوری و ترجمه تازهها و خبرهای

مربوط به زندگی اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان میپردازد.

پایگاه ترویج :که اصلیترین پایگاه نهاد کتابک به شمار میرود

و هدف اصلی آن ترویج خواندن است .این پایگاه همه مطالب و

اطالعاتی که خانوادهها ،مربیان و آموزگاران و کتابداران برای ترویج

کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان نیاز دارند را در دسترس می

ذارد :چه کتابهایی برای فرزندانشان بخوانند و  چگونه بخوانند؟ چرا
کتاب بخوانند و کتاب چه نقشی در رشد کودکان و نوجوانان دارد.

استفادهکنندگان از کتابک پاسخ این پرسشها و دهها پرسش دیگر را

میتوانند از این پایگاه بازیابند.

پایگاه کودک :برآن است فضایی مناسب برای دسترسی کودکان

فارسی زبان یا آشنا به زبان فارسی باشد تا در این پایگاه هم سرگرمیهای
خود را داشته باشند و هم دانش و بینش خود را افزون سازند.

پایگاه آموزش از راه دور  :میخواهد فضای آموزش مجازی را برای

همه دوستداران فرهنگ و ادبیات کودکان فراهم کند تا از این راه بتوانند
به دانش خود در این زمینه ها بیفزایند.

پایگاه   : Ketabakمیخواهد دریچهای باشد برای آشنایی جهانیان

کتابک ، 1مجموعه سایتهای مجازی است که با هدف ترویج

خواندن در بین گروههای سنی کودک و نوجوان ایران و کشورهای
همسایه ایران راه اندازی شده و در پی آن است که زندگی معنوی

کودکان و نوجوانان ایرانی و همسایگان ایران را با کارهای فرهنگی و
آموزشی پیشرفت دهد.

کتابک لذت بردن از خواندن و دانستن و آگاهی را حق همهی
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کودکان میداند .کودکان برای این که بهتر و بیشتر بدانند و از

خواندن لذت ببرند ،باید مادران و پدران ،آموزگاران ،مربیان و کتابداران

آگاهتری داشته باشند .کتابک کوشش میکند که محتواهای مناسب

ترویج خواندن را برای این گروهها فراهم کند .کتابک بر این باور است

که برای ساختن دنیایی بهتر برای کودکان و نوجوانان باید به آنها کمک

کرد تا بهتر ببینند و  بیشتر بخوانند .کتابک میخواهد پلی باشد برای
رسیدن به این هدف بزرگ.

www.ketabak.org 1

از فعالیتهایی که در زمینه فرهنگ و ادبیات کودکان ایران و همسایگان
ایران در جریان است .

کتابک برآیند کار کوشندگان و دست اندرکاران شورای کتاب

کودک ،موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و خانه کتابدار کودک

و نوجوان و ترویج خواندن است .نهاد کتابک با این هدف طراحی شده

است که راهنما و ترویج کننده مواد خواندنی مناسب برای کودکان
فارسی زبان باشد و  محتواهای وابسته به این موضوع را در اختیار مادران
و پدران ،آموزگاران ،مربیان ،کتابداران و مر ّوجان قرار دهد.

علمی تشکیل شود و آن را جهانی سازد .اما شرح حاالت ورشکستگی
علمی:
عالئم

•  ورشكستگان علمي اغلب دچار تيكهاي عصبي ناشي از فشارهاي
علمي شديد میشوند .مثال در جلسات ،يكهو مثل اسپند روي آتش از
جا میپرند و سراسيمه چيزي را يادداشت میكنند و بدون اينكه آن مطلب

ورشکستی علمی

ربطي به جلسهااي كه در آن شركت دارند داشته باشد ،شروع به صحبت
در خصوص مطلب دلخواه خود مینمايند .يا اينكه در جايي كه نشستهاند
شروع میكنند به نوشتن بر روي هوا .مثل اينكه دارند اداي نوشتن را در
میآورند و در آخر هم میخواهند مطلب علمی يا پاسخي را كه در آن
لحظه كشف كرده اند و مثال نوشتهاند به اطرافيان نشان بدهند.
•  اينها كارهاي علمي زيادي قبول میكنند اما هر يك را در نيمه راه و

ƒ ƒمحسن حاجيزينالعابديني
در جايي ،مطلبي را از استاد خرمشاهي میخواندم كه به مسافركشي
علمي اشاره داشت .البته اينكه اين را در كجا ديدهام و خواندهام را هر چه
كردم به خاطر نياوردم و نتوانستم پيدايش كنم كه مشخصاتش را در اين
نوشته ذكر كنم. اما موضوع و عبارتي كه به كار برده بودند بسيار جالب
بود .حكايت از زندگي و روزمرگي انسانهاي به ظاهر اهل علم داشت كه
كارشان شبيه راننده تاكسي است كه مسافر جابجا میكند با اين تفاوت
كه اينها مسافراني از جنس علم دارند .علت ذكر اين مطلب اين است كه
میخواهم وضعيتي مشابه و به مراتب بدتر از اين حالت را تشريح كنم.
روزی با  دوستي صحبت میکردیم و با هم ناله و زاری سر میدادیم
که وقت کم است و کارها و ایده ها فراوان و همچون گم گشتهای در شب
تار به دنبال راه فراری از این موقعیت دشوار و رنج آور بودیم .هر چند این
همدردی و هممویگی (با هم نالیدن) راه به جایی نبرد و نه تنها وقتی به 24
ساعتمان اضافه نکرد که همان  2ساعت را  نیز  بیرحمانه با خود برد و ما
همچنان دلنگران مقاله بعدی که باید تا فالن تاریخ تکمیل کنیم ،فالن
درسي که باید در فالن دانشگاه گفته شود ،مشاورهای که برای اجرای آن
پایگاه باید داده شود و هزاران ایده فرهنگی و اندیشمندانه دیگر!
باری اگرچه دردی دوا نشد و زمانی افزوده نشد ،اما یک حسن بزرگ
داشت  .اینكه برای توصیف این حالت که اگر پای صحبت هر یک از
همکاران یا اساتید بنشینی حتما به صورت ترجیع بند آن را خواهید شنید،
به واژهای رسیدیم .این واژه که به نظر میرسد به خوبی این حالت را
وصف کرده و آبی سرد باشد بر دل ریش بیوقتان ،اصطالح «ورشکستگی
علمی» است .فيالمجلس معادل آن را در زبان انگلیسی «Scientific
 »Bankruptcyگذاشتیم .البته به زبانهاي دیگر هم حتما معادلهایی
خواهد یافت و ما این مهم را به زمانی وانهاديم که انجمن ورشکستگان

هنوز به نتيجه نرسيده رها كرده و جذب موضوع و كار جديدي میشوند
و اين دور و تسلسل ادامه دارد؛ تا آنجا كه نمیتوانند يك كار تمام شده و
به بار نشسته خود را نام ببرند.
•  وقتي فشار بر آنها خيلي شديد میشود ،دست به حركتهاي
مذبوحانهاي میزنند تا شايد كمی فشار وارده را بكاهند .براي مثال ،سعي
میكنند افراد جوانتر و ترجيحا گمنام را پيدا كنند و با روشهاي مختلفي
چون تشويق ،تطميع و حتي تهديد آنها را وادار به همكاري كرده ،بلكه

بخشي از كارهايشان را به سرانجام برسانند و بخشي از فشارها را موقتاً
دفع كنند.
•  خدا نكند روزي كسي به سراغ چنين فردي بيايد و اظهار كند
كه مقالهاي نوشته يا در حال تهيه است اما براي تكميل بخشي از آن
مطلب نياز به مشورت با ايشان دارد ،يا اينكه اگر مدرس باشد و دانشجوي
بيچاره تكليف درسياش را خوب تهيه كند و در قالب مقاله ارائه كند،
همچون بختك خودش را روي سر آن بينوا و مقالهاش آوار كرده و به

لطايف ِ
الحيَلي ،مستقيم يا غير مستقيم ،به او حالي میكند كه جبرا ً بايد نام

او را هم بر روي مقاله درج كند .بر آن بيچاره هم كلي منت میگذارند كه
اين موضوع مدتها دغدغه ذهني او بوده و براي آن مطلب تالش كرده و
اين اعتبار و پرستيژ علمي اوست كه باعث غناي مطلب شده و تنها به همين
اعتبار است كه ممكن است مقاله منتشر شود.
•  از آنجا كه اين دسته افراد در همه جا حضور پررنگ دارند و هر جا
كاري يا مطلبي باشد حتما خودشان را به آنجا میرسانند و به هيچ كاري
از هر نوع هم نه نمیگويند ،خيلي سريع جذب فعاليتهايي میشوند كه
اندكي درآمد هم دارند ،مانند راهنمايي پايان نامهها ،داوري مقاالت و
پايان نامهها و مقاالت همايشها ،و اين عرصه را نيز از فيض وجود خود
نامحروم نمیگذارند .از سوي ديگر ،چون هيچ گاه هم وقت ندارند و با
كارهاي مختلف ،خود را به ابن مشغله و ابوالمشاغل تبديل كردهاند ،ديگر
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ته مانده حوصلهاي هم كه داشتهاند و گاه گاهي مطلبي را براي داوري ورق

ورشكستگي علمي» در تمامي رشته ها و مقاطع تحصيلي را ارائه میكنند.

میزدهاند ،از آنها رخت بر بسته و آنگاه صحنههاي بيبديلي در جلسات

•  يكي از اعضاي انجمن «ورشستگان علمي» اعالم میكند كه

دفاع يا همايشها میآفرينند .از آنجا كه مقاله يا پايان نامهاي را كه بايد

دستگاهي اختراع كرده كه میتواند ورشكستگان علمی را تشخيص دهد.

قضاوت كنند ،نخوانده اند و از محتويات آن خبر ندارند ،چنان مهمالتي

شيوه كار دستگاه چنين است كه فرد كارهاي علمي خود را يكي وارد

سر هم میكنند و چنان آسمان و ريسمان برخاسته از ذهن نه چندان پربار

میكند و برخي جزئيات را براي دستگاه مشخص میكند .دستگاه با توجه

خود را به هم میبافند كه دانشجو و مخاطب بينوا ،برق از كلهاش میپرد و

به سن ،وزن و قد فرد مشخص میكند كه آيا اين كارها در حد ظرفيت او

به اطراف خود مینگرد كه نكند اشتباه آمده و اصال روي سخن اين جناب

هست يا اينكه مشكوك به ورشكستگي علمی است .حتي میتواند مراحل

كه چنين ايرادات ريز و درشت نامرتبطي را بيان میدارد با كيست؟

اوليه ،مزمن و خطرناكي بيماري را هم تشخيص دهد.

عبرتآموزي

در همايشها و نشستها ،معموالً گروهي را با لباسي مشخص

پزشكان براي نگهداري اين گروه شرايط ويژه اي وضع كرده و در

میآورند و در رديفي مینشانند و محافظت میكنند .معموالً در پاسخ

انجمن متخصصين ورشكستگان علمي ،آیيننامههاي سفت و سختي براي

كساني كه از وضع و اوضاع آنها پرسش میكنند ،پاسخ داده میشود كه

نگهداري از آنها به تصويت میرسانند كه به برخي از موارد مهم ايمني در

اينها ورشكستگان علمی هستند كه براي عبرت سايرين و اصالح خودشان

مواجهه با اين گروه اشاره میشود:

و درس گرفتن از مجامع ،در نشستها و همايشها به صورت نمادين

•  دكترها هر گونه كاغذ و قلم و نوشته علمي را براي آنها منع كرده

شركت میكنند .در جلسه هم معموال مجري اعالم میكند كه گروهي

و آنها براي آرامش و كسب سالمت خود بايد صرفا سريالهاي تلوزيوني

از ورشكستگان علمی در جمع حضور دارند و چون حضور آنها عبرت

تماشا كنند (دليل اين امر فقدان هرگونه پيچيدگي در اين سريالها است كه

آموز است ،همه حاضران ضمن ابراز تاسف و ناراحتي از احواالت آنها،

در نتيجه فشار وارده به قواي فكري و دماغي انسان در حد صفر است).

نسبت به حضور آنها كه باعث تقويت روحيه آنها میشود ،ابراز خرسندي
ميكنند.

فعاليتهاي اجتماعي

•   اينها بايد در قرنطينه كامل به سر برده و هر گونه اشتباهي در
نگهداري از آنها باعث فاجعههاي زيستمحيطي و زيست دانشگاهي
میشود.

•  سمينارها و كنگرههايي برگزار میشود كه به موضوع برونرفت از

•  هر گونه تماس ديگران با اينها ممنوع است ،زيرا مشكالت اينان

ورشكستگي علمي اختصاص پيدا كرده و راهكارهاي رسيدن به رهايي از

بسيار خطرناك  با واگيري باال اعالم شده و در صورت ابتالی كسي

اين امر مهلك بررسي میشود.

ممكن است باعث آلودگي كل جامعه شوند.

•  كارگاههاي آموزشي ريز و درشتي با مضمون پيشگيري از
ورشكستگي علمي و رهايي از آن برگزار میشود.

دستگيري از ورشكستگان علمي

در اعياد و اوقات شادي ،هر كسي تقبل میكند كه به يك يا چند نفر از

•  روزي را به عنوان روز جهاني «ورشكستگي علمي» اعالم كرده

آنها كمك كرده و آنها را آزاد نمايد .براي مثال فردي كه به خاطر تنها دو

و برنامههاي متنوع و فراواني را براي دفع اين خطر ،در آن روز به اجرا

مقاله و يك كتاب ورشكسته شده است ،خیّری تقبل میكند كه  دو مقاله

•  گروهي از دردمندان جوامع علمي با هم گرد آمده و «انجمن

میكند كه مشاورهي پايگاه اطالعاتي يك ورشكسته را كه به نتيجه نرسيده

ورشكستگان علمي» را تاسيس میكنند و به نفع اين قشر نيازمند كمك،

است تقبل كند .در اين اوقات با اين افراد مصاحبه میكنند و میپرسند

فعاليت كرده و خيريه جمع میكنند .همچنين بعد از مدتي «انجمن رهايي

عاملي كه باعث شده شما به اين روز بيافتيد چيست؟ يا اينكه چه توصيه اي

يافتگان از ورشكستگي علمي» تاسيس شده و تجربيات اين افراد در جامعه

به مردم داريد؟ آنها هم به رفيق ناباب يا زن و بچهي دچار مشكالت چشم

معرفي شده تا براي عبرت سايرين مورد استفاده قرار گيرد.

و همچشمي اشاره میكنند .آنگاه از مردم به خصوص جوانها میخواهند

میگذارند.
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موارد بهداشتي و ايمني

•  در محلهاي پر رفت و آمد علمي ،به خصوص دانشگاهها و مراكز
تحقيقاتي ،بروشورهاي تبليغاتي و پوسترهايي در مذمت و خطرات سقوط
در ورشكستگي علمي نصب و توزيع میشود.
•  انجمن هاي مرتبط و فعاالن حرفهاي ،پيشنهاد تغيير سرفصل دروس
دانشگاهي را داده و تقاضاي گنجاندن دو واحد درسي با عنوان «مبارزه با

و يك كتاب براي او بنويسد و او رها شود  .يا اينكه كس ديگري قبول

كه مراقب باشند و ناآگاهانه به سمت هر فعاليت علمي كشيده نشوند تا به
اين دام نيافتند.

خاطـــــرات

میکنند .بدون توجه به چهرهی آنها سؤال میکرده که میتوانم کمکی
کنم؟ آیا میتوانم موضوع تحقیقتان را سؤال کنم؟

چند ماه پیش در گروه بحث الکترونیکی و وبالگهای کتابداری
از همه دعوت کرده بودیم خاطراتشان را برای خبرنامه ارسال کنند
تا برگزیدهها منتشر شوند .اکنون بخشی از این خاطرات پیش روی
شماست.
یک خاطره مشترک اغلب دوستان ،مراجعهکنندهای است که به
جای نوشتن مشخصات کتاب ،کارتبرگه را از برگهدان میکند و
میآورد! چگونگی ورود به رشته هم خاطرهی بسیاری از کتابداران
است .به هر روی ،از میان موارد رسیده فقط آنها که به شکلی به
کتابداری مرتبطند و تکراری هم نیستند چاپ میشوند .ناامید نشوید
اگر خاطرهتان در این شماره نیست .خاطرات خوشمزه را بین چند
شماره تقسیم کردهایم! خبرنامه همچنان منتظر خاطرات خواندنی
شماست.

فضولی

از اتفاق با همان دانشجوی دکتری روبرو میشود که خیلی جدی به

او میگوید فضولی!

همکار ما به او پاسخی نداده بود ولی با چهرهای بر افروخته و بسیار

عصبانی و معترض نسبت به اهانت! دانشجو برگشت .من به منظور قدردانی

نسبت به وظیفه شناسی و صبر او وظیفهی خودم دانستم که موضوع را
پیگیری کنم .با دانشجو صحبت کردم و علت را جویا شدم و او بسیار

متعجب و ناراحت گفت :من هرگز قصد جسارت نداشتم .دانشجوی
حقوق هستم و موضوع تحقیق من معاملهی فضولی است….

این موضوع موجب خنده ماشد و تجربهای بسیارجالب و قابل توجه

برای اینکه در ارتباطگیری با مراجعان بیشتر دقت کنیم.

باید کتابدار میشدم

ƒ ƒفاطمه هراتیان

1

ƒ ƒطاهره پیشکام داد

در تمام طول تحصیل جزو بچه در سخونای کالس بودم.

من در کتابخانه مرکزی دانشگاهی بزرگ مشغول به کار بودم .در

داشتم .فقط رشته روانشناسی حاال که علوم انسانی خوندم   و

این کتابخانه  به علت کمبود نیرو تعداد قابل توجهی نیروی دانشجویی

در مقطع کارشناسی ارشد همکاری داشتند .در ابتدای ورود ،به متقاضیان
نحوه بازیابی اطالعات و مقررات کتابخانه آموزش داده میشد و تأکید

میشد که نسبت به مقررات حساس بوده و از راهنمایی دانشجویان در
بازیابی اطالعات و پاسخگویی به سؤاالت کوتاهی نکنند.

روزی یکی از دانشجویان  بسیار کوشا و منضبط هنگامی که مشغول به

کار بود با مراجعهی دانشجوی دکترایی روبرو شد که  بر اساس مقررات

امکان تأمین رضایت ایشان نبود .دانشجو نا امید به سراغ   سیستمهای

کامپیوتری رفت تا اطالعات مورد نظرش را جستجو کند .پس از دقایقی
این همکار ما سرش خلوت شد و رفت سراغ دانشجویانی که جستجو

چهارم دبیرستان را با معدلی خوب قبول شدم .عشق دانشگاه

دیپلم اقتصاد گرفتم پس حتما باید روانشناسی بخونم ،هم رشته با
کالس و سطح باالییه و هم میتونم روانپزشک بشم .چراکه نه؟!

در کنکور سال  1363شرکت کردم و با رتبه  426مرحله

اول قبول شدم .غیر از این هم انتظاری نداشتم .توی همه فامیل

پیچید .من اولین دختری بودم که در   دهستان محل زندگیام

دانشگاه قبول شده بودم .قب ً
ال تربیت معلمی داشتیم ،دانشگاهی هم

داشتیم ،حتی فرنگرفته هم داشتیم ،ولی دانشگاهیها پسر بودند

و تعدادشون انگشت شمار .چنان مغرور شده بودم که اص ً
ال به

 1کارشناس مرکز اطالع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی و عضو
هیئت مدیره انجمن شاخه خراسان
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فکر مرحله دوم (تشریحی) نبودم .انگار نیازی نمیدیدم کتا بها

را حتی نگاه کنم .ای بابا من که همیشه قبول میشم با نمره های

عالی مگه میشه قبول نشم؟ خالصه یکی دو ماه بعد نوبت امتحان

تشریحی رسید .امتحان دادم و تا شهریور و بحبوحهی آمدن نتایج

دلم شور میزد .نتایج آمد! یعنی چه؟ مگه ممکنه؟! ...واقعاً من

رد شد بودم .خالصه سال بعد و سال بعد و سال بعد گذشت .تمام

شور و شوق تمام شد .غرور ته کشید ،اعتماد به نفس  20دیگه

حتی به زور به  10هم نمی رسید ،ولی هنوز یک نموره باقی بود،

آنقدر که وادارم کرد در کنکور سال  67با ته ماند های از اطالعات

کم رنگ شرکت کنم .این بار کنکور فقط یک مرحله داشت.

نتایج که آمد ،قبول شده بودم ولی چه رشتهای؟! میپرسیدن

خوب مبارکه چی قبول شدی؟ چی؟ کتابداری؟! آخه شهر ی  و

آد مهای درست و حسابی هم هنوز که هنوزه اسم کتابداری که

میاد تو چهرشون عالمت سؤال خونده میشه ،من حاال چی داشتم

که بگم؟ گفتم نمیخونم .اص ً
ال یک سال دیگه میشینم میخونم

برای همون روانشناسی  ......ولی خدا پدرم را رحمت کنه .انسان

فهمید های بود .گفت بابا بیا و بخون اص ً
ال از کجا معلوم خیر شما

در این نباشه .بخون فوق دیپلم که گرفتی باز هر رشته که خواستی

ادامه بده .من شروع کردم و خوندم و فوق دیپلم گرفتم و سه ماه

بعد در یک کتابخانهای مشغول به کار شدم و همان سال لیسانس

مدیریت آموزشی قبول شدم و خواندم و باز کتابدار ماندم و اگر

صد بار دیگه هم در رشته های دیگه شرکت میکردم و میخوندم

باز هم کتابدار میموندم .دیگه اسم رشته برام مهم نبود ،فقط

رسم این رشته بود که یاد میگرفتم .اگه صد بار دیگه هم به

دنیا بیام بازم کتابدار میشم .اص ً
ال شما علمی ،شاخهای ،رشتهای

از تحصیل بدون کتاب و اطالعات سراغ دارید؟ من سرچشمه را

سراغ گرفتهام ،جو یهای سرچشمه گرفته باالخره آباد میکنند و

میروند و چشمه همچنان میجوشد.
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میکند« .بهتره رشته فیزیک پالسما را انتخاب نکنی .مهندسی برق رشته
مناسبتریه» .همکالسی من زیر بار نمیرود و عصبانی دفترچه را تند

تند ورق میزند و بعد از مدتی با صدای بلند میگوید «اص ً
ال این رشته
کتابداری رو انتخاب میکنم» .مشاور میخندد و میگوید «نه،این رشته

به درد شما نمیخوره!» و دوباره بحث انتخاب فیزیک پالسما یا رشته
مهندسی برق شروع میشود.

یک شب تابستانی ،روی یکی از نیمکتهای آموزشگاهی نشستهام.

مادرم کنارم است و روبرویم مشاوری نشسته .برگههای انتخاب رشته

کامپیوتری روبرویش است .دور رشتههایی که فکر میکردم مناسب

هستند دایره کشیده بودم .مشاور کنار آنها عالمت تیک میگذارد .زیر

اسم رشتهای خط میکشد و میگوید چرا کتابداری را انتخاب نکردهای؟

جواب خاصی ندارم .میخواهم بگویم عالقهای بهاین رشته ندارم ،چون

نمیدانم چه کاربردی دارد ،چه تواناییهایی الزم دارد، آینده شغلیاش
چگونه است ،اصال با روحیه من سازگار است یا نه .اما میدانم دلیل
انتخاب نکردن بیشتر به خاطر اسم رشته است ،چون آن رشتههایی را که

دوست دارم بیشتر به خاطر تصوراتی است که خودم از آن رشته دارم و

یا تصوری که دیگران از آن رشته دارند ،مثال وقتی بگویی رشته « »...
را قبول شدهام ،خواهند گفت« :آفرین ،چه رشته خوبی قبول شدهای».

مشاور منتظر جواب من نیست .تعداد زیادی از پذیرفته شدگان کنکور

سراسری پشت در اتاقشایستادهاند و او باید کنار رشتههای انتخابی آنها

هم عالمت تیک بگذارد .میگوید« :این رشته ،رشته خوب و کاربردی
است .هر جا اطالعات باشد نیاز بهاین رشته هست .کشورهای عربی حوزه

خلیج فارس به متخصصان این رشته خیلی نیاز دارند .تا مقطع کارشناسی
ارشد نیز امکان ادامه تحصیل درایران دارد!»

کد رشتهای که مشاور زیر آن خط کشیــــــده را در چهار خانههای

برگه انتخاب رشتـه مشخص میکنم.

و من دانشجوی کتابداری میشوم.

همه اساتید سعی میکنند به ما ،دانشجویان ترم اول ،بگویند کتابداری

چه رشتهای است و چه کاربردی دارد .تعریف آنها از کتابداری را

وقتی «اولین» را دیرتر پیدا کردم!

حفظ کردهام تا هر کس پرسید کتابداری چیست ،جوابی داشته باشم.

ƒ ƒشهرزاد مقصودی نسب

1

روی یکی از نیمکتهای چوبی دبیرستان نشسته ام .دفترچه راهنمای

دانشگاه آزاد را ورق میزنم و دور همه کلمههای مهندسی شیمی،

مهندسی نفت و متالورژی دایره میکشم .صدای مشاور را میشنوم که
 1دانشجوی کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی

چند میز جلوتر رو-به-روی یکی از همکالسیهایم نشسته و با او بحث

«کتابداری علمی است که به انتخاب ،گردآوری ،سازماندهی و اشاعه

اطالعات میپردازد» .وقتی آشنایان و فامیل این تعریف را میشنوند،

کمی نگاهم میکنند و میگویند به نظر رشته خوبی قبول شدهای و برخی
نیز میگویند چه خوب که در این رشته اهمیت اطالعات و اطالع رسانی
به موقع و به جا را درک میکنید .همین اندک افراد هستند که امیدوارم
میکنند رشتهای که انتخاب کردهام با اهمیت است.

هفتههای اول بیشتر اشتیاق دانشجو شدن و دانشگاه رفتن وجود

دارد .همین اشتیاق دانشجو شدن است که وادارم میکند به جلسهای که

دانشجویان عضو انجمن علمی -دانشجویی برگزار کردهاند بروم .دراین

جلسه برای مجله کتابداری دانشکده تصمیمگیری میشود و مسئولیت
تهیه گزارش از همایش ماهیانه انجمن کتابداری را قبول میکنم.

چهارشنبه  7دی ماه سال   84هوا بارانی است .من همراه دو همکالسیم

خرابههای مسیر کتابخانه ملی را پیاده طی میکنیم تا به کتابخانه ملی
برسیم .یک چتر بیشتر نداریم و خیس شدهایم ،اما حواسمان هست که

حداقل کفش و شلوارمان گلی نشود .در کتابخانه ملی هستیم و خیلی زود

متوجه میشویم تاالر یوسف شریعت زاده کجاست .حدود ساعت 15:30

است .گروهی از دانشجویان شهید بهشتی همراه یکی از اساتیدشان (آقای

حافظیان) کنار ورودی سالنایستادهاند .خبرنامه سیما را (خبرنامه انجمن

علمیدانشجویی کتابداری و اطالعرسانی پزشکی) برای فروش آوردهاند.

خبرنامه را میخرم ،جلد کاغذی دارد و بیشتر شبیه یک جزوه است اما
مطالب جالب و خوبی دارد .سعی میکنم همه جزییات را بنویسم .معموالً
در هر گزارشی جزییات و حواشی خواندنــیتر هستند .هیچ چیز در مورد

موضوعات همایش نمیدانم .1 :پژوهشهای کمی و کیفی در کتابداری و
اطالع رسانی .2 ،روش شناسی کمی و کیفی در پژوهشهای بینرشتهای،

 .3آسیب شناسی روشهای کمی و کیفی و  .4تاثیر تحوالت فناوری بر  

روشهای کمی و  کیفی .هیچ کدام از سخنرانان را نیز نمیشناسم :دکتر

عباس حری (از دانشگاه تهران) ،دکتر ابراهیم افشار (از دانشگاه اصفهان)،
و دکتر امیر غائبی (از دانشگاه الزهرا).

در تاالر باز شد .مینشینیم .هوای تاالر خیلی سرد است .در اطالعیه

همایش ساعت شروع را نوشتهاند  16و با کمال تعجب ساعت  16آقایی

پشت تریبون میایستد .از خانمی  که روی صندلی سمت چپم نشسته

میپرسم این آقا کیست« .آقای ابراهیم عمرانی ،رئیس کتابخانه دانشکده

علوم دانشگاه تهران و از اعضای انجمن کتابداری و اطالع رسانیایران».
صدای آقای عمرانــی جوری است که آدم را مشتاق میکند حتماً به

صحبتهایش گوش کند .قرآن و سرود ملی پخش میشود .تاالر را نگاه

میکنم .بیشتر صندلیها پر شدهاند .این همه کتابدار این جا نشسته و من

ِ
خوب در کنار گروهی بودن که همگی در
حس
هم یکی از آنها هستمِّ .
یک چیز مشترک هستیم ،البته حتماً یک عده دانشجو هستند ،عدهای
استاد و شاید کسانی مشغول به کار در واحدی اطالع رسانی.

دکتر حری صحبت را شروع میکند .بیشتر مطالبی را که میگوید

متوجه میشوم ،چون همراه مثال همه چیز را توضیح میدهد .هر کدام از
اساتید دنباله حرف دیگری را میگیرد و توضیحی را تکمیل یا تصحیح

میکند .و من متوجه میشوم بهترین کار برای درک یک رشته توضیح

دادن در مورد آن رشته نیست .کم کم با مفهوم رشته و دامنه آن بیشتر

آشنا میشوم اگر در همایشها و سمینارها شرکت کنم ،اگر موضوعات

جدید آن رشته را بشناسم ،و اگر بتوانم آن چه از قبل در رشته وجود
داشته را تحلیل کنم و راهکارهای جدید برای مسائل قدیم ارائه کنم.

عدهای از کسانی که روی ردیفهای جلو نشسته اند ،ناگهان میایستند

و صدای جیغهایی از ردیفهای جلو شنیده میشود .ما ردیف عقبیها به
جلو خم میشویم تا ببینیم جریان چیست .یکی با صدای بلند میگوید:

«چیزی نیست ،یه گربه وارد سالن شده ».نفهمیدم چه طور گربه وارد شده
یا چه طور خارجش کردند! به سمت عقب برگشتم تا ببینم پشت سریها

چه کار میکنند ،خانم پوری سلطانی چند ردیف عقبتر نشسته است.
عکسش را در روزنامه دیدهام .همان روزهای اولی که قبول شده بودم،

یک روز مامان تکهای روزنامه دستم داد و گفت این خانم جزو اولین

کتابدارهای ایران است .چه خوب است که در این همایش هم اساتید
بزرگ کتابداری و هم دانشجویان میتوانند کنار هم بنشینند و از آنچه به
تازگی پژوهش شده استفاده کنند.

ساعت نزدیک  18است .عدهای سؤاالتشان را روی برگه نوشتهاند و

چند نفر نیز سؤال شفاهی میپرسند.

  نیم ساعت است که به سؤاالت پاسخ داده میشود اما هنوز هستند

کسانی که میخواهند سوال بپرسند .آقای عمرانی قول میدهد جلسه
دیگری برای ادامه بحث گذاشته شود  .

همایش تمام میشود و به بیرون تاالر میآییم .روی میزی کیک و

ساندیس چیده شده و کنارش روی میزهای دیگری خبرنامه انجمن را
چیدهاند .اغلب کسانی که در همایش حضور داشتند گروه گروه کنار
همایستادهاند ،کیک و ساندیس میخورند ،حرف میزنند ،میخندند،

دانشجویان از اساتید سؤال میپرسند ،عدهای با هم روبوسی میکنند و

صدای پیچیده در سالن خیلی بیشتر از تعداد حاضران است .به همراه

دوستانم دوباره پیاده به سمت مترو بر میگردیم .هوا سرد است اما انگار

37

تمام شور و نشاط آن تاالر هنوز با من است تندتند راه میروم و مدام

خاطره را از میان هزاران خاطره بدان جهت نوشتم که امروز جای چنین

گذشته و به ایستگاه مترو رسیدهایم.

دانشگاهی خالی میبینم.

راجع به همایش صحبت میکنم .باورم نمیشود آنقدر زود یک ربع
عنوان گزارشی که برای مجله نوشتـــم« :غریبی ،سرما و کتابخانه

ملی» بود .اما مطلب چند صفحهای من خالصه شد و با عنوان همایش
دی ماه انجمن چاپ شد .خوب شد که عنوان گزارش عوض شد .حاال
میفهمم ما اصال غریب نبودهایم .آن عصر ،عصر آشنایی ما با خیلی از
اساتید و دانشجویان کتابداری بود .آن عصر ،عصر آگاهی به این بود

که کتابــداری در چند کتاب و امتحان و نمره خالصه نمیشود .اگر

میخواهی بمانی باید بخواهی که بدانی و تالش کنی .آن شب که

میخواستم گزارشم را بنویسم اولین باری نبود که به کتابداری فکر

میکردم اما اولین باری بود که تصمیم گرفتم خودم به دنبال فهمیدن
و یاد گرفتن بروم و امیدوار شدم حداقل هر چند مدت یک بار جمعی

را میبینم که میتوانند راهنماییم کنند .اما هنوز معتقدم باید در قسمتی

از عنوان ذکر میشد که تاالر همایش سرد بود! هر چند این روزها

تاالر همایش سرد نیست و هر وقت بخواهیم به کتابخانـــه ملی برویم
در ایستگاه سرویسها میایستیم و سوار بر ونی سبز یا سفید به کتابخانه

میرسیم .اما پیاده برگشتن از کتابخانه تا ایستگاه مترو مزیتی برای من

داشت ،میتوانستم بهاین فکر کنم که در گزارش مجله چه باید بنویسم،
چه قدر موضوعات جدید مطرح شده و من بیخبر بیخبر بودهام و چه
قدر هنوز محتاج به یاد گرفتن و فهمیدن هستم.

نشستهای غیر رسمی را که میتواند بسیار اثر گذار باشد در محیطهای

داستان برگهدان!

ƒ ƒاميد علي پور

2

در يكي از روزهايي كه در كتابخانه مشغول به كار بودم ،

يكي از دانشجويان رو ديدم كه برگهاي از برگهدان را كنده و

آن را به من تحويل داد .وقتي دليل اين كارش را پرسيدم گفت:

مگه نبايد مشخصات كتابي رو كه مي خوايم بگيريم بهتون بديم؟

بهش گفتم :بند هي خدا! اگه هر كسي بخواد برای امانت يه برگه

از برگهدان بكنه بعد از يه مدت ديگه برگهاي تو برگهدان نمي

مونه .البته اين رو هم بگم كه شايد بعضي از ماها از بي برگه بودن

برگهدان خيلي هم ناراحت نشيم!

ما این را نخواسته بودیم!
ƒ ƒرضا اردالن

3

حدود سا لهاي  71تا  73كه مشغول گذراندن دوره كارشناسي

ارشد بودم استاد سينايي كه هر كجا هست سالمت باشد در درس

مرجع شناسي تخصصي به صورت عملي دانشجويان را كه  9نفر

به یاد مهمانیهای کتابداران
ƒ ƒكاظم حافظيان رضوي

1

بود كه ابتدا با منابع مرجع از نزديك  به صورت ميز گرد آشنا

با سالم سال  1353قبل از اینکه کالسهای درس نخستین دوره

در جلسه آينده بايد جوابش را ميآورديم و كتباً تحويل ايشان

انصاری در کتابخانه دانشکده که آن روزها در میدان توحید امروز بود

روزي من كه در اين بخش جزو دانشجويان نسبتاً خوب

لیسانس کتابداری دانشگاه تهران آغاز شود به همت خانم نوش آفرین

38

بوديم با منابع مرجع آشنا مي كرد .روش كار ايشان هم اينگونه

ميشديم و سپس از همان منابع پرسشهايي استخراج ميشد كه
ميداديم و نمره ميگرفتيم.

یک مهمانی عصرانه با حضور دانشجویان رشته کتابداری و اعضای گروه

محسوب ميشدم پس از جستجوي فراوان موفق نشدم جواب

باشند برگزار شد .از همان روز فهمیدم در این رشته با انسانهایی سر-

تمام مطلبي كه شباهت زيادي به جواب مورد نظر داشت نوشتم

در طول زندگی شخصی و حرفهای خود تا امروز شاهد این ارتباطات به

دانشجويان يادداشتي در خصوص كيفيت كار مينوشت.

و استادان مدعو که در آینده نزدیک باید با این دانشجویان کالس داشته

و-کار خواهم داشت که رابطه انسانی را بر همه چیز ارجحیت میدهند.

یاد ماندنی هستم و امیدوارم مستدام باشد .شک ندارم با صداقت استادانه
خانم انصاری و انسانهای بزرگوار اطرافشان ادامه خواهد داشت .این
 1بازنشسته مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي

يكي از  10سؤال را كه اسم شخص بود پيدا كنم و با زيركي

و تحويل دادم .ايشان هميشه عادت داشت زیر كارهاي كالسي
زير ورقه من نوشته بودند« :اين ديگر كيست ما كه اين آدم را

نخواسته بوديم!!!!»

  2كتابدار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيالن
 3دانشجوي دكتراي كتابداري دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

دلیل عقب ماندگی ایران در علوم فضایی!

مشتي جا نيست برو ساعت بعدي بيا!
ƒ ƒعباس رجبي

 ƒ ƒمجتبی امیرزاده

2

1

نيمه اول سال تحصيلي  1373-74بود .واحد تهران شمال

دانشگاه آزاد در آن سا لها در حوالي ميدان قدس تجريش قرار

داشت .من هم دوره کارشناسي کتابداري را در آنجا ميگذراندم.

رئيس گروه کتابداري دکتر علي شکويي بود .مردي مهربان و نيک

سيرت .در آن دوره دانشجويان دو گروه بودند :تمام وقت و پاره

وقت .بعضي از کال سهاي واحدهاي عمومي را براي هر دو گروه

يکجا برگزار ميکردند که باعث ميشد کال سها شلوغ و پرهمهمه

شود .اولين جلسه درس تاريخ تمدن بعد ازظهر يکشنبه قرار بود

تشکيل شود .کالس جاي سوزن انداختن نداشت .هر کسي ديرتر

ميآمد مجبور بود از کال سهاي بغلي صندلي بيارود و هر جوري

شده خودش را جاي دهد .يکي از دانشجويان ،پسري خوش تيپ

و بسيار بذلهگو بود .ته لهجه زبان شيرين آذري را هنوز بعد از

چندين سال اقامت در تهران با خود به همراه داشت .يادم است آن

روز به خاطر آنکه ديرتر آمده بود در نزديکي در به خاطر کمبود

جا نشسته بود .ما در کنار او حلقه زديم .مثل سابق مشغول گفتن

خاطرات بامزه خود براي حاضرين بود .در همين موقع مردي بلند

قامت و شيک پوش از در وارد شد .اين همکالسي ما با همان لحن

مخصوص خود گفت« :مشتي جا نيست برو ساعت بعدي بيا ،مگه

نميبيني ما به زور خودمون رو جا داديم» .همه کالس که منتظر

حرفي براي خنده بودند يکباره مثل توپ شروع به خنده کردند.

تازه وارد با لحني جدي گفت« :اشکالي نداره شايد جا براي من

هم باشد» .چند لحظهاي منتظر شد تا آن صداهاي خنده متوقف

شد و همه نگا هها به او برگشت .سپس شروع کرد« :به نام خدا من

عبدالحسين آذرنگ هستم و قرار است از امروز درس تاريخ تمدن

را با هم داشته باشيم» .ما هاج و واج به هم نگاه کرديم .همکالسي

ما تازه فهميد که چه اشتباهي کرده و از خجالت سرش را پايين

انداخت .ما از خنده داشتيم منفجر ميشديم ،ولي جرأت بروز آن

خاطره من برمیگرده به پیوند گذشته و حال 15 .سال پیش زمانی

که به دبستان میرفتم عضو کتابخانه شدم و همیشه بعد از مدرسه به

کتابخانه میرفتیم و کتاب ها را زیررو میکردم .یک روز کتابی در مورد
ساخت موشک و ماهواره پیدا کردم ،تصمیم گرفتم خودم وارد عمل
بشم و موشکی بسازم .چند باری کتاب را به امانت گرفتم اما اینجور

نمی شد ،باید کتاب و خصوصاً تصاویر آن را همیشه دم دست داشته

باشم .از آنجایی که من از همان کوچکی هم زیاد محافظهکار بودم،

یکی از همکالسیهایم را اجیر کردم تا اقدام به بریدن عکسهای کتاب
بکنه ،عملیات دزدی فرمول ساخت بدون نقص انجام شد اما غافل از
اینکه کتابدار کتابخانه ما را زیر نظر دارد .تصاویر را از کتابخانه ربودیم.

هنوز چند قدمی دور نشده بودیم که دیدم آقای کتابدار دوستم را زیر

بغل دارد و به کتابخانه بر میگردد .چشمتون روز بد نبینه .دوستم حسابی

کتک خورد .من صدای گریه دوستم را از پشت شیشه می شنیدم .از ترس
اینکه زیر شکنجه دوام نیاورد و زبان باز کند ،با حداکثر سرعت محل را

ترک کردم.

این کار آقای کتابدار ضربه زیادی به دوستم و ایران زد ،چرا که

دوستم االن به شغل تعمیر دوچرخه مشغول است و ایران هم بعد از
گذشت  15سال به فناوری پرتاب موشکهای ماهوارهای دست نیافته.

اما از آن جالبتر اینکه امروز بعد از گذشت بیش از  15سال لیسانسم

را گرفتم و به تازگی در همان کتابخانه مشغول به کار شدم ،آقای کتابدار

هم حاال آقای رئیس شده ،به خاطر همین داستان در حرف زدن با آقای

رئیس کمی ترس دارم و هنوز که هنوزه هر موقع به کتابخانه وارد میشم
احساس گناه میکنم و می ترسم قضیه لو رفته باشه و آقای رئیس تقاص
جرم  15سال پیش را بگیره!

شما بعد از من و دوستم ،سومین نفری هستید که از واقعیت این ماجرا

آگاه می شوید .ممنون میشم اگه بگید چکار کنم تا عذاب وجدانم فرو
کش کنه؟!

را به خاطر جذبه استاد نداشتيم .کالس آقاي آذرنگ بسيار خوب

بود .هم به خاطر کم فروشي نکردن و هم ديدگاه متفاوت ايشان به
آموزش و علمآموزي  .خداوند ايشان را سالم و پايدار دارد.

  1كارشناس ارشد كتابداري و اطالعرساني و مدير بخش اطالع رساني
دانشگاه امام صادق

 2کارشناس کامپیوتر  -کتابدار  كتابخانه عمومي شماره  1جهرم
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مردم روستا از زمانهای قدیم به یاد گرفتن علم و درس اهمیت

میدادهاند .در زمانهای قدیم مکتب خانه داشتهاند ،و بعدها هم مدرسه

ساختهاند .اما در طول پانزده سال اخیر فرهنگ مردم روستا خیلی رشد
کرده است ،رشدی که وقتی پدر و مادرهای جوان روستا از خاطراتشان

میگویند ،با روستای االن قابل قیاس نیست! ما در این روستا جوانهای

تحصیل کرده بسیاری داریم .از استاد دانشگاه و مهندس کامپیوتر و

اینترنت در
روستای ما

مهندس عمران و معماری و پرستار تا کارشناس زمین شناس ،دبیر و

مشاور! میتوان گفت از  همه رشته های دانشگاهی فارغ التحصیالنی در
حال فعالیت داریم .اکنون در روستایمان کافی نت ،مهد کودک ،بانک

و امکانات دیگری داریم که برای یک روستا در ایران شاید غیرقابل
انتظار باشد!

ƒ ƒربابه مداحی

1

افزار دانشگاه آزاد شبستر پذیرفته شد ،کامپیوتر و نامش در روستای ما

روستای ساربانقلی یکی از روستاهای کوچک شهر شبستر است .اين

به ادامه تحصیل پرداختند! قبل آن بیشتر پسران ادامه تحصیل می دادند.

شهرستان از شمال به شهرستان مرند ،از جنوب به درياچه اروميه و از
شرق به تبريز و از مغرب به شهرستان سلماس و خوي محدود است و

همگانی شد! و بعد آن دیگران هم این راه را ادامه دادند و فرزندانشان
اکنون تقریبا هر خانواده ای مانند همه جای ایران کامپیوتر در خانه دارند
و از آن استفاده علمی میکنند.

شهر شبستر مركز اين شهرستان در شصت كيلومتري تبريز ،در مسير جاده

تقریبا از همان موقع ها که کامپیوتر به روستایمان آمد ،اینترنت و

به  طرابدزان عثماني از اين شهرستان ميگذشت  .جاده آسفالتهاي كه از

کودکان شهری از اینترنت و خدمات آن استفاده میکنند .تقریبا سه سال

تبريز-صوفيان-سلماس واقع است .در دورهي  صفويه راه معروف تبريز

صوفيان تا سلماس كشيده شده است ،منطقه را به دو قسمت كوهستاني
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تقریبا از سال  80که اولین بار خواهر من در مهندسی کامپیوتر نرم

موارد استفاده آن به خانه ها راه یافت و اکنون کودکان روستا مانند
پیش در روستایمان کافی نت به راه افتادو خانوادهها بدون هیچ مخالفتی

و جلگهاي تقسيم ميكند و عامل مهمي در وضعيت اقتصادي-اجتماعي

آن را پذیرفته و حتی بسیاری ابراز خوشحالی میکردند .پدر من اکنون

روستای ساربانقلی در مسیر جاده صوفیان -شبستر واقع شده است

دانشجوی خرابکار و فعال! پدران و مادران روستایمان اکنون آموختهاند

دشت تبریز می پیوندد .اغلب اهالی این روستا کشاورزند و محصوالت

برای آموختن این پدران و مادرانمان هیچ زحمتی نکشیدیم ،بلکه شعور

مردم اين منطقه است.

و حدود  6کیلومتر با جاده فاصله دارد .این روستا از سمت جنوب به
گوناگونی کشت می کنند ،اما پیاز ساربانقلی زبانزد عام و خاص است.
 1کارشناس کتابداری -دانشگاه تربیت معلم تبریز

عادت کرده که پول تلفنمان زیاد بیاید ،چون دو دانشجو در خانه دارد ،دو
که کامپیوتر و اینترنت مانند مدرسه برای رشد فرزندانشان الزم است .ما
و فرهنگ خودشان باعث این فهمشان شد و باعث رشد فرزندانشان به
راحتی می توانند از همین روستا با تمام نقاط دنیا ارتباط برقرار کنند.

به جای استفاده از کتابداران از نیروهای غیرمرتبط استفاده میشود،

چون آنچه که سرفصلهای دروس کتابداری را تشکیل میدهد منطبق
بر مهارتهای کتابداران و نیازهای شغلی کتابدارن   نمیباشد و افراد

هر رشته  تنها با گذراندن یک دوره آموزشی مرجع  و اطالع رسانی

میتوانند  کار یک کتابدار را انجام بدهند و وقتی که به کتابخانههای

فرياد رسي
هست هنوز؟!

دانشگاهی مراجعه میکنی متوجه میشوی متأسفانه به جای کتابداران
از نیروهای غیر متخصص استفاده میشود .با این وجود شاید یک نیروی
خدماتی که مدرک دیپلم دارد پس از مدتی ادعا کند که کتابداران

کاری انجام نمیدهند و با آشنایی با ردههای دیویی و کنگره و تمرین و

ممارست در استفاده ار برنامهی پارس آذرخش  من هم میتوانم به عنوان
کتابدار کار کنم.

یکی از این دانشگاهها که نزدیکترین دانشگاه به منزل بنده میباشد

برای استخدام نیروی کتابدار اگهی منتشر نمیکند و به گفته برخی

یادداشت :این نامه را یکی از اعضای جامعه کتابداری ایران برای
ما ارسال کرده و اجازه داده آن را منتشر کنیم .امیدواریم اگر کسانی
کاری از دستشان برمیآید و میتوانند فرصتهایی را معرفی کنند
که ایشان هم عادالنه خود را در آنها بیازماید ،کوتاهی نکنند .نام و
نشانی ایشان پیش سردبیر محفوظ میماند .همچنین عنوان این نامه
از سوی ماست.
بسمه تعالی

   پس از حمد و ثنای خداوند منان و با سالم و صلوات بر محمد و آل

محمد ،ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قبول طاعات و عبادات  

حضرتعالی  به استحضار میرساند  ...فارغالتحصیل رشته کتابداری  در
مقطع کارشناسی از یکی از دانشگاههای اصفهان در سال  84-83میباشم

و دوران مقدس سربازی را به صورت امریه در کمیته امداد امام خمینی  
گذراندم و در تاریخ  اوایل سال  87به پایان رساندم .پس از آن برای

اشتغال در کتابخانههای دانشگاهی ،کتابخانههای عمومی ،کتابخانههای

شهرداری و کتابخانه ملی   مراجعه   و درخواست خود را به مسئولین
مربوطه اعالم نمودم  اما تا کنون هیچگونه مساعدتی در این خصوص
نشده است.

در کتابخانه استخدام نیرو  به عنوان کتابدار تابع هیچگونه ضوابط

و مقررات نمیباشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که تنها  از نیروهایی

با مدرک تحصیلی کتابدار استفاده شود .در واقع   منع قانونی وجود

ندارد  به نظر شما اگر به جای کتابداران در کتابخانه دانشکده کشاورزی  
از لیسانس کشاورزی  و یا در کتابخانه دانشکده  بهداشت از لیسانس

بهداشت  یا رشتههای دیگر استفاده شود بالمانع است .مسئول یکی از

کتابخانههای دانشگاهی اصفهان اظهار میکند که در تمام کتابخانهها  

کارکنان این دانشگاه اکثر کتابداران آن مدرک تحصیلی کتابداری
ندارند و نیروهایی شرکتی و با مدرک تحصیلی دیپلم در کتابخانه به
کار گرفته میشوند.

بنده در دوران دانشجویی رنج و مشقت زیادی تحمل کردم و پدرم از

کار افتاده است و نمی توانست خرج تحصیلم را بدهد و من برای تأمین

مخارج تحصیلم مجبور بودم روزهای تعطیل کنار دست بن ّا کار کنم
تا بتوانم تحصیالتم را تمام کنم و اکنون که دوران تحصیل و خدمت

سربازی تمام شده من هیچگونه سرمایهای ندارم  و پدرم هم هیچگونه

کمکی نمیتواند به من بکند 15 .ماه از پایان خدمت سربازی من گذشته
است ،نه اگهی استخدامی منتشر میشود و نه به درخواستهای بنده برای

اشتغال در کتابخانه مساعدت مینمایند  .

بنده جز خداوند متعال هیچ کس را ندارم و از این رو تصمیم گرفتم

این بار درخواستم را با انجمن کتابداری در میان بگذارم .استدعا دارم
تدبیری اتخاذ نمایید که راهگشای این حقیر باشد .توفیق روزافزون  شما
را در پیشبرد اهداف علمی و تحقیقاتی از خداوند متعال ارزومند  است
  

با سپاس فروان
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كارشناس  □
دانشجوي كارشناسي □
ديپلم  □

شماره حساب جهت پرداخت حق عضويت:
حساب جاري شماره  306048880بانك تجارت شعبه اكو (قابل پرداخت در كليه شعب بانك تجارت)
سابقه كار در زمينه كتابداري و اطالعرساني     :سال
شغل و سمت فعلي:
نشاني و تلفن منزل:
نشاني و تلفن محل كار (ذكر استان و نام مؤسسه الزامي است):
نشاني پست الكترونيكي:
زمينههاي همكاري با انجمن:
آموزشي  □
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پژوهشي  □
انتشارات  □
ساير موارد (لطفاً نام ببريد):

همايشها  □
روابط عمومي  □
همكاري پارهوقت با دفتر انجمن  □

تاريخ                 :امضاء                             :نشاني                                                                 :
                        صندوق پستي                  :نمابر                :پست الكترونيكي                 :وبسايت:
خواهشمند است جهت صدور كارت عضويت ،يك قطعه عكس پرسنلي رنگي  3×4را اسكن نموده و به همراه فيش اسكن شده ،تصوير
اسكن شده مدرك تحصيلي و فرم الكترونيكي عضويت به آدرس پست الكترونيكي انجمن libraryassociation@yahoo.com
بفرستيد.

