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سعید اسدی
عضو هیئت مدیره دوره چهارم انجمن

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

همکاران این شماره:

فعالیت دوره چهارم هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران در فروردین 1392
خاتمه می یابد و با برگزاری انتخابات هیئت مدیره ،سکان هدایت این انجمن ملّی به دست
گروه جدیدی از فرهیختگان و منتخبان جامعه بزرگ کتابداران و متخصصان اطالعات ایران
سپرده خواهد شد .انجام فعالیتهای حرفهای در قالب انجمن با چالشها و دشواریهای
فراوانی روبروست امّا حضور در چنین گروهها و پذیرش مسئوالنه برخی از وظایف هرچند
کوچک ،میتواند احساس تعلق خاطر بیشتری نسبت به حرفه و همقطاران یعنی کتابداران
سراسر ایران ایجاد نماید .به همین دلیل ،این انتظار وجود دارد که کتابداران شاغل و
باتجربه ،فارغالتحصیالن ،دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها حضور داوطلبانه
آشکاری در برنامه ها و البته در بدنه مدیریتی انجمن داشته باشند .هرچند ایجاد شاخههای
استانی انجمن در نقاط مختلف کشور عزیزمان ،این فرصت را برای جامعه بزرگ کتابداران
ایران فراهم ساخته تا مشارکت فعالتری در برنامههای محلی شاخهها داشته باشند اما هیئت
مدیره مرکزی انجمن به عنوان جایگاه اصلی تصمیمگیری و پاسخگویی درباره عملکرد
انجمن ،نیازمند توجه و مشارکت هرچه بیشتر متخصصان و حرفهمندان کتابداری و اطالع-
رسانی است .امید میرود مجمع عمومی ساالنه انجمن که فروردین ماه  1392برگزار میشود
شاهد حضور چشمگیر و فعاالنه اعضای انجمن باشد .پیشاپیش انتخاب هیئت مدیره جدید را
تبریک می گوئیم و امیدواریم انجمن پنجم ،جایگاه شکوفایی علم اطالعات و دانششناسی و
رشد حرفه کتابداری و اطالعرسانی ایران باشد.

مصاحبه با رئیس هیئت مدیره دوره چهارم انجمن
برای آگاهی از چند و چون فعالیتهای انجمن در دوره چهارم فعالیت خود ،با
دکتر سعید رضائی شریفآبادی رئیس انجمن و نیز سایر اعضای هیئت مدیره،
مصاحبههایی صورت گرفت که در آن پرسشهای مختلفی حول عملکرد
انجمن در دوره اخیر و مسائل و مشکالت پیش روی هیئت مدیره در سه سال
گذشته مطرح شد.
اجرا و پیادهسازی مصاحبهها از :زهرا ساروخانی و ملیحه طاهری،
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دانشجویان کارشناسی ارشد علمسنجی دانشگاه شاهد
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انجمن کتابداری تا کنون چند دوره داشته است و هر

بزرگترین هدفی که در این دوره داشتید و محقق شد

دوره چه مدت زمان است و چگونه هئیت مدیره در هر

چه بوده است؟

دوره انتخاب می شود؟

از این اهداف حضور پر رنگ انجمن کتابداری و اطالع رسانی
در جامعه ی علمی است .ما برای این کار هفت نشست
مشترک داشتیم با سر دبیران ،چهار نشست با مدیران گروه
های آموزشی داشتیم ،این ارتباطات را برقرار داشتیم چند
برنامه ی رادیویی و تلویزیونی داشتیم ،نشست های تخصصی
در نمایشگاه کتاب داشتیم .مشارکت هایی که در همایش با
همکاری کتابخانه ملی و پژوهشگاه داشتیم و برگزاری
کنفرانس با همکاری انجمن همه حکایت از حضور فعال
انجمن دارد.

دورهای که ما در آن هستیم ،دوره ی چهارم انجمن است.
دورههای انجمن سه ساله است و ما اکنون در دورهی چهارم
هستیم .هیئت مدیره هر دوره در مجمع عمومی که در پایان
آن دوره انجام می گردد انتخاب می شوند .این انتخابات با
حضور نمایندگان وزارت علوم تحقیقات فناوری کشور و زیر
نظر کمسیون انجمن های علمی کشور این انتخابات رسمیت
پیدا می کند .اعضای شرکت کننده در مجمع ،کاندیدای مورد
نظر خود را انتخاب می کنند .کاندیدا در این مجمع اهداف و
برنامه های خود را بیان می کنند.
چه اهداف و چشم انداز هایی برای انجمن در نظر گرفته
بودید و چقدر به آن اهداف نزدیک شده اند؟
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خوش بینانه اگر صحبت کنم چیزی حدود 57درصد یعنی
 3/4چیزی که فکر می کردیم و در صحبت های اولیه که با
هیئت مدیره داشتیم به آن اهداف رسیدیم .آن بخشی از
اهداف که به آن نرسیده ایم مربوط به مسائل اولیه درون
انجمن و مسائل کالن کشور در سه سال سپری شده است.

چه برنامه های شاخصی در این دوره داشتید؟
از قدم های بزرگ نشست های موفق با سردبیران ،نشست با
مدیران گروه ها ،داشتن کنفرانس های مختلف مانند هر
کتابخانه یک رصد خانه ،کنفرانس مشترکی در مورد مدیریت
محت وای وب و هم چنین حرکتی در سال جاری در مورد
اطالعات سبز داشتیم ،اینها کارهای پژوهشی خوب دوره ی
چهارم بود و همین طور جلسه مشترک کمیته های انجمن در
کنارجلسات هیئت مدیره شکل گرفت که با استقبال زیاد
صورت گرفته است جای تشکر دارد  .نکته ی مهم اینست که

انجمن تنها آن شش هفت نفر عضو هیئت مدیره نیست بلکه
شامل تمام افراد جامعه ی علمی است .یکی از اتفاقات خوب
که در دوره چهارم پایهگذلری شد تشکیل جلسههای مشترک
بین کمیتههای انجمن به صورت منظم بود و این جلسات با
استقبال زیاد از سوی از افرادی مواجه شد که جزو هیئت
مدیره انجمن نیستند و این جای خوشحالی بسیار دارد چرا
که انجمن تنها همان چند نفر عضو هیئت مدیره نیست.
کمیته ی کتابخانه های تخصصی از فعالیت های دیگر در این
دوره است.
انجمن ملی کتابداری و اطالع رسانی ایران چه موفقیت
در این دوره انجمن ملی کتابداری ایران از بین تمام انجمن
های علوم انسانی در جشنواره ی فارابی به عنوان یکی
برگزیده گان این جشنواره در سطح ملی انتخاب شده است.
همچنین تغییر نام رشته از دیگر اتفاقات مهم این دوره بود.
انجمن به نظر سنجی در سایت اش پرداخت و در جلسه های
که در کمیته ی کتابداری وزارت علوم صورت گرفت و من به
عنوان عضو حقیقی در این جلسات حضور پیدا کردند و در
نهایت تغییر در نام رشته اتفاق افتاد و در نهایت عنوان جدید
برای کتابداری انتخاب شد و بوسیله ی وزارت علوم به تمام
گروه های آموزشی ابالغ شد.
ارتباط انجمن کتابداری ایران با سایر انجمن ها چگونه
است؟

به طور قطع نمی تونم بیان کنم اما به طور کلی این فقط
شرایطی نیست که برای انجمن ما اتفاق افتاده باشه بلکه با
صحبت هایی که با انجمن های دیگر داشتیم ظاهراً شاهد
حضور کم رنگ در برنامه ها بودیم و جای تأسف است ،چرا
که انجمن ها نهادهای غیر دولتی هستند و خودجوش هستند
و خوشبختانه در این دوره هم به صورتی انجمن مطرح می
شوند و جای تشکر داشت زیرا با حرکتی که از سوی
کمیسیون انجمن ها بخصوص رئیس این دوره جناب آقای
دکتر براری صورت گرفت بخاطر ارتباطی که با مجلس،
ریاست جمهوری و قسمت های مختلف داشتند سعی بر این
بود که انجمن را به جایگاه اصلی اش در دنیا مطرح است،
برساند .ما هم یا به عنوان اعضاهئیت مدیره یا اعضا اجرایی
حدالقل باید در برنامه های انجمن شرکت کنیم و این گلهای
است که من از جامعه علم اطالعات و دانششناسی دارم چرا
که انجمن تنها محدود به یک روز و یک مجمع عمومی نیست
که در یک روز در انتخابات افرادی را انتخاب کنیم و دیگر
کنار بکشیم.
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یکی از اتفاقات خوب که در دوره چهارم پایهگذاری شد
تشکیل جلسههای مشترک بین کمیتههای انجمن به
صورت منظم بود و این جلسات با استقبال زیاد از سوی از
افرادی مواجه شد که جزو هیئت مدیره انجمن نیستند و
این جای خوشحالی بسیار دارد چرا که انجمن تنها همان
چند نفر عضو هیئت مدیره نیست.

آیا علمی بودن انجمن به این معناست که هیچ حمایت
حرفه ای از کتابداران نمی شود؟
در چارچوب فعالیتهای علمی ما حمایت های حرفه ای هم
داشتیم .موضع گیری انجمن از حذف پست کتابدار حرکت
حرفه ای بود و چارچوبی که ما تعیین کردیم چارچوب علمی
بود برای جایگاه کتابخانه در یک مدرسه ،دبیرستان که اگر
قرار بر بودنش باشد باید دانش آموخته کتابداری باشد ،این
حرکت حرفه ای در چارچوب علمی مطرح شد.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

حرکت خوب انجمن پس از مشخص شدن اهداف مانند
نشست مشترک با انجمن ) )ICTفناوری اطالعات و ارتباطات
و پیش نویسی تفاهم نامه نیز تنظیم شد و به انتخابات جدید
انجمن برخورد کردیم که قرار شد برخی طرح ها بعد از
انتخابات جدید صورت گیرد .نشست مشترک دوم بعد از
تنظیم این تفاهم نامه انجام گرفت ،با انجمن ترویج علم نیز
برنامه ی مشترکی داشتیم و این انجمن نیز بسیار مشتاق به
برقراری این ارتباط با ما بود .ما به عنوان یکی از اعضای فعال
در اتحادیه انجمن های علمی هستیم و من یا نماینده ای از
ما در شورای انجمن های علمی حضور فعال داشتیم.

چه بوده است؟
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هایی را در این دوره کسب کرده است؟

علت کم شدن گرایش به شرکت در برنامه های انجمن

پیش بینی می کنید در دوره ی بعدی چه مسائل مهمی
برای انجمن مهم باشد و چه ویژگی هایی داشته باشد؟
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انتظارم این است که اوالً مشارکت بیشتر باشد هم در انتخابات
و کسانی در انجمن وارد شوند که وقت بگذارند و توقع منفعت
نداشته باشند .خواهش دارم از تمامی جامعه ی کتابداری،
تمام هیئت علمی و دلسوزان که در این انتخابات شرکت کنند
و وقت بگذارند .اگر بخواهیم در مورد  27درصد عدم موفقیت
صحبت کنیم این است که انجمن ما نتوانسته اند اعضای
هیئت علمی را در کارهای انجمن در گیر کنیم و جای خوش
بختی است که همه از انجمن توقع دارند اما مشارکت مهم
ترین مسئله ای است که باید در انجمن دوره ی بعدی لحاظ
شود و هم چنین در برنامه های بین المللی که ما بیان
کردیم اما به دلیل محدودیت زمان محقق نشدند.
چه خودتان حضور داشته باشید و چه حضور نداشته
دوست دارید رئیس دوره ی بعد چه کارهایی را دنبال
کند؟

عملکرد انجمن از دیدگاه اعضای هیئت مدیره آن

مریم اسدی
چه برنامه هایی شاخصی در این دوره در کمیته روابط
عمومی داشته اید؟

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

یکی از برنامههای شاخصی که در این دوره کمیته روابط
عمومی انجام داده راه اندازی سایت جدید انجمن بوده است.
وبسایت بازوی قدرتمندی برای کمیته روابط عمومی هر
انجمنی است که میتواتد انعکاسدهنده فعالیتها و
توانمندیهای آن انجمن و آن حرفه باشد  .با وجود مشکالت
و موانع بسیار توانستهایم بر طبق زمانبندی و برنامهریزی
انجام شده ظرف مدت شش ماه سایت جدید را در ابان ماه
سال  99راه اندازی نماییم و سپس بنا به مناسبتهای محتلف
سایر امکانات آن را فعال سازیم .البته هنوز پتانسیل و امکانات
دیگری در سایت وجود دارد که نیاز به تالش بیشتری دارد.
همچنین صفحه انگلیسی سایت نیز راه اندازی شده است و

رئیس انجمن علمی در ابتدا باید جایگاه انجمن را در بین
جامعه ی کتابداری روشن سازد و در خارج از جامعه ی
کتابداری هم حضور داشته باشد و انجمن را پیاده کند.
همچنین ارتباط موثری را با تمام جامعه ی کتابداری و غیر
کتابداری برقرار کند.
انجمن علمی تا چه حد توانسته است مرجعیت علمی
در جامعه ی کتابداری داشته باشد؟
شایدهیچ یک انجمن های علمی داخل کشور به حد مطلوب
نرسیده اند ،چرا که در کشور های توسعه یافته این انجمن ها
هستند که در ارتقاع گروه های آموزشی ،علمی ،انتشار یک
کتاب یا همایش با حمایت انجمن یک اعتبار برای کشور به
حساب می آید اما انتظاراتی که از انجمن می رود نشانه هایی
است که جامعه ی علمی دوست دارد که انجمن به آن برسد.
با تشکر از جنابعالی به خاطر صرف وقت و ارائه پاسخ-
های سودمند.

می توان گفت انجمن نخستین گام را برای حضور در صحنه
بین المللی برداشته است که امید است در دوره بعدی بتوانیم
آن را از لحاظ محتوا غنی و پرمحتوا سازیم .یکی دیگر از
برنامه ها راه اندازی شبکه اجتماعی در وب سایت انجمن بوده
که می توان آن را به عنوان اولین شبکه های اجتماعی
تخصصی در کشور تلقی نمود که بیش از  299نفر عضو فعال
آن هستند .همچنین همکاری نزدیک با سایر کمیته ها از
فعالیت های شاخصی بوده که در این کمیته انجام شده است.
بزرگترین هدفی که در این دوره در کمیته ی خود
داشتید و محقق شد ،چه بوده است؟
وب سایت انجمن بوده است که خدا را شکر محقق شده است.
همچنین توانستیم به حضور فعالی در خبرگزاری ها داشته و
جلسات متعدد که از سوی کمیسیون انجمن ها برگزار می
شد و همچنین تعامل با سایر انجمن ها از جمله انجمن
فناوری اطالعات و ترویج علم اشاره نمود .ولی در مجموع می
توان بیان کرد اهدافی که در اولین جلسه کمیته روابط

ع مومی برای خود ترسیم نمودیم با توجه به موانعی که وجود
داشت و هنوز هم وجود دارد توانستیم  57درصد اهداف را
محقق سازیم .البته یکی از افتخارات اینجانب به عنوان یک
خدمتگذار انجمن فرصت کسب تجربه و همکاری در کنار
اساتیدی بود که برای اینجانب مایه مباهات و افتخار است و از
این بایت خداوند را شاکرم.
چه اهداف و چشم انداز هایی برای دوره ی بعد انجمن
در نظر دارید و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟

مهدی علیپور حافظی
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تقویت و ارتقاء وب سایت انجمن (صفحه فارسی و صفحه
انگلیسی) و راه اندازی پایگاه های اطالعاتی که در دوره قبل
محقق نشد را می توان به عنوان اهداف دوره بعد بیان نمود.

برگزار کند و عده ای هم صرفاً برای درخواست اخذ گواهی در
این نشستها شرکت کنند .به نظر می رسد انجمن دوره قبل،
باید سیاست ارتباط با همه نهادها و انجمن ها و رشته ها را
ادامه دهد و این تعامل را قوام بخشد .همه اعضا باید در
فعالیتهای انجمن داوطلبانه مشارکت کنند .حرکت به سوی
همایش و فسیتوالهای علمی بین المللی ،تالیف کتاب به
صورت گروهی به زبانهای فارسی و انگلیسی ،تدوین دستنامه
ها و استانداردهای ویژه رشته ،و سایر فعالیتهای مثبتی که
میتوان با داشتن تفکر راهبردی به آنها دسترسی یافت.

چه برنامههای شاخصی در این دوره در کمیته پژوهش

امیررضا اصنافی
چه برنامه هایی شاخصی در این دوره در کمیته ی خود
داشته اید؟

 بهره گیری از همه ایده ها و اندیشه های موجود در
جامعه کتابداری ایران و فراهم سازی بستری برای
به اشتراک گذاری این اندیشه ها و نقد و بررسی
آنها
 ارتباطات گسترده تر با سایر رشته ها و متخصصان.
 برگزاری نشستها و جوایز علمی متنوع.

بزرگترین هدفی که در این دوره در کمیته ی خود
داشتید و محقق شد ،چه بوده است؟
برگزاری جشنواره وبالگهای کتابداری و اطالع رسانی ایران
یکی از اهدافی بود که در این کمیته محقق شد .تجارب تلخ و
شیرینی در این جشنواره به دست آمد که باعث شد در بخش
اجرایی همایش هر کتابخانه ،یک رصدخانه از آنها بهره
بگیریم.

نظر دارید و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟
قبل از هرچیز باید همه جامعه کتابداران ایران در نظر بگیرند،
حرکت انجمن بدون اعضا بی معناست .انجمن در هیات مدیره
خالصه نمیشود .قرار نیست انجمن فقط همایش و کارگاه

به نظرم چند محور اصلی در فعالیتهای دوره چهارم کمیته
پژوهش وجود دارد .در این دوره سعی شد تا فعالیتهای کمیته
های انجمن در قالب کمیته مشورتی شکل جدیدی به خود
بگیرد .بر این اساس با همکاری کمیته های روابط عمومی و
بین الملل و کمیته همایشها و سایر کمیته های انجمن
جلسات مشترک کمیته های انجمن این جلسات راه اندازی
شد و تا پایان سال  1391بیست و نه جلسه را برگزار کرد.
عالوه بر این در این دوره سعی شد تا تجربه جدیدی در
برگزاری همایشهای ملی در انجمن حاصل شود .بر این اساس
مطالعات و پژوهشهای اولیه در کمیته پژوهش شکل گرفت و
در ادامه موضوع در جلسات مشترک مطرح و در فواصل زمانی
گزارش شد .مطالعات انجام گرفته در کمیته پژوهش ،محورها
را مشخص کرد و کل همایش نیز همانگونه مستحصر هستید
در بهمن ماه  1391برگزار شد.
پژوهش ملی نیز بر مبنای تحلیل پژوهشهای دانشگاهی در
قالب پایان نامه ها شکل گرفت و بیش از  59درصد آن
پیشرفت داشته است .یکی از محصوالت مهم این پژوهش،
تولید پایگاه اطالعاتی مربوط به پایان نامه های علم اطالعات
و دانش شناسی است که در پایگاه اطالعاتی انجمن منتشر
خواهد شد .همچنین پایگاههای اطالعاتی دیگری نیز مانند

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

چه اهداف و چشم اندازهایی برای دورهی بعد انجمن در

صورت گرفت؟

پایگاه اطالعاتی اساتید ،گروههای آموزشی و غیره در حال
نهایی شدن هستند.
عالوه بر موارد ذکر شده به نظر می رسد یکی از فعالیتهای
اصلی انجمن ها در هر حوزه علمی پرداختن به ارزیابی در آن
حوزه است .بر همین مبنا دستنامه های ارزیابی گروههای
آموزشی و دستنامه ارزیابی پایاننامههای دانشگاهی در کمیته
پژوهش انجمن شکل گرفت.
بزرگترین هدفی که در این دوره در کمیته پژوهش خود
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هدف اصلی بسترسازی پژوهش در سطح کشور بود .همانگونه
که در باال نیز ذکر شد بسیاری از فعالیتهای کمیته پژوهش
در این دوره با این رویکرد اجرا شدهاند .به عنوان مثال
دستنامه های ارزیابی ،یا پژوهش ملی و تولید پایگاههای
اطالعاتی که به آنها اشاره شد از این دسته فعالیتها می-
باشند.
چه اهداف و چشم انداز هایی برای دوره ی بعد انجمن
در نظر دارید و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟
به نظر میرسد فعالیتهایی مانند تولید پایگاههای اطالعاتی،
تهیه سایر دستنامههای ارزیابی مانند دستنامه ارزیابی
کتابخانهها ،بهتر است در دستور کار قرار گیرد .تمامی این
فعالیتها همانگونه که ذکر شد در راستای بستر سازی پژوهش
هستند و به طور کلی محور فعالیت کمیته پژوهش بهتر است
در این راستا قرار گیرد.

سید مهدی طاهری
چه برنامه هایی شاخصی در این دوره در کمیته آموزش
داشتید؟
خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

به طور کلی سه ویژگی شاخص در برنامههای کمیته آموزش
انجمن در دوره چهارم وجود داشت :نخست ،برگزاری کارگاهها
و دوره های آموزشی بر اساس چهار رویکرد از پیش تعیین
شده ،و بر اساس نیازها و بازخورد مخاطبان و فعاالن رشته
علم اطالعات و دانششناسی .این رویکردها عبارت بودند از
کارگاهها و دورههای آموزشی با گرایش فناوریهای نوین

اطالعاتی ،پژوهش-مدار ،متناسب با سرفصلهای جدید
آموزشی ،و مبتنی بر مباحث جدید رشته؛ دیگر ،گسترش
همکاری با سازمانها و موسسات مختلف کشور در اجرای
برنامههای آموزشی مشترک؛ و دو دیگر ،افزایش کمی تعداد
کارگاهها و دورههای آموزشی که از مجموع برنامههای سه
دوره پیش بیشتر بود.1
بزرگترین هدفی که در این دوره در کمیتهی خود
داشتید و محقق شد ،چه بوده است؟
افزایش تعامل با دیگر سازمانها و اجرای برنامههای مشترک
که خوشبختانه موفقیتآمیز بود ،و با توجه به کاهش انگیزه
شرکت در فعالیتهای فوق برنامه میان جامعه علم اطالعات و
دانششناسی در سالهای اخیر ،اثربخشی خاصی از سوی
انجمن بر روی جامعه حرفهمندان داشت.
چه اهداف و چشم انداز هایی برای دوره ی بعد انجمن
در نظر دارید و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟
بدیهی است اهداف و چشماندازهای دوره بعد را هیئت مدیره
جدید ،و در مورد کمیته آموزش ،مسئول کمیته آموزش دوره
پنجم تعیین خواهند کرد .با این وجود ،ادامه و تقویت برخی
از برنامههای پیشین ،یعنی همکاری با سازمانها و طراحی و
اجرای برنامههای آموزشی متناسب با تحوالت جدید رشته
(مانند تغییر سرفصلها و تعریف گرایشهای جدید) به کمیته
آموزش جدید پیشنهاد ،و اشباع دورهها و کارگاههای آموزشی
در حوزه تقویت مهارتهای پژوهشی اعالم میگردد.

ابراهیم عمرانی
چه برنامه هایی شاخصی در این دوره در کمیته ی خود
داشته اید؟
با سالم .من عضو هیات مدیره یا مسئول یکی از کمیته ها
نیستم .من با کمیته همایشها و کمیته پژوهش همکاری می
کردم .دو کمیته برنامه های مشترکی داشتند که در آنها هم
کار پژوهشی وجود داشت و هم برای اجرا یا ارائه نتایج آن در
1

 .برای اطالعات بیشتر در مورد فعالیتهای کمیته آموزش انجمن در دوره

چهارم به گزارش ارائه شده در همین شماره از خبرنامه مراجعه کنید.

کمیته همایشها برنامهریزی می شد .احتماال دکتر علیپور و
دکتر اصنافی برنامههای این دو کمیته را برایتان نوشته اند.
من در بیشتر برنامهها از نزدیک با هر دو کمیته کار کردم تا
به مرحله ارائه یا اجرا برسد.
بزرگترین هدفی که در این دوره در کمیتههای یاد شده
محقق شد چه بوده است؟

به هر حال باز تکرار کنم که این دو کمیته مسئوالن دیگری
دارند که حتما برنامه هایشان را برای شما نوشته اند و من
همکار این کمیته ها بوده ام
چه اهداف و چشم انداز هایی برای دورهی بعد انجمن
در نظر دارید و چگونه می شود به آن نزدیک شد؟
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برخود الزم میدانم از زحمات کلیه عزیزانی که در تهیه
خبرنامه همکاری داشته اند از جمله آقای امیرحسین رجب-
زاده عصارها ،خانم دلنشین دانایی مقدم ،آقای یوسف سلیم-
پور ،سرکار خانم مریم اسدی و جناب آقای دکتر امیررضا
اصناافی و دیگر مشارکتکنندگان در تولید و انتشار خبرنامه
انجمن تشکر و قدردانی به عمل بیاورم.

محسن حاجی زین العابدینی
با سالم و احترام ،من مسئول کمیته ای نبوده ام که اکنون
بخواهم به این پرسشها پاسخ بدهم .من به عنوان بازرس
انجمن در این دوره فعالیت داشته ام .اما در حد خودم برخی
مسائل را می خواهم بنویسم که امیدوارم به کارتان بیاید.
دوره چهارم هیئت مدیره انجمن کتابداری و اطالع رسانی
ایران ،دوره ای بود که مصادف با ده سالگی ایجاد انجمن در
بعد از انقالب اسالمی بود .حاصل تالشهای هشت سال گذشته
همکاران انجمن در این دوره به ثمر نشسته و این انجمن
موفق شد در بین همه انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری رتبه اول جشنواره فارابی را به خود اختصاص دهد.
قطعا این موفقیت ،که بسیار هم ارزشمند است ،مرهون
تالشهای همکاران دوره های گذشته بوده است که با هدایت
مناسب در این دوره به ثمر نشسته است .اگر چه فعالیتهای
این دوره در زمانی شکل گرفت که نوعی بی تفاوتی اجتماعی
در سطح جامعه به چشم می خورد که بر فعالیتهای انجمن

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

من امیدوارم که بتوانم در انجمن همیشه فعال باشم .فعال
منتظر هستیم که انتخابات انحمن برگزار شود و هیات مدیره
بعدی مستقر شوند و برنامه های خود را اعالم نمایند تا ببینم
من در کدامیک از کمیته ها می توانم فعالیت کنم و اصال می
خواهند که مانند چهار دوره قبل درهای کمیته ها به روی
همه دوستانی که قصد همکاری دارند باز باشد یا سیاست
خاصی خواهند داشت .باید برنامه های هیات مدیره جدید
اعالم شود تا من هم بتوانم برای خودم جهت همکاری با
انجمن برنامه ریزی کنم .هدف کنار هم قرار دادن فکرها و
فعالیتها و انجمن شدن در یک قالب واحد است.

ضمن سالم و عرض خسته نباشید خدمت همه همکاران
عزیزیم در هیئت مدیره انجمن و تشکر از شما ،به اطالع می-
رسانم که کار کمیته انتشارات در این دوره بر انتشار خبرنامه
انجمن متمرکز بود .در سه سال گذشته ،خبرنامه انجمن
کتابداری و اطالعرسانی ایران در دو قالب چاپی و پیدیاف
منتشر شد و در اختیار عالقمندان قرار گرفت .همچنین با
همت و همکاری کمیته روابط عمومی و به ویژه زحمات
سرکار خانم مریم اسدی ،آرشیو خبرنامه در قالب فایلهای
متعدد پیدی اف تهیه و بر روی وبگاه انجمن
 http://www.ilisa.irقرار گرفت.
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اهداف ما که اهداف انجمن است و تفاوتی در هیچ دورهای
نداشتهاند .ما برای دورههای کوتاهمدت برنامههایی میریختیم
و اجرا میکردیم .مثل یک برنامه فصلی که برای چند ماه در
مرکز توجه قرار می گرفت و برنامه اجرا می شدو مثال از سال
پیش اولین تلنگرهای اطالعات سبز یا سواد زیستمحیطی را
زدیم و در چند ماه اول سال  91در حال بررسی و برنامهریزی
بودیم .از شهریور گروههایی را که میتوانستند همکاری کنند
دعوت کردیم و از آبانماه کار کلید خورد و تا اسفند به طول
انجامید .برنامههای بلندمدتتری هم داشتهایم مثل ایجاد
پایگاههای اطالعاتی که برای سایت انجمن طراحی و اجرا
شدند و باید همین روزها در سایت انجمن قرار داده شوند.

سعید اسدی

هم تاثیر گذاشت ،اما اقدامات و برنامه های خوبی ترسیم شده
و دنبال شد که نتایج آن هم به خوبی مشهود است.
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یکی از مهمترین فعالیتهای انجمن در این دوره که به نوعی
انجمن را به مسیر درست فعالیتهای داوطلبانه نزدیک کرد،
انسجام جلسات و برنامه های کمیته های مختلف بود .در این
دوره ،کمیتههای انجمن با همت و مدیریت چند نفر دلسوز،
موفق شدند جلسه های مشترکی داشته باشند و به شکلی
بازوی فکری و اجرایی منسجم و قدرتمندی در اختیار انجمن
قرار دهند .این اقدام باعث شد که برنامه ها منوط به هیئت
مدیره و انتظار تشکیل جلسات آن نباشد و اغلب تصمیم هایی
که در این جلسه های مشترک گرفته میشد به شکلی مورد
تائید هیئت مدیره هم بود و مبنای عمل انجمن قرار می-

گرفت .ناگفته نماند که انتقادها و کاستیهایی در عملکرد
انجمن و برنامههای آن هم دیده میشود که به فراخور
موقعیت توسط افراد مختلف گوشزد شده و مورد توجه هم
قرار گرفته است ،اما اگر بخواهیم برآیند کلی عملکرد این
دوره انجمن را بسنجیم می توانیم بگوییم که حرکت نسبتا
کند اما رو به جلویی در فعالتیها داشته است که ثمرات و
اثرات آن در آینده مشخص خواهد شد.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

گزارش عملکرد کمیته همایشهای انجمن
امیررضا اصنافی

1

1

 .مسئول کمیته همایشهای انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ،عضو

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتیaasnafi@gmail.com ،

شایسته است تا در انتهای این یادداشت از زحمات جناب
آقای ابراهیم عمرانی و تمام عزیزانی که یاریگر کمیته
همایشهای انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی ایران طی
سه سال اخیر بودند ،سپاسگزاری شود .این همکاران عبارت
بودند از:
آقایان فرامرز مسعودی پیروز ابراهیمی جعفری ،امیرحسین
رجب زاده عصارها ،عباس رجبی ،و خانمها مریم پاکدامن،
مریم اسدی ،فرینوش جمالی ،فاطمه محمودی ،نجمه
اسکندریان ،الهه عرب ،سعیده یوسفی ،مهدیه میرحسینی،
متینه معین ،زنده یاد دکتر اسماعیل حبیبی ،فرحناز سلطانی
و کلیه عزیزان در ادکا.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

سایر فعالیتهای کمیته همایشهای انجمن کتابداری و اطالع-
رسانی ایران طی سه سالی که گذشت عبارت بودند از:
 .1برگزاری نشست فصلی با موضوع برنامه ریزی راهبردی
در کتابخانهها (زمستان ،)1399
 .2مشارکت در برگزاری نشستهای تخصصی سرای اهل
قلم و کارنامه نشر در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران،
 .3برگزاری نشست تخصصی اقتصاد کتابخانه ها (تابستان
،)1391
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کمیته همایشهای انجمن علمی کتابداری و اطالع رسانی
ایران ،فعالیت خود را از سوم خرداد  1339آغاز نمود .به این
ترتیب که هر ماه ،یک نشست تخصصی برگزار میشد .این
فرایند تا سی آذر  1399ادامه داشت تا اینکه طی تصمیمی
که در جلسات مشترک کمیته ها و هیات مدیره انجمن
کتابداری و اطالع رسانی ایران اتخاذ شد ،مقرر گردید که
نشستها به صورت فصلی و با رویکرد تخصصی تر برگزار
شود .فهرست نشستهای ماهانه پیش از این ،در شماره 35
خبرنامه ،اسفند  1399منتشر شده است .تا سی آذر ،1399
 15همایش ماهانه برگزار گردید .در این  15نشست 41 ،نفر
به ارائه سخنرانی پرداختند .برای نخستین بار ،در نشست
چالشهای آموزش دکتری در خارج از کشور که  29تیرماه
 1399برگزار گردید ،از نرم افزار ارتباط پیوسته OOvOO
جهت گفتگو با دکتر محمد امین عرفان منش که در آن زمان،
دانشجوی دکترای علم اطالعات در کشور مالزی بود و نیز
خانم ریاحینژاد که ایشان نیز برای ادامه تحصیل در مقطع
کارشناسی ارشد در کشور مالزی به سر می برد ،استفاده شد.
در سخنرانیهای آقایان دکتر وردینژاد ،اکبریتبار و عنبری
نیز از این نرمافزار برای تعامل با افرادی که امکان حضور در
جلسه را نداشتند استفاده شد.

 .4برگزاری سلسله نشستهای باشگاه اطالعات سبز (در
فصل پاییز و زمستان  ،1391با پیگیری آقای ابراهیم
عمرانی)،
 .7تدوین دستنامه چگونگی برگزاری نشستهای تخصصی
انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران.
 .5ارائه مقاله با عنوان ارزیابی وب سایتهای انجمن های
علمی حوزه علوم انسانی در دومین همایش پیشرفت و
توسعه علمی کشور ،شورای انجمن های علمی ایران،
دی ماه 1391
 .5شرکت فعال در جلسات شورای انجمن های علمی
ایران.
 .3برگزاری جشنواره وبالگهای کتابداری ایران در 17
بهمن .1391
 .9مدیریت امور اجرایی همایش ملی هر کتابخانه ،یک
رصدخانه ،سوم بهمن .1391
 .19پیگیری مشارکت انجمن کتابداری و اطالع رسانی
ایران در ساخت برنامه در رادیو کتاب.
 .11مشارکت در برگزاری جشنواره وبالگنویسی کتاب
تحت عنوان یادگار ماندگار و داوری وبالگهای این
جشنواره 15 ،اسفند  ،1391تاالر ایوان شمس.

خالصهای از فعالیتهای کمیته پژوهش در دوره
چهارم
1

مهدی علیپور حافظی
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انجمن در صدد جهتدهی و گسترش فعالیتهای پژوهشی در
جامعه علم اطالعات و دانششناسی ایران و ارتقاء جایگاه
رویکرد پژوهشمدار در فعالیتهای آموزشی و اجرایی این
جامعه است .بنابراین ،این کمیته از یک سو در راستای
افزایش کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی در جامعه
کتابداری و اطالعرسانی تالش میکند و از سوی دیگر در
جهت نهادینه کردن رویکرد پژوهش محوری در این جامعه
گام بر میدارد .بر این اساس فعالیتهای متعددی در دوره-
های پیشین توسط کمیته پژوهش به اجرا درآمده است .در
همین راستا دوره چهارم فعالیت کمیته پژوهش نیز در ادامه
فعالیتهای پیشین شکل گرفت .با وجود این و با توجه به
ماهیت و ویژگیهای خاص این دوره مانند کاهش همکاری
افراد در فعالیتهای انجمنی ،تغییر در ماهیت فعالیتهای
انجمن و توسعه فعالیتها در تمامی جنبههای تحت پوشش
انجمن و موارد دیگری از این قبیل شاهد تغییرات و تحوالتی
نیز در این دوره هستیم که در ادامه به آنها اشاره میشود.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

بر این اساس در دوره چهارم فعالیتهای کمیته پژوهش
انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران سعی شد تا عالوه بر
توجه به مسائل روز مرتبط با پژوهش اقدام به انجام فعالیت-
های زیربنایی در حوزه پژوهش در کشور شود .عالوه بر این با
توجه به محدودیت همکاری افراد با انجمن و به طور کلی
مشارکت در فعالیتهای انجمنی بجای پراکنده کاری و
تشکیل جلسات متعدد توسط تک تک کمیتههای انجمن از
میانه راه فعالیتها در دوره چهارم اقدام به برگزاری جلسات
کمیتههای انجمن به صورت مشترک و منظم شد .این حرکت
توانست فعالیتهای انجمن را منسجم ساخته و تحول خوبی
را در این عرصه فراهم ساخت .از جمله مزایای این کار انجام
کار گروهی و آشنایی کمیتهها با فعالیتهای همدیگر و
1

مسئول کمیته پژوهش انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران ،عضو هیات

علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران،
alipour@irandoc.ac.ir

مشارکت جمعی در فعالیتهای کمیتهها بود .از جمله
تاثیرگذارترین حرکت که نتیجه همکاری تمامی اعضای
کمیتههای مشترک بود برگزاری شایسته همایش ملی هر
کتابخانه یک رصدخانه توسط انجمن بود که در ادامه به آن
اشاره شده است.
در ادامه با توجه به ماهیت متن حاضر که سعی در معرفی
خدمات کمیته پژوهش دارد ،به برخی از محورهای فعالیت
کمیته پژوهش به صورت مختصر میپردازیم:
 تدوین دستنامه ارزیابی گروههای آموزشی علم
اطالعات و دانششناسی .دستنامه مذکور شامل
معیارهای ارزیابی ،امتیازها و نحوه امتیاز دهی و
ارزیابی گروههای آموزشی علم اطالعات و دانش-
شناسی ایران میباشد .دستنامه مذکور توسط وبگاه
انجمن در اختیار عالقهمنمدان و نیازمندان قرار
گرفته است.
 تدوین دستنامه ارزیابی پایاننامههای کتابداری و
اطالعرسانی ایران .دستنامه مذکور در زمستان
 1391نهایی شد و توسط ریاست محترم انجمن به
تمامی گروههای آموزشی ارسال شد و از طریق
وبگاه انجمن نیز قابل دسترس است.
 اقدام به تالیف کتاب دستنامه پژوهش برای
کتابداران .عالرغم تالشهای صورت گرفته کتاب
مذکور هنوز در حال تدوین است و در آینده نزدیک
آماده انتشار خواهد شد .در حال حاضر برخی از
فصول کتاب توسط متخصصان امر تدوین شده است
و برخی دیگر نیز در حال تدوین میباشد .ویراستار
علمی کتاب آقای دکتر عباس حری هستند.
 راهاندازی جلسات مشترک کمیتههای انجمن .در
حال حاضر نه جلسه از این سلسله جلسات برگزار
شده است که به بررسی فعالیتها و برنامهریزی
فعالیتهای انجمن میپردازند .الزم به ذکر است که
جلسات مذکور یک هفته در میان روزهای یکشنبه
از ساعت  13-15در سالن جلسات طبقه ششم

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران برگزار
میشدند.

 طراحی و اجرای پژوهش ملی .موضوع تعیین شده
برای پژوهش ملی تهیه نقشه دانش مضبوط حوزه
علم اطالعات و دانششناسی ایران است .پژوهش
حاضر در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می-
کند و به زودی نتایج آن برای بهرهبرداری عموم
منتشر خواهد شد.

 ایجاد پایگاه اطالعاتی اعضای هیئت علمی و
فارغالتحصیالن کتابداری و اطالعرسانی کشور.
پروژه مذکور با مدیریت خانم درخوش آغاز شده
است .ویرایش نخست پایگاه اطالعاتی مذکور نیز در
وبگاه انجمن منتشر شده است .این فعالیت در
راستای بسترسازی جهت انجام پژوههای مختلف در
زمینه اعضای هیئت علمی و تخصصها و فعالیت-
های آنها در موارد مورد نیاز انجام گرفته است.
به طور کلی فعالیتهای کمیته پژوهش انجمن کتابداری و
اطالعرسانی در راستای بسترسازی فعالیتهای پژوهشی و
ترویج پژوهش در حوزههای مختلف مورد نیاز بوده است .در
این راستا با توجه به محدودیتها و ضرورتهای موجود سعی
شده تا فعالیتهایی در اولویت قرار گیرند که با انجام آنها
بتوانیم گامهای مطمئنی در آینده برداریم .به امید ساری و
جاری شدن پژوهش در تمامی امور به ویژه در تصمیمسازی-
ها.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

 پژوهش در زمینه فرآیند زیست پژوهشهای حوزه
کتابداری و اطالعرسانی ایران از سال  1334تا
 .1333پژوهش مذکور توسط آقای علی شرفی در
دانشگاه عالمه طباطبائی اجرا شد و در بهمن ماه
سال  1399به اتمام رسید .یافتههای این پژوهش
به تدریج و در امور مقتضی مورد استفاده قرار
خواهند گرفت .پژوهش مذکور با حمایتهای
معنوی کمیته پژوهش انجمن انجام پذیرفت.
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 برنامهریزی و مدیریت همایش ملی هر کتابخانه یک
رصدخانه .همایش مذکور از جمله معدود همایش-
های برگزار شده در کشور است که دارای ویژگی-
های منحصر بفردی است و تجربه بسیار ارزشمندی
را در اختیار انجمن قرار داد تا بتواند همایشهایی
با رویکردی نو برگزار نماید .موضوع همایش مذکور
در کمیته پژوهش انجمن شکل گرفت و پس از
تشکیل کارگروه پژوهشی اقدام به روشن ساختن
زوایای آن شد .پس از نهایی شدن محورهای
همایش در جلسات مشترک کمیتههای انجمن
تصمیم به برگزاری همایش به صورت سفارش
مقاالت به متخصصان شد .پس از برگزاری جلسات
متعدد با متخصصان و روشن ساختن زوایای
همایش اقدام به برگزاری همایش با حضور
متخصصان داخلی و خارجی شد .نکته مهم برگزاری
همایش مذکور همکاری تمامی کمیتههای انجمن
در برگزاری آن بود.

 پژوهش در زمینه ترسیم نقشه علمی حوزه علم
اطالعات و دانششناسی .پژوهش حاضر توسط خانم
حمیده جبرئیل زاده در دانشگاه عالمه طباطبائی
انجام پذیرفت .در پژوهش حاضر که در راستای
انجام پژوهش ملی نیز بود سعی شد تا نقشه علمی
حوزه علم اطالعات و دانششناسی به شیوه نیمه
خودکار انجام پذیرد .یکی از محصوالت مهم این
پژوهش تهیه پایگاه اطالعاتی پایاننامههای علم
اطالعات و دانششناسی از ابتدا و پایان سال 1399
بود .پایگاه مذکور توسط وبگاه انجمن کتابداری و
اطالعرسانی ایران منتشر شده است .پژوهش مذکور
با حمایت فکری کمیته پژوهش انجمن اجرا شده
است.

گزارش کمیته روابط عمومی
مریم اسدی
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کمیته روابط عمومی و امور بین الملل به مجموعه تشکیالتی
اطالق میشود که مسئولیت برقراری ارتباط و جمع آوری
اطالعات الزم را با کمیتهها ،سازمانها و گروههای علمی و
تخصصی به عهده دارد و انعکاس دهنده اخبار داخلی و
خارجی انجمن میباشد .از اهداف کمیته توسعه و روزآمد
کردن وب سایت ،تالش در جهت جذب مخاطبان،
پاسخگویی به مباحث مطرح شده در ارتباط با انجمن- ،ارتباط
با کمیته های انجمن ،گروه های علمی و تخصصی ،ارتباط با
رسانه های گروهی ،تالش برای حضور در مجامع بین المللی
برشمرد .محورهای اصلی و فعالیتهای کمیته که در اساسنامه
انجمن هم به آن اشاره شده است می توان به موارد زیر اشاره
نمود:
 -1روزآمد کردن و توسعه وب سایت انجمن
 -2ایجاد پایگاه اطالعاتی اعضای انجمن
 -3تالش در جهت جذب مخاطبان و افزایش تعداد اعضا

 -19انجام مکاتبات با اعضا در مواقع الزم مانند دعوتنامه،
پوسترها و...
 -11تهیه و تنظیم و ارائه اخبار انجمن در سطح سازمان ها و
شهرستان ها به عنوان رابط انجمن
 -12تالش برای عضویت انجمن در مجامع بین المللی
کتابداری و اطالع رسانی
 -13پاسخگویی به سواالت و مباحث مطرح شده در ازتباط با
انجمن
 -14تالش در جهت جذب اسپانسر در برگزاری همایش ها و
جشنواره ها
 -17شرکت در جلسات کمیته های انجمن
 -15تنظیم دستورجلسات و صورت جلسات انجمن است.
از این رو در راستای اهداف برشمرده در باال ،فعالیتها و
اقداماتی که در طی سه سال گذشته توسط کمیته روابط
عمومی انجمن صورت گرفته است به شرح ذیل می باشد:


راه اندازی وب سایت جدید انجمن که می توان این
اقدام را از افتخارات این دوره از هیات مدیره برشمرد،
به طوریکه کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم ،به
دلیل داشتن وب سایتی روزآمد از انجمن تقدیر نموده
است.



روزآمد کردن و توسعه وب سایت انجمن به طور
پیوسته



ایجاد پایگاه های اطالعاتی از کتابخانه های بزرگ و
دانشگاهی کشور ،پایگاه های اطالعاتی اساتید و گروه
های کتابداری و برنامه ریزی برای ایجاد سایر پایگاه ها
از قبیل پایان نامه ها در وب سایت انجمن



راه اندازی شبکه اجتماعی در سایت انجمن :شبکه
اجتماعی انجمن کتابداری و اطالع رسانی با هدف ایجاد
پلی ارتباطی میان جامعه کتابداران ایرانی از ابتدای
مهرماه سال  91آغاز به کار نموده است .تمرکز این

 -4ارتباط با رسانه های گروهی جهت معرفی انجمن و
آگاهی رسانی در خصوص فعالیت ها
 -7برقراری ارتباط با کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی جهت
عضویت و عقد تفاهم نامه ها
 -5برقراری ارتباط با گروه های علمی و تخصصی مرتبط با
اهداف انجمن و برنامه ریزی برای همکاری دو جانبه
 -5گردآوری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات اعضا و افراد
غیرعضو در مورد فعالیت های انجمن و انعکاس آن به
کمیته ها
خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

 -3انجام نظرسنجی و نظرخواهی در وب سایت انجمن
 -9همکاری با کمیته های انجمن برای برگزاری همایش ها
و جلسات سخنرانی و انعکاس فعالیت های آنان از طریق
وب سایت

بخش از انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران صرفاً بر
جنبه تبادل اطالعات و تجربیات محققین و کتابداران
در زمینههای تخصصی و علمی گذاشته شده و همانند
وب سایت انجمن کتابداری و اطالع رسانی ،این شبکه
نیز تابع قوانین و مقررات جاری کشور میباشد .کاربران
در این شبکه می توانند به راحتی عقاید و نظرات خود
را با دیگران به اشتراک بگذارند و از نظرات دیگران نیز
بهره مند شوند .تاکنون بیش از  399نفر عضو این
شبکه شدند و از خدمات و امکانات آن استفاده می
نمایند.



همکاری نزدیک با کمیته های انتشارات ،آموزش،
همایش ها و پژوهش ها



صدور کارت های جدید عضویت و رسیدگی فایل اعضا



راه اندازی پرداخت الکترونیکی در سایت انجمن



اطالع رسانی درباره رخدادها ،کارگاه های آموزشی و
همایش ها حوزه کتابداری از طریق گروه بحث،
خبرگذاری ها و وبالگ ها و ایجاد صفحات برای هر
کدام از آنها در سایت انجمن

کمیته روابط عمومی انجمن فرصت را غنیمت شمرده و از
تمام دانشجویان و عالقمندان به کار گروهی برای تکمیل
محتوای وب سایت دعوت به همکاری می نماید.
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تهیه صورت جلسات هیات مدیره
مختلف

و گزارش های



انجام نظرسنجی های مختلف در سایت انجمن فراخور
موضوعات روز در حوزه کتابداری و اطالع رسانی

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

هر کتابخانه یک رصدخانه :همایشی متفاوت
حمیدرضا جمالی مهموئی
استادیار دانشگاه خوارزمی
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روز سهشنبه سوم بهمن ماه  1391از ساعت  3:39تا ،15
همایش ملی «هر کتابخانه یک رصدخانه» به همت انجمن
کتابداری و اطالعرسانی و با پشتیبانی پژوهشگاه علوم و
فناوری اطالعات و کتابخانه ملی و نیز حمایت مالی سازمان
فرهنگی هنری شهرداری تهران و شرکت عصر توسعه دانش
در سالن بزرگ کتابخانه ملی برگزار شد .حدود  299نفر در
این همایش شرکت کردند که با توجه به سوابق همایشهای
پیشین مشارکت نسبتاً مطلوبی بود.
از جمله ویژگیهای مثبت و متفاوت این همایش میتوان به
شرکت مجازی دو سخنران معتبر خارجی در آن ،هزینههای
مالی اندک صرف شده ،مشارکت خوب و تمرکز محتوا بر یک
محور ویژه ،انتشار مقاالت همایش به صورت کتاب
الکترونیکی ،نوآوری در ارائه برخی مقاالت ،و ارائه یک تحقیق
با روشی کمترشناخته شده در میان جامعه علم اطالعات ایران
(مقاله منصوریان با روش مردمنگاری خودنوشت) اشاره کرد.
کاستیهایی نیز البته در همایش وجود داشت که به تأخیر
 39دقیقهای در آغاز برنامه ،مشکل ناشی از ضعف فناوری
موجود در سالن همایش ،طوالنیتر شدن سخنان برخی
سخنرانان از حد تعیین شده و ناهمخوانی اندک اجرا با برنامه
زمانی از پیش تعیین شده اشاره کرد.
شکلگیری همایش و رابطه کتابخانه با مفهوم رصدخانه
ایده این همایش زاییده فکر جمعی بود که جلسات متعددی
طی یک سال گذشته برای پرودن این ایده تشکیل داده
بودند و نهایتاً با تالشهای مهندس عمار جاللیمنش و نیز
دکتر مهدی علیپور حافظی تبدیل به ایده تشکیل این همایش
شد.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

محور اصلی همایش این بود که نگاهی تازه به کتابخانه و
نقش آن به عنوان یک رصدخانه دانشی داشته باشد .محیطی
که کتابخانهها امروز و در آینده در آن فعالیت میکنند و
خواهند کرد ،محیطی در حال دگرگون است .با توجه به این

محیط در حال دگرگونی ،انتظاری که از کتابخانهها میرود از
آنچه که در گذشته انجام میدادند متفاوت بوده و فراتر از
نقشهای سنتی کتابخانه است .اگرمحیط فعالیت یک
کتابخانه را یک محیط یا فضای اطالعاتی یا دانشی در نظر
بگیریم ،از کتابخانهها نوین انتظار میرود که نقشهای تازهای
ایفا کنند .کتابخانهها در حقیقت گلوگاه دانش و اطالعات
محیط خود خواهند بود .اگر کتابخانه جزئی از یک سازمان
باشد (مثال کتابخانه دانشگاهی) باید عملکردش به گونهای
باشد که تمامی فعالیتهای دانشی و اطالعاتی آن سازمان به
نوعی به کتابخانه ارتباط پیدا کند .از جمله وظایف چنین
کتابخانهای رصد کردن ،تحلیل کردن ،ترسیم کردن ،ارزیابی
کردن ،پیشنهاد دادن و الگوبرداری است .کتابخانه با
علمسنجی ،وبسنجی ،تحلیل الگ ،تحلیل رفتار اطالعاتی
کاربران به رصد دانش و رصد محیط اطالعاتی میپردازد .با
استفاده از شیوههای دادهکاوی و فرادادهکاوی و نظایر آن به
تحلیل اطالعات میپردازد .از هستیشناسی و اطالعات
سازماندهی شده برای ترسیم نقشههای دانشی ،استراتژیک و
مفهومی استفاده میکند .کتابخانه باید نقش یک سیستم

پشتیبان تصمیمگیری را برای سازمان خود ایفا کرده و
توصیهگر و پیشنهاد دهنده باشد .ارزیابی اطالعات و
الگوبرداری نیز از جمله سایر وظایف یک کتابخانه نوین است.
در مجموع ایده اصلی این است که کتابخانه دارای مخاطبان و
نقشهای نوینی است.
محورها و سخنرانان
هر کتابخانهای از اجزایی تشکیل شده است از جمله نیروی
انسانی ،سخت افزار و نرمافزار و ابزارها و فعالیتهایی که در
آن جریان دارد .این اجزاء ،محورهای همایش را تشکیل دادند.
محورها عبارت بودند از:

 نیازهای ابزاری ،نرمافزاری و سیستمی .این مبحث با
مقاله مشترکی از مهدی علیپور حافظی ،مهدی
جهانی یکتا و یعقوب نوروزی و نیز مقالهای از باربارا
تیلت تشریح شد.
 ارزیابی کتابخانهها در فضای جدید .سه مقاله از
فرامرز مسعودی ،یزدان منصوریان و داریوش
علیمحمدی به تبیین جنبههای مختلف ارزیابی
کتابخانه اختصاص داشت
 فرآیندها و سیستمهای مدیریتی .عمار جاللی منش
در مقاله خود به این محور پرداخت.
 مطالعه نمونههای موفق .در نهایت سعید اسدی به
معرفی برخی نمونههای موفق از کتابخانههایی
پرداخت که به سمت این نقشهای نوین حرکت
کردهاند.

دبیر علمی همایش حمیدرضا جمالی مهموئی و کمیته علمی
همایش متشکل از سعید اسدی ،ابراهیم افشار ،عمار جاللی
منش،

امیررضا اصنافی و خانم مریم اسدی دبیران اجرایی همایش
بودند و پیروز ابراهیمی جعفری ،مریم احمدخانی ،نجمه
اسکندریان ،مریم پاکدامن نائینی ،مهسا پورحقانی ،فرینوش
جمالی ،طاهره راثی ،فرحناز سلطانی ،لیال سروری ،فهیمه عال
یپور ،الهه عرب ،اعظم فرج یپور ،راحله قهرمان یپور ،مهدیه
میرحسینی ،و فاطمه محمودی کمیته اجرایی همایش را
تشکیل میدادند.
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نقدهای طرحشده درخصوص همایش
الف .چرا مقاالت سفارش شده بودند؟

یکی از ایرادهایی که برخی به این همایش گرفتهاند این است
که مقاالت سفارش شده بود و امکان مشارکت عموم در
نگارش مقاالت وجود نداشت .علت این بود که هدف این
همایش با همایشهای معمول که محفلی هستند برای ارائه
آخرین یافتههای تحقیقاتی و گردهم آوردن پژوهشگران
متفاوت بود .هدف آن ترویج نگاهی نسبتاً نو به ماهیت
کتابخانهها و کارکرد آنها و از این طریق ایجاد انگیزه و طرح
پرسش برای انجام تحقیقات در این زمینه بود .این هدف با
فراخوان صرف مقاله میسر نمیشد .لذا آن کمیته علمی که
این ایده را پرورده بود در تعامل با انجمن به این نتیجه رسید
که بهتر است به جای فراخوان مقاله ،گروههای مختلفی
تشکیل شوند و هر گروه روی بخشی از ایده یا یک محور کار
کند و نهایتاً یکی از آنها در همایش نتیجه کار را ارائه کند.
گروههای مختلف نیز با هم طی چند ماه قبل از همایش
تعامل و همفکری داشتند تا ارائههای آنها در راستای همان
هدف و ایده کلی همایش و بدون همپوشانی و تکرار باشد .در
عین حال چنین تصور شد که خوب است در کنار این کار از
افراد دعوت شود که اگر تجربه عملی خوبی که مرتبط با
محورهای همایش است دارند برای همایش ارسال کنند تا به
صورت پوستر درکنار همایش ارائه شود .خود متن مقاالت نیز
اگر مناسب نشر بودند در کنار مطالب خود همایش در کتاب
همایش منتشر شوند .به همین دلیل برای این قسمت

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

کمیته علمی همایش

کمیته اجرایی همایش
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 نیازهای تخصصی انسانی و مهارتی .این محور با
مقاله مشترکی از ابراهیم عمرانی و یزدان منصوریان
و نیز مقالهای از آرنولد هیرشون تبیین شد.

محسن حاجی زین العابدینی ،فریبرز خسروی ،مهدی علیپور
حافظی ،سید ابراهیم عمرانی ،سید رحمت اهلل فتاحی ،فرامرز
مسعودی ،و یزدان منصوریان بود.

فراخوان داده شد .در مجموع هفت مقاله برای همایش ارسال
شد که متأسفانه اکثر آنها مقاالت ترویجی بودند .هیچ کدام
تجربه ای عملی که مناسب ارائه به صورت پوستر باشد یا با
مضمون اصلی همایش همخوانی داشته باشد نبودند .از این رو
کمیته علمی همایش در جلسهای در تاریخ  22آذر 1391
همه مقاالت را بررسی کرد و به دالیل پیشین هیچ کدام از
مقالهها را مناسب تشخیص نداد .لذا بخش پوستر به طور کل
از همایش حذف شد.
ب .همایش تخیلی بود؟
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یکی از نقدهای مطرح شده در مورد همایش این بود که با
توجه به واقعیتهای موجود کتابخانهها در کشور ما ،موضوع
همایش بسیار جلوتر از وضع فعلی جامعه و به گونهای تخیلی
به نظر میرسید .به تعبیر ابراهیم افشار این که سر انسان در
ابرها باشد خوب است اما پای انسان باید روی زمین باشد .یا
این که بهتر است به جای طرح مباحث نظری درباره نقش
نوین کتابخانهها ،راهکاری عملی برای بهبود وضعیت و
چگونگی پیشرفت ارائه نمود.

هر همایشی طبعاً هدفی دارد و هدف این همایش ارائه راهکار
عملی یا پرداختن به جنبههای یکی از خدمات کتابخانه نبود.
همایشهای متعددی در سالهای گذشته برگزار شدهاند که
کم و بیش چنین کارکردهایی داشتهاند .مشکالت کتابخانهها
در کشور نیز تا حد زیادی در حال حاضر ناشی از نگرش
نادرست و نامطلوب مدیران و سیاستگزاران کالن کشور نسبت
به جایگاه کتابخانههاست .تا زمانی که در سطح دولت و
مجلس به جایگاه و اهمیت ونقش کتابخانه عمومی پی برده
نشود و باوری به آن وجود نداشته باشد ،تغییر بزرگی در
کتابخانههای عمومی رخ نخواهد داد .اما در این میان
کتابخانهها برای شکستن یک دور باطل ناگزیرند از حداقل
امکاناتی که در اختیار دارند و از حداکثر ظرفیت خود بهره
گیرند با این امید که دست کم فضا برای پرورش معدود
افرادی که واقف به نقش مهم کتابخانه هستند فراهم شود،
شاید روزی یکی از آن معدود افراد به دولتمردی تبدیل شود
که تأثیری بزرگ بر پیشرفت کتابخانهها داشته باشد .به همین
دلیل طرح ایدههای نوین در مورد کتابخانهها و خدماتشان
میتواند انگیزهبخش و محرک پویایی در میان کتابداران باشد.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

آر.اف.آی.دی .و کاربرد آن در کتابخانهها
پریسا جوادیان سالمی

1

فناوری های نوظهور به خصوص فناوریهای اطالعاتی ،کتابخانه
ها را نیز همچون سایر عرصه ها دستخوش تغییر و تحوالت
بنیادی نموده است .این تغییرات در زمینه های مختلفی
پدیدار شده و در بسیاری از موارد ماهیت خدمات و فعالیت ها
را کامالً دگرگون نموده است(.جاللی منش ،1339 ،ص )3

جهت دریافت این امواج می باشد .یک تگ آر اف آی دی غیر
فعال ،نیروی الزم را از طریق میدان ایجاد شده توسط قرائتگر،
به سمت خود می کشاند و از آن جهت نیرو بخشیدن به مدار
های ریزپردازنده استفاده می کند .سپس ریزپردازنده دامنه و
یا فرکانس امواجی که تگ به کد خوان انعکاس میدهد را
تغییر میدهد و این کد خوان امواج جدید را به دادههای
دیجیتالی تبدیل می کند.
اجزای نظام آر اف آی دی
یک نظام آر اف آی دی جامع از  4جزء تشکیل میشود:

.2

کد خوانها و حسگرهایی جهت بررسی تگ ها.

 RFIDچیست؟

.3

آنتن.

آر.اف.آی.دی مخفف سه واژه Radio Frequency
 Identificationمی باشد ،و به معنای تشخیص با استفاده
از فرکانس رادیویی است.

یک ایستگاه سرور که به وسیلهی نرم افزاری به نظام خودکار
کتابخانه متصل میشود و بارگذاری میشود.

کاربرد آر اف آی دی در کتابخانه ها
آر اف آی دی آخرین فناوری در کتابخانه هاست که به منظور
کارکرد های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
.1
.2
.3
.4

شناسایی و تشخیص کتاب
بازگشت منابع توسط خود کاربر
طبقه بندی و انتقال کتابهای کتابخانه
آشکار سازی سرقت یا کنترل سرقت

نظامهای آر اف آی دی چگونه کار میکنند؟

1

کتابدار پژوهشگاه ملّی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری،
javadeparesa@gmail.com

مزایای سیستم آر اف ای دی
.1
.2
.3
.4
.7

سرعت فعال سازی و غیر فعال سازی
سادگی فرایند فعال سازی/غیرفعال سازی خودکار
سرعت باال در سیاهه برداری
کنترل خودکار منابع
طول عمر برچسب ها

معایب نظامهای آر اف آی دی
.1
.2
.3
.4
.7
.5
.5
.3

قیمت زیاد
سهولت در فریفتن و دورزدن فناوریها
جابه جایی تگ ها
مشکالت گیرنده ها یا قرائتگرهای خروجی
تعرض به حریم خصوصی کاربر
تصادم/تداخلهای الکترونیکی قرائتگر
تصادم/تداخل تگ.
فقدان استاندارد
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ساختار نظام آر اف آی دی شامل یک تگ میباشد که این
خود از یک ریزپردازنده به همراه یک آنتن ساخته شده که
امواج الکترومغناطیسی را به بیرون میفرستدو همچنین
شامل یک جستجوگر یا کدخوان نیز میباشد.آنتن تگ در
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از طرف دیگر این تغییرات و ظهور نیازهای جدید کاربران
کتابخانه ها چالشهای عمیق تری نیز ایجاد کرده که در برخی
موارد منجر به تغییر ماموریتهای سنتی کتابخانه و ظهور
ماموریتها و به پشتوانه آنها خدمات جدیدی شده است.

تگ های آر اف آی دی که به طور الکترونیک با
.1
اطالعات واحدی برنامهریزی شده اند.

17

نتیجه گیری
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مزیت قابل توجه در همه انواع سیستمهای آر اف ای دی،
غیرتماسی بودن و ماهیت نبود خط دید در فناوری میباشد.
تگها میتوانند از میان انواع استحکامات از قبیل برف ،یخ،
مه ،رنگ ،اجسام کدر و دیگر موارد و در وضعیتهای چالش-
برانگیز محیطی و دیداری قابل خواندن باشند .در چنین
شرایطی ،بارکد و یا دیگر فناوریهای نوری ممکن است
ناکارآمد باشند .در چنین شرایط چالشبرانگیزی ،تگهای
آر.اف.آی.دی قادرند با سرعت قابل توجهی و در اغلب موارد
در کمتر از  199میلی ثانیه پاسخ دهند .توانایی
خواندن/نوشتن سیستم فعال آر.اف.آی.دی به عنوان یک
اگرچه آر.اف.آی.دی یک فناوری گران قیمت (در مقابل آن
بارکد) است با این حال ،این فناوری برای طیف وسیعی از
مجموعه اطالعات مکانیزه شده و کاربردهای تشخیصی الزم-
االجرا شده است .توسعه فناوری آر.اف.آی.دی برای دستیابی
به ظرفیتهای باالترحافظه ،دامنههای وسیعتر و خواندن و
آنالیز سریعتر ادامه دارد.

منابع
پروین ،سمیه; رنجبر ،ایوب".کاربرد آر.اف.آی.دی .در کتابخانه
ها".عطف.مهر 1391
ثمرپور ،وحید".اصول مدیریت و امنیت در کتابخانه ها با
استفاده از فن آوری ".RFIDماهنامه ارتباط علمی.دوره ،21
شماره .1مهر 2 :1399
چینگ یو ،شین.ترجمه علی بیرانوند ".کاربردهای نوین
آر.اف.آی.دی .در کتابخانه ها".ماهنامه ارتباط علمی.دوره ،19
شماره .3خرداد 3 :1399
جاللی منش ،عمار.آشنایی با فناوریهای نوپدید در کتابخانه
ها.تهران:پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران1339 ،
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سبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه های عمومی در
شهر تهران
مولف :احمد غیاثوند
نقد از :رشید نورزاد و پیام کیهانفر
دانشجویان کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی،
دانشگاه شاهد

مقدمه

در این میان شهرداری تهران به عنوان یکی از متولیان
گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی و نیز توسعه کتابخانهها
نقش مهمی را برعهده داشته و دارد .همچنین برای توصیف و
تشریح وضعیت توسعه و گسترش کتاب و کتابخوانی توجه به
سه مرحله اساسی یعنی نحوه تولید ،توزیع و مصرف کتاب
اهمیت می یابد.
از این رو مطالعه سبک مصرفی کتاب در بین شهروندان و
مراجعان و نیز وضعیت کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی
تحت پوشش شهرداری تهران از اهمیت مهمی برخوردار است.
بر این اساس اثر حاضر در قالب دو گزارش پژوهشی نسبتا
مجزا ،زنجیره کتاب ،کتابخوانی و کتابخانه ها را مورد بررسی
و تحلیل قرار داده است.

کتاب "سبک مصرف کتاب و وضعیت کتابخانه های عمومی
در شهر تهران" در یک جلد منتشر شده و  234صفحه دارد.
این اثر در قالب دو گزارش پژوهشی تقریبا مستقل از هم،
زنجیره کتاب ،کتابخوانی و کتابخانه ها را مورد بررسی

قرارداده است و هر گزارش شامل پنج فصل می باشد .فصل
اول به کلیات پژوهش،در فصل دوم ادبیات و پیشینههای
نظری پژوهش ،فصل سوم روش شناسی پژوهش و فصل
چهارم و پنجم به تحلیل دادهها و نتیجهگیری می پردازد.
مطالعه نخست ،سبک مصرف کتاب در بین شهروندان تهرانی
و مراجعان کتابخانه های عمومی را مطالعه کرده است و نیز به
بررسی تاثیر سبک زندگی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه فرهنگی
و سرمایه اقتصادی بر سبک مصرف کتاب افراد پرداخته است.
مطالعه دوم جهت بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی تحت
پوشش شهرداری تهران ،به ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه
های عمومی پرداخته شده است تا بر مبنای یک مدل علمی و
استاندارد نقاط ضعف و قدرت کتابخان های عمومی مورد
کنکاش و سنجش قرار گیرد.
در راستای مطالب فوق ،با مسئوالن و کارکنان کتابخانهها
مصاحبه به عمل آمده تا موانع و مشکالت کتابخانه ها و نیز
شیوه های ترویج فرهنگ کتابخوانی را از نظر آنها جویا
شوند.در نهایت بر اساس نتایج حاصل تحت عنوان شیوه های
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ساختار و محتوای کتاب
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کتاب ،مطالعه و کتابخانه سه عنصر مهم و حیاتی برای ترقی و
پیشرفت علمی جوامع به حساب می آیند .این عناصر هر سه
در ارتباط با هم بوده و تحت تاثیر یکدیگر هستند و هرکدام از
منظر خود می تواند موضوع مهمی تلقی گردد .اما عنصر
مطالعه و عادت به آن در کشورمان به عنوان یک مساله و
مشکل مهم مطرح بوده و برای حل این مشکل راه حلهای
گوناگونی مطرح شده که هرکدام در جای خود قابل بررسی
است.

19

نوین گسترش و ترویج فرهنگ کتابخوانی به ارائه راهبردهای
مختلف پرداخته شده است.

در مطالعه دوم هم که به ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانهای عمومی پرداخته است یافته ی زیر جالب به نظر می
رسید:

در مطالعه نخست که مولف سبک مصرف کتاب در بین
شهروندان تهرانی و مراجعان کتابخانه های عمومی را مورد
بررسی قرار داده ،یافته ی زیر به دست آمد که اشاره به آن
خالی از لطف نیست:

 شهرداری تهران دارای  54واحد کتابخانه می باشد که درمناطق مختلف شهر توزیع شده اند.از بررسی که به لحاظ
کمیت و کیفیت انجام گردیده است مشخص شد که به لحاظ
کمیت ،تعداد کتابخانه ها متناسب با میزان جمعیت هر
منطقه نمی باشد که این مساله باید مورد توجه مسئولین
مرتبط قرار گیرد.

یافتههای پژوهش
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 عرضه مصرف کتاب در جامعه کنونی شهر تهران بیشترحوزه ای زنانه و فراغت محور را داراست.یعنی مطالعه بین
زنان جامعه شهری تهران بیشتر از مردان گسترش یافته است
که محقق آن را به زنانه شدن فضاهای اجتماعی مرتبط می
داند به نحوی که بسیاری از فعالیت ها ،مشاغل ،رشته های
تحصیلی و ...توسط زنان در حال اشغال و مصرف هستند.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

گزارش فعالیت کمیته آموزش انجمن کتابداری و
اطالعرسانی ایران در دوره چهارم
دکتر سید مهدی طاهری

7

5

 .استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی
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در همین راستا ،کمیته آموزش انجمن برای نیل به ماموریت
اصلی خود ،یعنی بسط دانش جامعه علم اطالعات و
دانششناسی و فراهم نمودن زمینه الزم برای انتقال و
اشتراک دانش میان جامعه هدف ،با برگزاری  79عنوان
کارگاه و دوره آموزشی سعی نمود نقش حرفهای موثری را
ایفا کند .تمامی این کارگاهها و برنامهها بر اساس طرحهای
کامالً از پیش برنامهریزی شده برگزار شد .در قالب این

الف .برگزاری دورهها و کارگاهها بر اساس چهار رویکرد از
پیش تعیین شده ،و بر اساس نیازها و بازخورد مخاطبان و
فعاالن رشته علم اطالعات و دانششناسی .رویکرد نخست،
برگزاری کارگاههایی میان حوزهای که بر تاثیر و کاربردهای
فناوریهای نوین اطالعاتی بر فرایندها و خدمات علم
اطالعات و دانششناسی تاکید داشت .نقطه عطف این
کارگاهها در سه ماهه چهارم سال  1399بود .همان طور که
اشاره شد ،ایده مربوط به این رویکرد در نخستین جلسه
کمیته آموزش در تاریخ هفدهم شهریور  1339مطرح شد.
رویکرد دیگر ،برگزاری دورهها و کارگاههایی برای افزایش
توان و مهارتهای پژوهشی حرفهمندان علم اطالعات و
دانششناسی و دیگر رشتهها را مد نظر قرار میداد.
کارگاه های متعددی در این زمینه برگزار گردید که برخی از
آنها جنبه عمومی داشتند و دانشجویان و متخصصان دیگر
رشتهها نیز شرکت نمودند .از جمله میتوان به کارگاههای
هفته پژوهش که در سالهای  ،1399 ،1339و 1391
برگزار ،و مورد استقبال چشمگیر مخاطبان واقع شد ،اشاره
نمود .در رویکرد دو دیگر ،برگزار کارگاههایی متناسب با
سرفصلهای جدید درسی مقاطع مختلف تحصیلی (به ویژه
کارشناسی) برای فارغالتحصیالن پیش از سال  1399و دیگر
عالقهمندان بود که در سال  1391برگزار گردید .و
کارگاههای رویکرد سه دیگر به مباحث جدید مطرح در
حوزه علم اطالعات اختصاص داشت؛ ب .بنا بر دالیل مختلف
مانند تاثیر عمیقتر و کاربردیتر ،بهبود فرایند هویتبخشی
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نخستین روزهای زیبای بهار  1392مصادف است با پایان
فعالیت دوره چهارم انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران.
دوره ای که رخدادهای مهمی را تجربه نمود .تغییر نام رشته،
حذف پست کتابدار در مدارس ،انتخاب انجمن به عنوان
انجمن برتر در پنجمین جشنواره بینالمللی فارابی ،و نظیر
آن که هر کدام به نوبه خود رخدادهای خاصی به شمار
میآمدند ،و بازخوردهایی خاصی را از سوی انجمن
میطلبیدند .در برابر این رخدادها ،انجمن تالش نمود تا از
اعتبار و جایگاه حرفه دفاع کند ،و از این لحاظ تالش تمامی
همکاران ،چه اعضای هیئت مدیره و چه همکارانی که
داوطلبانه با انجمن همکاری میکنند ،مشکور است .افزون بر
این تالشها ،انجمن ماموریتهای دیگری نیز به عهده داشت
که میبایست در راستای تقویت آنها گام بر میداشت.
حمایت معنوی از پژوهشهای حوزه علم اطالعات ،کمک به
ارتقا و روزآمدسازی سطح دانش جامعه مخاطبان،
آمادهسازی بستر الزم برای بهبود بروندادهای علمی ،و
همانند آن که در قالب فعالیتهای کمیتهها به صورت
تفکیکی و یا صورت مشترک تعریف شده است.

کارگاهها و دورهها بیش از  1999نفر از متخصصان رشته
علم اطالعات و دانششناسی و دیگر رشتهها آموزش دیدند،
و برای  323نفر از آنها گواهی شرکت در کارگاه یا دوره
صادر گردید ،که در نوع خود آمار قابل قبولی است .موفقیت
یا عدم موفقیت این برنامهها به طور کلی بر اساس نظرات
جامعه علم اطالعات و دانششناسی قابل ارزیابی است ،اما
بازخورد شرکتکنندگان در کارگاهها یا دورهها رضایت آنها
را نشان میدهد .کمیته آموزش بر اساس دیدگاههای بیان
شده در نخستین جلسه خود ،نیل به سه هدف عمده را در
دستور کار قرار داد:
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علمیه خواهران برای حدود ده عنوان دیگر ادامه خواهد
داشت؛ ج .رویکردهای پیشتر اشاره شده برای برگزاری
کارگاهها و دورههای آموزشی باعث شد ،کمیته آموزش برای
آن که بتواند به نیازهای مبنای شکلگیری این رویکردها
پاسخ مناسب دهد ،بر تعداد کارگاهها و دورههای آموزشی
بیافزاید .به نحوی که تعداد کارگاهها و دورههای برگزار شده
در دوره چهارم ،از مجموع برنامههای مشابه در سه دوره
پیشین انجمن بیشتر بود .این مهم اگر چه بار سنگینی بر
دوش کمیته آموزش نهاد ،اما دستاوردهای گوناگونی برای
انجمن خواهد داشت .در ادامه فهرست تمامی کارگاهها و
دورههای آموزشی برگزار شده توسط یا با همکاری کمیته
آموزش در قالب جدولی ارائه میگردد.

به انجمن ،و تامین بخشی از هزینههای انجمن (درآمدزایی)،
در دوره چهارم همکاری با دیگر سازمانها برای برگزاری
دورهها و کارگاههای آموزشی گسترش یافت .این گروه از
برنامههای کمیته نیز مورد اقبالی خاصی قرار گرفت و
تجربیات موفقی را رقم زد .همکاری با سازمان فرهنگی و
هنری شهرداری تهران (چهار کارگاه) ،بنیاد بینالمللی علوم
وحیانی اسراء (دو دوره) ،دانشگاه پیام نور اصفهان (یک
کارگاه) ،سازمان منطقه آزاد کیش (یک کارگاه) ،جامعه
المصطفی العالمیه (ص) (یک کارگاه) ،و مرکز مدیریت
حوزههای علمیه (پنج کارگاه) در این گروه میگنجند .این
همکاری به نحوی بود که برخی از آنها مانند مشارکت در
برگزاری کارگاههای سه روزه برای مرکز مدیریت حوزههای

فهرست کارگاهها یا دورههای آموزشی برگزار شده توسط کمیته آموزش انجمن در دوره چهارم به ترتیب تاریخ
ردیف
1

عنوان کارگاه یا دوره
کتابخانههای دیجیتالی :مفاهیم ،ساختار،

نام مدرس

زمان برگزاری

سازمان همکار

دکتر سید مهدی طاهری

98/60/55

دانشگاه پیام نور اصفهان

فرآیندها ،و رویکردهای نوین
5

کارگاه مهارت های تصمیم گیری در فرآیند

دکتر یزدان منصوریان

98/16/60

پژوهش
دکتر سید مهدی طاهری

98/16/60

3

پژوهش در محیط وب

98/16/59

0

شیوه ها ،رویکردها و معیارهای داوری مقاله

دکتر سید رحمتاهلل

های علمی

فتاحی و دکتر یزدان
منصوریان

5

مهارتهای ارتباطی برای کتابداران

0

مدل مفهومی ملزومات کارکردی پیشینههای

دکتر ابراهیم افشار

98/15/11

زنجانی

7

دکتر محسن حاجی

کتابشناختی

زینالعابدینی

حفاظت پیشگیرانه در محیطهای آرشیوی و

صدیقه روحی

98/15/15
86/65/69

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

کتابخانهای و ارائه راهکارهای اجرائی در زمان
بحران
9

آموزش و تقویت مهارتهای فردی کتابداران

8

نمایهسازی کتاب (پیشرفته)

دکتر محسن حاجی

86/60/15

زینالعابدینی
دکتر سید مهدی طاهری

سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران

-15

بنیاد بینالمللی علوم وحیانی

86/60/16
16

رویکرد مبتنی بر شواهد ،تفکر انعکاسی ،و

دکتر یزدان منصوریان

اسراء

86/60/17

یادگیری پرسشمدار در کتابداری و
اطالعرسانی
11

ارائه خدمات در کتابخانههای کودك و نوجوان

دکتر رویا مکتبی فرد

86/60/36

15

کاربرد نرم افزار  ENDNOTEدر نکارش منابع

دکتر سعید اسدی

86/67/59

سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران

علمی
13

مهارتهای نگارش مقاله برای مجالت بین
المللی آی.اِس.آی

10

آشنایی با مبانی تحلیل محتوا و کاربردهای آن

دکتر حمیدرضا جمالی

86/69/15

مهموئی
دکتر یزدان منصوریان

جامعه المصطفی العالمیه (ص)،
موسسه آموزش عالی بنتالهدی

86/68/63
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در پژوهش
15

شیوه ها ،رویکردهای و داوری مقاله های علمی

دکتر سید رحمتاهلل

86/68/68

فتاحی
10

مبانی فراداده و فهرستنویسی ماشینی

سید ابراهیم عمرانی

86/68/55

17

اصول و مبانی پایاننامهنویسی

دکتر محسن حاجی

86/68/53

19

نمایهسازی اشیای محتوایی (پیشرفته)

دکتر سید مهدی طاهری

18

دیجیتالیکردن کتابخانهها ،کتابخانههای

دکتر محمدباقر غزنوی

سازمان فرهنگی و هنری
شهرداری تهران

زینالعابدینی
آذر تا دیماه
1386
دیجیتالی و استفاده از عامل انسانی
56

تکنینكها و چالشهای جستجوی متون فارسی

51

اخالق حرفهای

55

پیوندهای بینرشتهای در کتابداری و

86/11/19

قوشچی
دکتر محسن صبوریان

86/11/50

دکتر احد فرامرز

81/61/36

قراملکی
دکتر یزدان منصوریان

81/65/57

اطالعرسانی و مهارتهای طراحی و اجرای
پژوهشهای میان رشتهای و چند رشتهای
علی حسنوند

81/65/59

53

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

دکتر سید مهدی طاهری

81/65/58

50

فهرستنویسی و ردهبندی کتاب

81/65/36

55

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

دکتر محسن حمیدی

81/63/50

50

از پردازش ابری تا کتابخانه ابری

وفا قبادپور و افسون

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان همدان)
خواهران (استان همدان)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان همدان)
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مرکز مدیریت حوزههای علمیه

ثابتپور
57

فهرستنویسی و ردهبندی کتاب

59

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

58

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

36

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

31

فهرستنویسی کتاب

35

فهرستنوسی و ردهبندی کتاب

33

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

30

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

35

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

30

ملزومات کارکردی پیشینههای کتابشناختی

دکتر محسن حمیدی

81/60/69

علی حسنوند

81/60/68

دکتر افشین موسوی

81/60/16

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان مازندران)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان مازندران)

چلك

24

دکتر محسن حمیدی

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان مازندران)
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مرکز مدیریت حوزههای علمیه

81/60/68

خواهران (استان تهران)

دکتر سید مهدی طاهری

81/60/16

مرکز مدیریت حوزههای علمیه

دکتر محسن حمیدی

81/60/11

علی حسنوند

-15

مرکز مدیریت حوزههای علمیه

81/60/11

خواهران (استان تهران)

دکتر رحیم رسولی آزاد

81/60/15

مرکز مدیریت حوزههای علمیه

علی حسنوند

81/60/13

دکتر محسن حاجی

81/68/19

خواهران (استان تهران)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان البرز)

خواهران (استان البرز)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان البرز)
(اف .آر .بی .آر).
37

زینالعابدینی

چگونه پایاننامهای قابل دفاع و ارزشمند تدوین

دکتر سید رحمتاهلل

کنیم :مالحضات نظری و عملی در اجرا و ارائه

فتاحی

81/68/55

پایاننامه
39

استخراج مقاله پژوهشی از پایان نامه

38

سازماندهی اطالعات و دانش

06

یادگیری مهارتهای پژوهشی در چارچوب

دکتر داریوش مطلبی و

81/68/58

دکتر مهدی علیپور
حافظی
دکتر سید مهدی طاهری

-68/36

سازمان منطقه آزاد کیش

81/16/65
دکتر یزدان منصوریان

81/16/59

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

نظریه اهداف آموزشی بلوم
01

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

05

فهرستنویسی کتاب

دکتر محسن حمیدی

81/11/67

دکتر سید مهدی طاهری

81/11/69

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان قم)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان قم)

03

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

00

کاربرد نرم افزار  ENDNOTEدر نگارش منابع

علی حسنوند

81/11/68

دکتر سعید اسدی

81/68/19

مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان قم)

علمی
05

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

00

سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی

دکتر محسن حاجی

81/15/65

زینالعابدینی
دکتر سعید اسدی

81/15/16

ثروت علمی

09

مرجعشناسی ،مجموعهسازی و خدمات عمومی

08

آشنایی با نرمافزارهای کتابخانهای

56

کاربرد نرمافزار اس .پی .اس .اس .در فرایند

دکتر محسن حمیدی

81/15/17

علی حسنوند

81/15/19

محدثه دخت عصمتی

85/65/65

خواهران (استان بوشهر)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
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07

فهرستنویسی کتاب

دکتر سید مهدی طاهری

81/15/10

مرکز مدیریت حوزههای علمیه

خواهران (استان بوشهر)
مرکز مدیریت حوزههای علمیه
خواهران (استان بوشهر)
پژوهش

تالش اعضای کمیته آموزش انجمن در جهت کسب رضایت
جامعه محترم علم اطالعات و دانششناسی در وهله نخست،
و رضایت جامعه علمی کشور در وهله دیگر بوده است .هر
نوع همکاری با انجمنهای علمی ،کوششی داوطلبانه است و
از لحاظ مادی به ارزشی نمیانجامد ،جز آن که موجب تعالی
روحیه علمی شخص میگردد .من باب لم یشکر المخلوق لم
یشکر الخالق ،تالش و همیاری همکاران ارجمندی که به
عنوان اعضای کمیته آموزش انجمن فعالیت نمودند ،و
موجبات افزایش سطح آگاهی و بسط دانش جامعه علم
اطالعات و دانششناسی را فراهم کردند ،به ویژه دوستان
فرهیخته سرکار خانمها یوسفی (مسئول دفتر انجمن)،

سمانه نوذر (دبیر کمیته آموزش) ،محدثه دخت عصمتی،
دکتر آزاده فتاحی ،ملیحه درخوش ،منیره قاسمی ،و دکتر
مریم اسدی (مسئول کمیته روابط عمومی) قابل تقدیر و
ستایش است .تداوم همکاری این عزیزان ،و دیگر
عالقهمندان به اعتالی رشته علم اطالعات و دانششناسی
همواره شایسته خواهد بود .در پایان امید است ،با همکاری و
مشارکت همه اعضای محترم جامعه علم اطالعات و
دانششناسی و در قالب سازمانی علمی و حرفهای به نام
انجمن کتابداری و اطالعرسانی ،روز به روز شاهد اعتالی
رشته و متخصصان آن بوده ،به جایگاه شایسته خود دست
یابیم.

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

اطالعات سبز و سواد زیست محیطی
ابراهیم عمرانی
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انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران در ادامه اجرای برنامه های سخنرانیهای خود ،ماه پائیز را به برنامه میان رشته ای اطالعات سبز یا سواد زیست محیطی
اختصاص داد .برای شروع این کار با انتشار بیانیه زیر در سایت انجمن و در خبرگزاری لیزنا از انجمن ها و نهادهای فعال محیط زیستی تقاضا کرد که در این
برنامه انجمن و نهادهای کتابخانه ای مرتبط را یاری رسانند .چنانکه در بیانیه آمده برنامههای ارتقاء سواد زیستمحیطی باید از کتابداران شروع شود تا در
انتها کتابدارانی که در این نشستها و کارگاهها شرکت می کنند ،بتوانند برای ترویج سواد زیست محیطی کتابخانه های خود را فعال کنند و این آموزشها را
در بدنه اصلی جامعه ترویج کنند .بدین منظور و با تکیه بر مخاطب اصلی این برنامه سه ماهه یعنی کتابداران کتابخانه های عمومی و با همکاری نزدیک
مدیریت امور کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ،کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و خانه کتابدار و شورای کتاب کودک برنامه را آغاز
کردیم .در همینجا باید از پایگاه خبری کتابداری و اطالع رسانی لیزنا یاد کرد که از ابتدا به عنوان حامی برنامه در کنار تشکلهای دیگر به فعالیت پرداخت و
انعکاس دهنده همه اخبار و رویدادهای اطالعات سبز بود .تشکلهای فعابل محیط زیستی که در این برنامه همکار ما بودند و مجری همه برنامه های ترویجی
در واقع این نهادها بودند ،به ترتیب ورود ،انجمن طرح سرزمین ،پایشگران محیط زیست (پاما) ،موسسه کاوشگران طبیعت دنیا و موسسه زیست پایدار مانا
بودند که هر چهار گروه با ما تا میزگرد پایانی که جمع بندی از کار گروهی این  3نهاد کتابداری و زیست محیطی بود همراه بودند و لذت یک کار گروهی
زیبا و سالم را در عمل خود نشان دادند.

بیانیه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران 17 :شهریور 1391
درآمد
انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران به عنوان انجمن علمی فعال در حوزه اطالعات وظیفه آموزش سواد اطالعاتی را در جامعه
ایران بر دوش خود دارد و تالش مکند در همهجا حضور خود را برای ارتقاء س واد اطالعاتی در حوزه های مختلف به اثبات برساند.
یکی از اولین و مهمترین حوزه هایی که انجمن وظیفه دارد در ارتقاء سواد جامعه در آن حوزه آن فعال شود ،حوزه اطالعات زیست
محیطی است .انجمن امیدوار است بتواند با همکاری فعاالن و متخصصان این حوزه که تولید کنندگان اصلی این اطالعات هستند،
پا به عرصه فعالیت بگذارد و در جمع مروجان سواد زیستمحیطی و توزیعکنندگان اطالعاتزیست محیطی در جامعه ایران باشد.
تخریب محیط زیست :ناآگاهی یا سودجویی

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

تخریب و انهدام محیط زیست تبدیل به یکی از کابوس های انسان معاصر و مرکز توجه عالقه مندان به تداوم حیات در کره خاکی
شده است .بخش عمده ای از این فرسایش و تخریب  ،در اثر سودجوئی های سرمایه های بزرگ جهانی و حمایت دولت ها از آنها و
بخشی دیگر به علت بی اطالعی و نا آگاهی ساکنان شهرها و مجاوران مناطق طبیعی روی می دهد .هر دو بخش تخریب جنبه
اقتصادی دارد ،چه آن که برای قوت الیموت خود جنگل را تخریب و جانوران کمیاب ر ا شکار می کند و چه آنکه با ایجاد صنایع
بزرگ به تولید گازهای گلخانه ای و تخریب محیط زیست می پردازد .چیزی که در همه موارد به چشم می آید ،بی اطالعی و
ناآگاهی مردم از مصرف د رست مواد و انرژی است .اطالع رسانی به یکایک افراد جامعه درباره منابع و انرژی های جایگزین وظیفه
همه افراد جامعه است .آگاهی داشتن از نقش صنایع در آلودگی و انهدام محیط زیست حق همه مردم است .همه مردم وظیفه
آگاهی دادن به یکدیگر و آشنا کردن سایرین با مشکالت توسعه های بی رویه و غیر پایدار هستند ،لیکن دو گروه از وظیفه بارزتری
بر عهده دارند .متخصصان و فعاالن محیط زیست و متخصصان و فعاالن حوزه اطالعات.
همه شما هراز چندگاهی اخباری در زمینه مصرف صحیح ،انرژی های پاک ،اعتراض به تخریب طبیعت ،انقراض گونه های کمیاب،
آلودگی ر ودخانه های حاشیه شهرها و این قبیل موضوع ها شنیده اید و از کنار آن با بی اعتنایی (و البته عده ای با حساسیت)
گذشته اید .بسیاری از شما عباراتی چون توسعه پایدار ،انرژی های جایگزین ،مصرف بهینه ،چرخه بازیافت  ،آسیب دیدگی الیه
اوزون ،تولید گازهای گلخانه ای و این قبیل عبارات را شنیده اید که در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت،
کنفرانس ها و اجالس های ملی ،منطقه ای و جهانی ،و آگاهی رسانی ها و مبارزات گروهی در قالب تجمع های مختلف و

محاکماتی که هر از چندی رخ می نمایند منعکس می شود .حتماً در اخبار دیده اید که هر جا سران دولت های صنعتی کنفرانسی
یا گردهم آئی اقتصادی دارند ،از دور و نزدیک عده ای در نزدیکی محل برگزاری به اعتراض به ایشان برای مشارکت در تخریب کره
زمین جمع می شوند و با سخنرانی و راهپیمایی های مختلف مسئولیت ایشان را در قبال نسلهای بعدی یادآور می شوند.
سواد زیستمحیطی
سواد زیست محیطی ،سواد بوم شناختی ،سواد سبز ،و آموزش زیست محیطی عباراتی هستند که بطور معمول بجای یکدیگر بکار
می روند ،همانگونه که کتابداری سبز و اطالعات سبز و اطالعات زیست محیطی ،حامل مفهومی نزدیک و پشتیبان آموز شهای
زیست محیطی هستند .با این همه سواد زیست محیطی می تواند به عنوان هدف آموزش زیست محیطی نیز تلقی گردد .از
مجموعه تعاریفی که در دست است می توانیم سواد زیست محیطی را چنین تعریف کنیم" :توانایی شناخت اینکه انتخاب های
یک شخص چه اثری بر محیط زیست می گذارد و شناسایی راه حل هایی که بیشترین پایداری را برای حل مشکل
دارند ،و توانایی عمل به شیوه هایی زیست محیطی دوستانه و مناسب برای آن راه حل".
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نظر شما را به بخش سوم تعریف باال جلب می نمایمد .تعریف باال فراگیر را به عمل می خواند و تأکیدمی کند که دانستن کافی
نیست ،و حتی یافتن و ارائه راه حل هم کافی نیست و پس از این دو ،نوبت پا به میدان گذاشتن و عمل کردن است .عملی که
بسیاری دولت های جهان موافق آن نیستند .عدم عالقه مندی دولت ها در جهان به راه حلهای زیست محیطی را می توانم به دو
علت عمده و برخی دالیل ریز و درشت نسبت دهم ،دو علتی که بیشتر خود می نمایانند ،یکی ناتوانی دولتها در جلوگیری از
فجایع زیست محیطی است که ناشی از اختالف منافع در سطح جهانی بر سر مسائلی مثل کنترل گازهای گلخانه ای و امثال آن
استو دیگری تعارض با منافع سوداگرانی که از قدرت و پشتوانه سیاسی در داخل یک کشور برخوردارند .طرفداران محیط زیست
باید با جدیت ولی واقع بینانه به مبارزه برای نجات زمین ِ انسان ها ،جانوران و گیاهان کمر همت ببندند و اگر توان اجرای چنین
راه حل هایی در سطح ملی و منطق ه ای و جهانی را به علت معضالت و مشکالت ناشی از عدم عالقه مندی سیاستمداران ندارند،
می توانند از پروژه ها و حرکت های کوچکتر آغاز کنند .شما می توانید از خودتان و دوستانتان آغاز کنید تا زمانی که صدایتان آن
قدر بلند باشد که به گوش مجلسیان و دولتمداران و مجریان صالح نیز برسد.
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کتابخانه سبز در این مرحله در محدوده کار ما نیست
همینجا باید توجه عزیزان را به این جلب کنم که کتابخانه سبز از موضوع بحث ما خارج است .جنبش کتابخانه سبز بیشتر شامل
کتابخانه هایی است که در تاسیسات و ساختمان خود از انرژی های پاک استفاده می کنند و توصیه های زیست محیطی مثال
استفاده کمتر از کاغذ ،پالستیک و موادی که به تخریب بیشتر زمین می انجامد را به کار می بندند
).(http://escholarship.org/uc/item/39d3v236
انجمنهای فعال زیست محیطی و کتابداران دو بال اطالعات سبز
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چنانکه گفته شد از میان گروه های مختلف اجتماعی دو گروه سهم بیشتری در آگاهی جامعه نسبت به مسائل زیست محیطی و
ترویج آموزش و سواد زیست محیطی دارند ،متخصصان و فعاالن محیط زیست و متخصصان و فعاالن حوزه اطالعات ،متخصصان و
فعاالن محی ط زیست به عنوان کنشگران این حوزه و تولید کنندگان اصلی اطالعات زیست محیطی ،و کتابداران و فعاالن حوزه
اطالع رسانی در ساماندهی و توزیع اطالعات به آحاد جامعه.
به طور معمول دولت ها دل خوشی از فعاالن محیط زیست ندارند و کارهای آنها را دخالت در امور اجرایی و کشورداری خود می
دانند .کمتر کشوری می بینید که فعاالن محیط زیست با بودجه های دولتی و حتی با بودجه های بنیاد هایی که در موارد
اجتماعی هزینه هایی را قبول می کنند  ،پشتیبانی شوند .در بیشتر کشورها این کار را سازمان های ناسودبر غیر دولتی بر عهده
دارند و خالصانه و با از خود گذشتگی همه اعضای خود در رساندن آگاهی به جامعه تالش می کنند .هر یک از این ناسودبرها گوشه

ای از این بار سنگین را بر دوش می گیرند و هرکدام در حوزه ای و رشته ای فعال می شوند و بعد از مدتی کار به تجربه ها و
تخصص هایی در رابطه با انتقال اطالعات زیست مح یطی و کار فعاالنه در مجموعه های شهری و روستایی دست می یابند که بسیار
مفید است و تجربه نشان داده که قابلیت پیاده سازی نیز دارد.
توزیع ضعیف اطالعات در جامعه
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سازمانهای ناسود بر در کنار متخصصان ،تولید کننده اطالعات مبتنی بر تجربه و مبتنی بر مطالعه هستند .ولی این را هم تجربه
نشان داده که در توزیع این اطالعات در جامعه به همان عللی که در باال گفته شد ،کمتر موفق می شوند .معموال هریک از این
انجمنهای یا سازمانهای ناسودبر طیف محدودی در اطراف خود را پوشش می دهند و اطالعات در جامعة هدف به طور وسیع توزیع
نمی شود .این د قیقاً نقطه ایست که کتابخانه ها می توانند وارد شوند و با استفاده از ستادی به نام کتابخانه ،و گروهی به نام
کتابداران و کارشناسان توزیع اطالعات ،فرایند آموزش زیست محیطی را در شهرها و روستاها به هر کوی و برزنی بکشانند و جامعه
را از خطرات فجایع زیست محیطی و راه های جلوگیری و دست کم کاهش این خطرات آگاه سازند .همه کتابداران ،به ویژه
کتابداران کتابخانه های عمومی و کودک در کشورهای در حال توسعه باید در مسائل مرتبط با پایداری محیط زیست مشارکت
کنند .این فعاالن باید با نهایت خالقیت و نوآوری به موضوع وارد شوند و از همه آموخته ها و تجربیات خود چه در گردآوری و
دسترسی دادن به اطالعات تولید شده و چه در استفاده از تجارب سواد اطالعاتی و اشاعه اطالعات سود ببرند تا در مواردی چون
پائین بودن سواد زیست محیطی ،زیرساخت های ضعیف ،بی توجهی و بی عالقگی سیاسی به آشکار شدن اطالعات فجایع زیست
محیطی ،و برای رسیدن به اهدافی که در اینجا آن را سواد زیست محیطی خواهیم نامید به موفقیت برسند .ما نام این مجموعه
تالش ها را ترویج اطالعات سبز یا اطالعات زیست محیطی می نامیم و کتابدارانی که به این موضوع وارد می شوند باید به کمک
فعاالن محیط زیست در ابتدای امر سواد زیست محیطی خود را باال برده و بعد از آن به اشاعه اطالعاتی که توسط سازمان های
ناسودبر فعال در محیط زیست و متخصصان این حوزه تولید می شود بپردازند .در بحث تولید اطالعات زیست محیطی ،از مسایل
مبتال به زیست محیطی گفته شد و تولید و ارائه آن را کار متخصصان محیط زیست دانستیم .لیکن در حوزه اطالعات تنها به
تعریفی از سواد اطالعاتی خوهیم پرداخت  « :سواد اطالعاتی توانایی فرد را برای غلبه بر افزونگی اطالعات و شناخت اطالعات غلط
و بی ربط و کم ربط ،و افزودن توان تصمیم گیری بر اساس اطالعات صحیح و کارآمد را باال می برد».
یافتن نکات برجسته که امکان عملیاتی شدن دارند
بر اساس تعریف باال سواد زیست محیطی یکی از متعدد سواد هایی است که برای مدیریت محیط زندگی فرد به کار خواهد آمد.
چنانچه در باال گفته شد سواد زیست محیطی عبارت است از "توانایی شناخت اینکه انتخابهای یک شخص چه اثری بر
محیط زیست می گذارد و شناسایی راه حل هایی که بیشترین پایداری را برای حل مشکل دارند ،و توانایی عمل به
شیوه هایی زیست محیطی دوستانه و مناسب برای آن راه حل ".بنابراین و با توجه به این تعریف در آموزش سواد زیست
محیطی می توان بر نکات مهم انگشت گذاشت و از آنها برنامه کاری خوبی برای فعالیتی نوین و بین رشته ای در کتابخانه های
عمومی و کودک ساخت ،مسایلی که فعاالن محیط زیست اطالعاتش را تولید می کنند و کتابداران همه تالش خود را صرف اشاعه
آن می کنند .به طور مثال:


برجسته کردن مشکالت زیست محیطی شناخته شده؛
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شناسایی"نقاط داغ" و مکان هایی که خطرِ نزدیکتر و بیشتری تهدیدشان می کند و توجه بیشتر به آنها؛



آگاهی رسانی به عموم ،به مجریان و به ذینفعان؛



برگزاری مباحثات و مناظرات مختلف؛



برگزاری جلساتی برای ارائه گزارشهای زیست محیطی؛ و



کمک به تعریف اهداف و مقاصد توسعه پایدار.

نقش کتابداران و کتابخانه ها در فرایند سواد زیست محیطی
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دسترسی به اطالعات زیست محیطی و آموزش فراگیران سواد زیست محیطی نقشی جدید برای کتابداران ،در کنار متخصصان و
دوستداران محیط زیست است .به عالوه کتابداران در زمینه هایی چون یافتن و تفسیر اطالعات و دسترسی به اطالعات ،در کنار /و
به عنوان متخصصان فناوری اطالعات ،در کنار شرکای دیگری که همه آنها را درمجموع ماً موران تغییر در برخورد عموم با محیط
زیست می خوانیم (مانند رسانه ها و داوطلبان عالقه مند) ظاهر می شوند .متخصصان اطالعات می توانند در تاً مین نیازهای
اطالعاتی و آموزشی محیط زیست پایدار ارتباط بیشتری با فعاالن پایداری محیط زیست برقرار نمایند و نقش خود را بر اساس
نیازهای مختلف زیست محیطی که در آن قرار دارند ،بازنگری نمایند و از فضای کتابخانه به عنوان ستادی برای آموزش های زیست
محیطی استفاده نمایند.
در این میان کتابخانه های عمومی و از بعد آینده نگری کتابخانه های کودک از بارزترین محیطهایی هستند که می تواند به خط
اول مبارزه با نابودی محیط زیست تبدیل شوند .این کتابخانه ها می توانند تبدیل به محیطی برای آموزش مهارت های فناوری های
اطالعاتی و ارتباطاتی و محلی برای همکاری های گروه های عالقه مند باشند.
مشارکت کتابداران و متخصصان محیط زیست می تواند به تهیه درسنامه های ساده و برگزاری دوره های آموزشی از ابتدایی تا
پیشرفته در جهت باال بردن سواد زیست محیطی آحاد جامعه باشد .برگزاری دوره هایی مانند محله پایدار در شهرها ،روستای پایدار
در محیط های روستایی و دوره های ساده ای مانند گ ردشگری پایدار و برنامه های سبک کوه پیمایی و طبیعت گردی پایدار برای
دوستداران طبیعت در کتابخانه های عمومی و کودک  ،باعث شادابی این کتابخانه ها نیز خواهد گردید .این دوره ها می تواند با
همکاری فدراسیون های ورزشی مرتبط و انجمن های تخصصی مرتبط برگزار گردند.
عالوه بر دوره های ساده و مفرح که می تواند همراه با تمرین هایی مانند رفتن به محله ها و روستاها و طبیعت توسط فراگیران و با
همکاری انجمن ها و فدراسیون ها و با هزینه های حداقلی صورت گیرد ،می توان دوره های سطح میانی و پیشرفته هم در جهت
باال بردن سواد زیست محیطی و اطالعات سبز طراحی و در کتابخانه های عمومی و بعضی کتابخانه های تخصصی مرتبط اجرا کرد.
دوره هایی که مبتنی بر مسائل و مشکالت زیست محیطی بومی ،ملی ،منطقه ای و جهانی باشند .مشکالت مهم زیست محیطی
جهان مانند گازهای گلخانه ای و تغییرات در آتمسفر زمین مانند گرم شدن زمین و تغییرات اقلیمی ،و اشعه های جوی که موجب
مشکالت سالمتی برای انسان ها در نقاط مختلف زمین می شوند؛ مشکالت پراکندگی زیستی مانند گیاهان و جانوران رو به
انقراض ،و فرسایش زمین و خاک ،بیابان زایی و از بین رفتن جنگل ها (از  5میلیارد هکتار به  4میلیارد هکتار در مدتی حدود 79
سال در ایران)؛ مشکالت استفاده از سوخت های فسیلی و هسته ای و ترویج استفاده از انرژی های پاک؛ نا ایمنی مواد غذایی و
مسائل بهداشت و سالمتی؛ و مشکالت ناشی از سودجوئی های دالالن شهری در توسعه شهرها به مناطق طبیعی و انهدام جنگلها و
مراتع؛آال ینده هاو مبارزه با آْلودگی؛ و بسیاری مشکالت دیگر.
در کنار برگزاری دوره ها ،برگزاری نمایشگاه های محدود ،اعم از نمایشگاه های کتاب و نمایشگاه های تخصصی مرتبط می تواند
کامل کننده برنامه های آموزشی اطالعات سبز و سواد زیست محیطی باشد .کتابخانه های عمومی و کودک می توانند پا را از
محیط کتابخانه ها فراتر نهاده و با همکاری آموزش و پرورش نواحی شهری و روستایی دوره های آموزشی ساده شده ای در همه
موارد باال برای دانش آموزان برگزار نمایند.
عادت به مطالعه به عنوان هدفی جانبی
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در اینجا نکته ای که شاید موضوع جنبی برنامه های مختلف انج من کتابداری و اطالع رسانی ایران بوده و هست را فقط یادآوری
می نمایم  :ترویج خواندن و عادت به مطالعه .آموز ش های زیست محیطی در خانواده ها ،مجامع و کال محیط های بیشتر فرهنگی
با موانع کمتری جلو می رود ،حال آنکه ما نیاز داریم که در محیط هایی که از نظر فرهنگی ضعیف تر هستند نیز فعالیت کنیم و
اتفاقا انرژی بیشتری نیز می طلبد .با اعتقاد به این موضوع ،مساله عادت به مطالعه مساله مهمی است که می تواند بر کار ما تاثیرً
بگذارد و برخی موانع را کمتر کند .باید بگویم آموزش محیط زیست (و در کل هر آموزشی) می تواند در تعامل با عادت به مطالعه

نیز مورد توجه قرار داده شود .آموزش آنچه که فرد به آن عالقه دارد (در اینجا محیط زیست) ،به تجربه موجب رونق مطالعه (کتاب
و رسانه های دیگر) شده و در روی آوردن به مطالعه در حوزه های زیست محیطی و در ادامه آن ،روی آوردن به مطالعه عمومی
تاثی ر گذار بوده اند .از سوی دیگر نیز باید توجه داشت که عادت به مطالعه نیز در رشد آموزشهای زیست محیطی افراد موثر خواهد
بود و در اینجا هر دو گروه همکار  ،کتابداران و فعاالن محیط زیست) باید از فرصتی که ایجاد می شود به خوبی استفاده نمایند .که
البته به نحو بارزی به خالقیت هر دو گروه در انتقال سواد زیست محیطی و به وجود آوردن فضای آگاهی خواهی و استفاده
اثربخش و کارا از فضای ایجاد شده بستگی دارد.
برنامه کوتاه مدت
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هدفی که در سراسر نوشته باال وجود دارد ،برنامه ای دراز مدت و کمک همه دستگاه های آموزشی ،پژوهشی و رسانه ای را می
طلبد .برای شروع نیازمند یک کوشش اولیه و تبلیغ در حد وسع برای انتقال پیام این برنامه به هر گوشه ای از جامعه است که در
توانمان است .پیشنهاد مشخص ما برنامهریزی برای مجموعه نمایشگاهها ،همایشها و سخنرانیهای متعددی در طول سه ماه پائیز
و با فاصله یک ماه از یکدیگر است .مطابق زمان بندی انجمن این مجموعه می تواند در چهارشنبه های آخر هریک از ماه های مهر،
آبان و آذر اختصاص یابد .برای این کار با انجمن های ناسودبر و کتابخانه های داوطلب جلساتی جداگانه داشته ایم.

سخنرانیها
سخنرانی های ما مسلماً در درجه اول برای کتابداران و در وهله بعد برای عموم طراحی می شود و انجمن های زیست محیطی
شرکت کننده باید در زمینه هایی که الزم می دانند که کتابداران برای شروع کار اطالع داشته باشند ،برای ایشان سخنرانی کنند و
کارگاه ها ی محیط زیستی برگزار نمایند .به طور حتم در دعوتنامه ها از همه دوستداران محیط زیست دعوت به عمل خواهد آمد
ولی در این مرحله ،هدف ،آموزش کتابداران عالقمند است.

تبلیغات
این همایش ها در کتابخانه های داوطلب برگزار می شود که از سوی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معرفی می شوند .الزم
است که در همین رابطه با کمک گرفتن از همه عوامل قابل پیش بینی پوستر و بروشور در سطح محل توزیع شود .این کار احتماال
باید به مدد اعضای فعال کتابخا نه ها انجام شود .باید بروشورها زودتر آماده شوند .انجمن های محیط زیست می بایست بروشورهای
حاوی اطالعات سبز تولید کنند و لذا باید بودجه ای برای تکثیر و چاپ بروشورها در نظر گرفته شود ،اعضای فعال از هم اکنون
شناسایی شوند ،تا این اطالعات و دعوت به سخنرانی یا همایش با کمک آنها توزیع شود .کارهای تبلیغی در این بروشورها به یقین
جاذبه خواهد داشت .می توان از هم اکنون تورهای سبز با هزینه های کم برای روزهای همایش طراحی کرد که در این بروشورها و
پوستر به اطالع اهالی رسانده شود .بنابراین ،از قبل باید محلهایی که بازدیدها و تورهای سبز در آنجا صورت خواهد گرفت
مشخص شوند و فهرستی از آنها تهیه شود.

محل برگزاری
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نشست ها ،سخنرانی ها و جلسات بررسی مشکالت زیست محیطی نیز باید طراحی شود و در همین کتابخانه های داوطلب برگزار
گردد .تجربه ما نشان می دهد که با توجه به جو موجود در جامعه و مشکالت مشارکت که با مشکالت معیشتی تشدید شده ،ممکن
است استقبال خوبی از نظر جمعیت شرکت کننده نداشته باشیم ولی این موضوع در سه سال گذشته عمومی شده و جمعیت های
کم نباید نگرانمان کند .مسلم می دانیم که از دل همین فعالیت ها تعدادی عالقه مند و داوطلب به این حرکت خواهند پیوست.

ایجاد نشانه (لوگو)
برای طراحی نشانه (لوگو) در تالش هستیم که نمونه هایی از آنها را تا اولین جلسه عمومی به نظر دوستان برسانیم و دعوت از
کسانی که بتوانند در این امر ما را یاری دهند .برای ستادهای سواد سبز یا سواد زیست محیطی .این نشانه باید در کتابخانه هایی
که داوطلب ترویج و توسعه اطالعات سبز هستند نصب شود .این نماد در همه ستادهای مجازی یعنی وبسایت ها و وبالگ هایی که
پشتیبان این حرکت هستند خواهد آمد و از آنجا به همه تولید کنندگان اطالعات سبز که بیشتر سازمان های ناسودبر هستند
پیوند (لینک) داده می شوند.

مجموعه سازی ویژه
کتابخانه ها باید گوشه هایی از کتابخانه را به نشانه و قفسه کوچکی از اطالعات و بروشورها (می تواند به شکل تابلوی اعالنات باشد)
درباره اطالعات سبز اختصاص دهند .عالوه براین ،بسیار مفیدتر است که چوق الف و/یا بروشورهای کوچکی هم تهیه شده و به
همراه کتب امانتی به افراد داده شود تا با خود به محیط های زندگی یا درس و کارشان ببرند.
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طراحی جایزه
طراحی جوایزی برای اعضای فعال کتابخانه ها در تولید و توزیع اطالعات سبز که می تواند از عضویت رایگان در کتابخانه تا اهدای
کتاب یا حتی شرکت رایگان در یک تور سبز جمعی کوچک (یک روزه) باشد.

مسابقه کتابخانه سبز
با اینکه توضیح داده شد که در این مرحله بر کتابخانه سبز تاکیدی نداریم ،ولی می توانیم از همینجا مرحله ای دیگر را نیز
پیشنهاد کنیم  .سوق دادن کتابخانه ها به پیوستن به کتابخانه های سبز .این کار را مشخصا به کمیته پژوهش انجمن کتابداری و
اطالع رسانی پیشنهاد می کنیم .کمیته می تواند با کمک فعاالن محیط زیست و با استفاده از تجربیات موجود ،شاخصهایی برای
کتابخانه های سبز استخراج و استاندارد ی بومی از آن بسازد و اعالم نماید  .به عالوه انجمن باید جایزه ای تحت عنوان کتابخانه
سبز در نظر بگیرد که هرساله به یکی از کتابخانه های ایران که بر اساس این شاخصها بیشترین تالش را برای سبز بودن داشته،
داده شود.
سخن پایانی
از همین ابتدا و قبل از اجرای برنامه ها در سه مقطع مهر ،آبان و آذر می توان به فکر برنامه های دراز مدت تر بود و همکاری در
این مدت می تواند به ما بگوید که تا چه اندازه امکان برنامه ریزی طوالنی تری وجود دارد .آیا نشانه های اطالعات سبز در کتابخانه
ها دائمی خواهند شد و کتابخانه ها ستادی برای فعالیت های زیست محیطی خواهند شد و گوشه ای از کارشان به این فعالیت
اختصاص پیدا خواهد کرد؟ این چیزی است که باید در پایان این برنامه سه ماهه در مورد آن به بحث جدی نشست.
سید ابراهیم عمرانی  -انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

اخبار
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع اطالعاتی در وب برگزار شد
نخستین کنفرانس ملی مدیریت منابع وب روز چهارشنبه دوم اسفند ماه سال جاری ) (1391با ریاست دکتر اسحاق صالحی ،رئیس
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ،در سالن همایش های مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران واقع در تهران برگزار
گردید .دکتر غالمعلی منتظر دبیر علمی کنفرانس ،در سخنرانی اعالم کرد :وجود تنوع زیاد منابع اطالعاتی در وب و حجم باال و
روزافزون این منابع از جمله دالیل برگزاری این کنفرانس به منظور ارائه راه حل برای گردآوری ،پاالیش ،سازماندهی ،ذخیره و اشاعه
اطالعات در وب می باشد؛ که اجرای این طرح کمک و همکاری متخصصان رشته ها و حوزه هایی همچون علم اطالعات و دانش
شناسی ،علوم رایانه ای و علوم ارتباطات را می طلبد .
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از میان  50تا  60مقاله ی ارسالی به کنفرانس ،تعداد  15مقاله به صورت شفاهی و پوستر توسط کمیته ی علمی داوران برگزیده و
ارائه گردید.همچنین رونمایی از چهار عنوان کتاب با موضوع مدیریت منابع اطالعاتی در وب ،و امضای تفاهم نامه بین سازمان اسناد
و کتابخانه ی ملی و مرکز رشد فناوری دریا وابسته به سازمان تحقیقات نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،به منظور
همکاری در ایجاد و راه اندازی آرشیو وب ملی از جمله برنامه های این کنفرانس بود.

سخنرانی دو متخصص خارجی در همایش هر کتابخانه یک رصدخانه
همایش هر کتابخانه یک رصد خانه روز سه شنبه سوم بهمن ماه سال جاری ( )1391توسط انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران
با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن همایش های بین المللی کتابخانه ملی
برگزار شد .مریم اسدی مسئول کمیته روابط عمومی انجمن کتابداری و اطالع رسانی ،هدف اصلی این همایش را ترسیم و تبیین
جایگاه کتابخانه های امروزی به ویژه کتابخانه های دانشگاهی و تخصصی در دانشگاه ها ،سازمان ها و شرکت ها برشمرد.
این همایش با سخنان رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران و ارائه مقاالتی از سوی حمیدرضا جمالی مهموئی ،دبیر علمی
همایش ،سیدابراهیم عمرانی ،سرپرست مرکز اطالعات و مدارک علمی ایران و دکتر مهدی علیپور حافظی ،استادیار پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات ایران ،دکتر باربارا تیلت و آرنولد هیرشون برگزار شد.
دکتر رضایی شریف آبادی ،رئیس انجمن کتابداری و اطالع رسانی طی سخنرانی به نام این همایش اشاره کرد که رصدکردن
معموال به رصد کهکشان اتالق می شود و این کیهان الیتناهی اول و آخرش خداوند است .وی ادامه داد با ورود فناوری هایی
همچون کامپیوتر و به دنبال آن شبکه ها ،کاربران انتظار دارند به هر گونه اطالعاتی که نیاز دارند دسترسی داشته باشند که این
همان دسترسی به کهکشان اطالعات است.
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در ادامه ی همایش سخنرانی ضبط شده ی مهمانان مدعو همایش ،دکتر باربارا تیلت ،رئیس فعلی کمیته مشترک نظارتی برای
ایجاد قواعد توصیف و دسترسی به منبع و ریاست پیشین بخش سیاستها و استانداردهای کتابخانه کنگره ،با عنوان "حفظ کتابخانه
ها با وب معنایی با استفاده از توصیف و دسترسی به منبع" و آرنولد هیرشون ،کتابدار و رئیس کتابخانه دانشگاه کیس وسترن ریزرو
و رئیس سابق نلی نت با موضوع تغییرات اساسی در حوزه ی کتابداری و اطالع رسانی و مهارت ها و توانایی های جدیدی که
کتابداران برای برآوردن انتظارات کاربران دارند پخش شد

انتشار کتاب الکترونیکی مجموعه مقاالت همایش هر کتابخانه یک رصدخانه
به گزارش روابط عمومی انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران ،کتاب مجموعه مقاالت همایش ملی هر کتابخانه یک رصد خانه به
صورت الکترونیکی منتشر شد و در سایت انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران قرار داده شد .همایش ملی هر کتابخانه یک رصد
خانه در تاریخ سوم بهمن  1391در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار شد و کتاب مجموعه مقاالت ارائه شده در این همایش زیر
نظر دکتر مهدی علیپور حافظی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران و دکتر حمیدرضا جمالی مهموئی استادیار
دانشگاه خوارزمی ،تنظیم و تدوین شد.

دومین کنفرانس علمی بینالمللی اطالعات ،ارتباطات ،جامعه
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به گزارش لیزنا ،دومین کنفرانس علمی بین المللی اطالعات ،ارتباطات ،جامعه  15تا  19می  25( 2913الی  29اردیبهشت
) 1392در دانشگاه ملی پلی تکنیک لفیف که یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه های فنی در اوکراین است ،برگزار خواهد
شد.
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محورهای موضوعی این کنفرانس عبارتند از:
علم اطالع رسانی و دکومانتاسیون در سیستم تحقیقاتی مدرنفناوری های ارتباطات اجتماعی در اینترنت و وب جهان گستراجزاء روانشناختی و آموزشی علم دکومانتاسیون و فعالیت های اطالعاتیدموکراسی الکترونیکی و دولت الکترونیکیفناوری های زبان شناختی فعالیت های اطالعاتیفناوری های مدیریت اطالعات و داده پردازی هوشمندمشکالت بازاریابی کاالها و خدمات اطالعاتیآرشیوها ،کتابخانه ها و موزه ها در جامعه اطالعاتیتاریخ های مهم این کنفرانس به شرح زیر اعالم شده است:
دوشنبه  17آوریل  25( 2913فروردین  :)1392آخرین مهلت ارسال متن کامل مقاالتدوشنبه  22آوریل  2( 2913اردیبهشت  :)1392اطالع رسانی در مورد پذیرش یا رد مقالهدوشنبه  29آوریل  9( 2913اردیبهشت  :)1392آخرین مهلت پرداخت هزینه شرکت در کنفرانسگفتنی است که زبان های رسمی این کنفرانس ،انگلیسی و اوکراینی هستند و عالقمندان می بایست مقاالت خود را بر اساس قالب
موجود در سایت کنفرانس به ایمیل  ics.conference@gmail.comارسال نمایند.
خبرنامه انجمن کتابداری و اطالع رسانی ایران

عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت کنفرانس مراجعه نمایند.

دهمین کنفرانس بین المللی سواد اطالعاتی
به گزارش لیزنا ،دهمین کنفرانس بین المللی سواد اطالعاتی 23 ،و  24آگوست  1( 2913و  2شهریور  )1392توسط دانشگاه
جورجیای جنوبی در شهر ساوانای ایالت جورجیای آمریکا برگزار خواهد شد.
هدف این کنفرانس ارائه فرصت برای به اشتراک گذاشتن تحقیقات و بهترین روش های مربوط به آموزش ،یادگیری و ارزیابی
مهارت های ضرور ی یادگیری مادام العمر است .این کنفرانس ،از پروپوزال های حول محورهای موضوعی کنفرانس جهت برگزاری
کارگاه های آموزشی و ارائه سخنرانی ها استقبال می کند.
محورهای موضوعی این کنفرانس عبارتند از:
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تعریف سواد اطالعاتی در عصر دیجیتالابزارهای مؤثر توسعه مهارت های سواد اطالعاتی در یادگیرندگانمشارکت های بین کتابداران و معلمان کالس های درس برای تدریس مهارت های پژوهشی به دانش آموزان و دانشجویانسواد اطالعاتی در تمام رشته هابرسی و ارزیابی طرح های ابتکاری سواد اطالعاتیمالکیت معنوی ،کپی رایت و سرقت ادبی در عصر دیجیتالمخاطبان کنفرانس عبارتند از:
کتابداران دانشگاهی ،مدارس و عمومیمعلمان مدارس و اساتید دانشگاه ها در هر رشته ای-دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی و سایر پژوهشگران و عالقمندان این حوزه

مصاحبه با مایک تلوال
با خبر شدیم آقای احسان محمّدی دانشجوی دکترای شاغل به تحصیل در انگلستان مصاحبه جالبی با مایک تلوال استاد علم
اطالعات انجام داده اند که قرار است پس از ویرایش ،به صورت یک برنامه ویدئویی در نشستهای انجمن مورد استفاده قرار گیرد.
با تشکر از آقای محمدی ،امیدواریم که برنامه مذکور حاوی نکات جذاب و آموزنده برای پژوهشگران و دانشجویان ایرانی باشد.
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الزم به ذکر است که پروفسور مایک ثلوال استاد علم اطالعات و دانش شناسی ،بنیانگذار و مدیر گروه پژوهشی سابیرمتریک آماری
دانشگاه ولورهمپتون انگلستان و همچنین پژوهشگر موسسه مطالعات اینترنت دانشگاه آکسفورد است .تلوال آثار متعددی در زمینه
وب سنجی دارد که از جمله آن می توان به تالیف بیش از  179مقاله در مجالت علمی و کتاب ارزشمند «مقدمهای بر وبسنجی:
شیوههای مطالعه کمّی وب برای علوم اجتماعی» اشاره کرد که به فارسی نیز ترجمه شده است.

برنامههای باشگاه اطالعات سبز
باشگاه اطالعات سبز چهارشنبه  29دی ماه 1391در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد کارگاهی با عنوان بازی های محیط را برای
کودکان دعوت شده از مدارس اطراف برگزار نمود .این کارگاه به همت انجمن طرح سرزمین ،انجمن پایشگران حامی محیط زیست (پاما) و
کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد برگزار گردید که با استقبال خوب مدارس روبرو گردید وسفارشهایی برای اجرای مجدد از مدارس نیز به
همکاران باشگاه داده شد .بازیهای محیط زیستی باشگاه در مقوله های مختلف آموزشمسایل محیط زیست به کودکان تنظیم و اجرا می شود .
در بازی «گربه سانان بزرگ ایران» به کمک یک بنر چاپ شده که بر روی زمین پهن شده بود کودکان با ویژگی های گربه سانان بزرگ
ایرانی ،زیستگاه ،ویژگی های رفتاری و وضعیت کنونی آنها در ایران آشنا می شوند .در بازی «تفکیک پسماند» کودکان به کمک سه سطل و
 49توپ کوچک مطالبی درباره ی پسماند ها و زباله ها می آموزند .در این بازی نخست مربی سه اصطالح پسماند تر ،خشک و خاص توضیح
داد و سپس  3سطل در یک ردیف در فاصله ای حداقل  2متر از شرکت کنندگان قرار داده شد .هر بازیکن از داخل کیسه یک توپ را برداشته
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و نام پسماند روی آن را خوانده و پس از تشخیص آن را در سطل مورد نظر پرتاب می کنند .در پایان مربی توپ ها را از سطل ها خارج و
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توضیح می دهد که آیا توپ ها بدرستی به داخل سطل ها انداخته شده است یا خیر .همچنین در بازی «دور و نزدیک» کودکان با خوراک
موجودات زنده آشنا می شوند و در بازی آخر هم از طریق جمله سازی با برخی از مفاهیم محیط زیستی مانند حق حیات موجودات زنده ،چرا
بازیافت اهمیت دارد و صرفه جویی در مصرف آب آشنا می شوند.
سخنرانی دکتر صدریا با عنوان « :نعمت  ،برکت و زیست پایدار» با سخنرانی پروفسور مجتبی صدریا روز دوشنبه  11دی ساعت  15:39الی
 13:39در حسینیه ارشاد برگزار شد.
همچنین در ماه دی دو کارگاه نیز توسط باشگاه اطالعات سبز برگزار شد .کارگاه اول با عنوان «زیست پایدار -مصرف و مصرف گرایی»
پنجشنبه  21دی ساعت  9تا  12در فرهنگسرای امیرکبیر خیابان قیطریه – ضلع شمالغرب بوستان قیطریه برگزار می گردد.
کارگاه دوم با عنوان «آشنایی با شیوه های زندگی سبز» روز سه شنبه  25دیماه در کتابخانه امام خمینی واقع در خیابان  15شهریور  ،خیابان
خشکبارچی ،بوستان خیام ،فرهنگسرای امید .
بازیهای محیط زیستی دیما ه نیز دو اجرا برای کودکان خواهد بود که اولی در روز چهارشنبه تاریخ  29دی ساعت  14تا  15در بخش کودکان
 کتابخانه حسینیه ارشاد وبازی دوم چهارشنبه  25دیماه در کتابخانه آفتابگردان واقع در خیابان کمیل ،تقاطع بزرگراه شهید نواب صفوی،فرهنگسرای انقالب اجرا می شود.
همچنین بازدید از نمایشگاه ایران خیال انگیز و نمایش فیلم در بنیاد ایران شناسی در روز جمعه  29دیماه از ساعت  9صبح تا  12:39از
دیگر برنامه های باشگاه اطالعات سبز در دی ماه است.
برنامه های این ماه از ماههای قبل بیشتر و همه آنها کامل اجرا شد .باز هم گردش تدارک دیده شده با استقبال کم روبرو شد و برنامه بازدید
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با حدود  17نفر به اجرا رسید.
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