ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ اﯾﻔﻼ/ﯾوﻧﺳﮑو
دروازهای ﺑﮫ ﺳوی داﻧش

آزادی ،ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ و ﺗوﺳﻌﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ و اﻓراد آن از ارزشھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺳﺎنھﺎﺳت .اﯾن ارزشھﺎ ﻓﻘط از
طرﯾﻖ ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺷﮭروﻧدان ﮐﺎﻣﻼً ﻣطﻠﻊ ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﻔظ ﺷود ﺗﺎ ﺣﻘوق ﻣردﻣﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺷده و ﻣردم
ﻧﻘش ﻓﻌّﺎﻟﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرﻧد .ﻣﺷﺎرﮐت ﺳﺎزﻧده و ﺗوﺳﻌﮫ دﻣوﮐراﺳﯽ ﺑﮫ آﻣوزش رﺿﺎﯾتﺑﺧش و
ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آزاداﻧﮫ و ﺑدون ﻣﺣدودﯾت ﺑﮫ داﻧش ،اﻓﮑﺎر و ﻋﻘﺎﯾد و ﻓرھﻧﮓ و اطﻼﻋﺎت ﺑﺳﺗﮕﯽ
دارد.
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ دروازه ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺳوی داﻧش اﺳت ،ﻣﺣﯾط اوﻟﯾﮫ ﺑرای آﻣوزش ﻣﺎداماﻟﻌﻣر،
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﺳﺗﻘل ،ﺗوﺳﻌﮫ ﻓرھﻧﮕﯽ اﻓراد و ﮔروهھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻓراھم ﻣﯽآورد.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺑﺎزﻧﻣونﮐﻧﻧدۀ دﯾدﮔﺎه ﯾوﻧﺳﮑو ﭘﯾراﻣون »ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ« ﮐﮫ ﻋﺎﻣل ﭘوﯾﺎ داﺷﺗن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﺑرای آﮔﺎھﺎﻧش ،آﻣوزش و آﻓرﯾﻧش
)ﺑﺎزﻓرﺣﯽ( 1و ﻻزﻣﮥ ﭘﯾﺷﺑرد ﺻﻠﺢ و آراﻣش ﻓﮑری ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
ّ
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﯾوﻧﺳﮑو ﺣﮑوﻣتھﺎی ﻣﻠّﯽ و ﻣﺣﻠّﯽ را ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺷوﯾﻖ ﮐرده و
از آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ در ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓت اﯾن ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﺷﺎرﮐت ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ

ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﯾﮏ ﻣرﮐز اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﮫ ﻧوع داﻧش و اطﻼﻋﺎت را ﻓراھم و در
دﺳﺗرس ﻋﻼﻗﮫﻣﻧدان ﻗرار ﻣﯽدھد.
ﺧدﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑر اﺳﺎس ﺑراﺑری دﺳﺗرﺳﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ،ﺻرفﻧظر از ﺳن ،ﻧژاد ،ﺟﻧس،
ﻣذھب ،ﻣﻠّﯾت ،زﺑﺎن و ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود.
ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ وﯾژه ﺑﺎﯾد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد از ﺧدﻣﺎت و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺗداول ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ،ﻓراھم ﺷود .از آن ﺟﻣﻠﮫ اﻓراد ﻣﯽﺗوان اﻗﻠﯾتھﺎی ﻣذھﺑﯽ ،اﻓراد ﻧﺎﺗوان ،اﻓراد ﺑﺳﺗری در
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ و زﻧداﻧﯾﺎن.
ھﻣﮫ ﮔروهھﺎی ﺳﻧّﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧﻧد اﻧواع ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد را در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻣل اﻧواع رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺳﻧّﺗﯽ و ﻣدرن ﺑﺎﺷد.
ﮐﯾﻔﯾت ﺑﺎﻻی ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت و ﻣرﺑوط ﺑودن آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﯾﺎزھﺎ و ﺷراﯾط ﻣﺣﻠّﯽ از ﺿرورﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ
اﺳت.
ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر روﻧد ﺟﺎری و آﺗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ و ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﻧﻌﮑسﮐﻧﻧدۀ ﺣﺎﻓظﮫ ،ﺧﺎطرات و
ﺗﺧﯾﻼت ﺑﺷری ﺑﺎﺷد.
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ و ﺧدﻣﺎت ﻧﺑﺎﯾد در ﻣﻌرض ﻓﺷﺎرھﺎی ﻋﻘﯾدﺗﯽ ،ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣذھﺑﯽ و ﺗﺟﺎری ﻗرار ﮔﯾرﻧد.
وظﯾﻔﮫ و ﻣﺄﻣورﯾت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ

وظﺎﯾف ﮐﻠﯾدی ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در راﺳﺗﺎی ﮐﺎرﮐردھﺎی آﮔﺎھﺎﻧش ،آﻣوزش و آﻓرﯾﻧش ،ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
1 . Information, Education, Recreation

 .1اﯾﺟﺎد و ﺗﻖ وﯾت ﻋﺎدت ﺧواﻧدن در اﻓراد از ﺳﻧﯾن ﮐودﮐﯽ؛
 .2ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از آﻣوزشھﺎی ﻓردی )ﺧودآﻣوزی( و آﻣوزشھﺎی رﺳﻣﯽ در ﺗﻣﺎم ﺳطوح؛
 .3ﻓراھم ﮐردن ﻓرﺻتھﺎﯾﯽ ﺑرای رﺷد ﻓردی؛
ﻗوۀ ﺗﺧﯾل ]آﻓرﯾﻧش[ در ﮐودﮐﺎن و ﺟواﻧﺎن؛
 .4ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗن و ﺗﻘوﯾت ّ
 .5ﺗروﯾﺞ ارزشھﺎ و آﮔﺎھﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﯾراث ﻓرھﻧﮕﯽ ،ھﻧرھﺎ ،ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽھﺎ و ﻧوآوری؛
 .6ﻓراھم ﮐردن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎن و ﺷرح ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑرای ھﻣﮫ ھﻧرھﺎی اﺟراﯾﯽ؛
 .7ﺗروﯾﺞ و ﺗﺷوﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯾﺎن ﻓرھﻧﮓھﺎ و ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻧوع ﻓرھﻧﮕﯽ؛
 .8ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻓرھﻧﮓ و ﺳﻧّتھﺎی ﺷﻔﺎھﯽ؛
 .9اطﻣﯾﻧﺎنﺑﺧﺷﯽ از دﺳﺗرﺳﯽ ﺗﻣﺎم ﺷﮭروﻧدان ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ؛
.10اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﮐﻔﺎﯾت ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎ و ﮔروهھﺎی ﻋﻼﻗﮫﻣﻧد ﻣﺣﻠّﯽ؛
.11ﺗﺳﮭﯾل اﻓزاﯾش اطﻼﻋﺎت و ﻣﮭﺎرت در اﺳﺗﻔﺎده از راﯾﺎﻧﮫ و وب؛
.12ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺳوادآﻣوزی ﺑرای ﺗﻣﺎم ﮔروهھﺎی ﺳﻧّﯽ و اﻧﺟﺎم اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎ در
ﺻورت ﻧﯾﺎز.
ﺗﺄﻣﯾن ﺑودﺟﮫ ،ﻗﺎﻧونﮔذاری و ﺷﺑﮑﮫھﺎ
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﺻوﻻً راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷد؛ و اﯾن اﻣر از ﻣﺳﺋوﻟﯾتھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻠّﯽ و ﻣﺣﻠّﯽ اﺳت.
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ از طرف ﺣﮑوﻣت ﻣﻠّﯽ و ﻣﺣﻠّﯽ ﻗرار ﮔﯾرد .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺧش ﻣﮭم و ﺿروری در راھﺑردھﺎی درازﻣدّت در ﻓرھﻧﮓ ،اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ،ﺳوادآﻣوزی
و آﻣوزش رﺳﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻗﺎﻧون و طرحھﺎی راھﺑردی ﺑرای ﺗﺿﻣﯾن ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ھﻣﮑﺎری ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎ در ﺳطﺢ ﻣﻠّﯽ ﺑﺎﯾد ﺷﺑﮑﮫای
از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻠّﯽ را ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و ﺧدﻣﺎت ﻣورد ﻗﺑول اﯾﺟﺎد ﺷدهاﻧد ،ﺗﺻرﯾﺢ و ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﺑﮑﮫ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرای ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﻠّﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای ،ﭘژوھﺷﯽ و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی
وﯾژه و ﻧﯾز در ﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی آﻣوزﺷﮕﺎھﯽ ،داﻧﺷﮕﺎھﯽ و ﺗﺧﺻﺻﯽ طرحرﯾزی ﺷود.
ﻋﻣﻠﯾﺎت و ﻣدﯾرﯾت
روش و طرز ﮐﺎر روﺷﻧﯽ ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻋﻣوﻣﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود .ﺑﮫﮔوﻧﮫای ﮐﮫ ھدفھﺎ،
اوﻟوﯾتھﺎ و ﺧدﻣﺎت را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺟﻣﻌﯾت ﺧدﻣتﮔﯾر )ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺣﻠﯽ( ﺗﻌرﯾف ﮐﻧد .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺻورت ﻣؤﺛر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺷده و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺣرﻓﮫای ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﯽ را در ﻧظر ﮔﯾرد.
ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﮔروهھﺎی ﻣرﺗﺑط ،ﻣﺎﻧﻧد ﮔروه ﮐﺎرﺑران و اﻓراد ﮔروهھﺎی ﺣرﻓﮫای در ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ،ﻣﻧطﻘﮫای،
ﻣﻠّﯽ و ﻧﯾز در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﺎﯾد ﺗﺿﻣﯾن ﺷود.
ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑرای ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .ﻻزﻣﮥ اﯾن ﮐﺎر ،وﺟود
ب ﺧواﻧدن ،ﻓﻧﺎوریھﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣورد ﻧﯾﺎز ،و ﻣدت
ب ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺗﺳﮭﯾﻼ ِ
ت ﻣﻧﺎﺳ ِ
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﻣﻧﺎﺳ ِ
زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ،ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ درﺧواﺳت ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺧدﻣتﮔﯾر ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺿروری اﺳت .ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ
ﻋﻣوﻣﯽ ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎﯾد دارای ﺧدﻣﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑﺎﺷد.
ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧﺎطﻖ روﺳﺗﺎﯾﯽ و ﺷﮭری ﺑﺎﺷد.
ﺧدﻣﺎت ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت
ِ

ﮐﺗﺎﺑدار ﺑﺎﯾد واﺳطﻓﻌّﺎل ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﺑران و ﻣﻧﺎﺑﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷد .آﻣوزش ﺣرﻓﮫای و ﻣداوم ﮐﺗﺎﺑداران ﺑرای
ﺗﺿﻣﯾن اراﺋﮥ ﺧدﻣﺎت ،ﺑﺳﯾﺎر ﺿروری اﺳت.
ﺑرﻧﺎﻣﮫ آﻣوزش ﮐﺎرﺑران ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر دو ﺻورت ،ﺣﺿوری و ﻏﯾرﺣﺿوری ﺗﻧطﯾم ﺷود ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻓراد
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﺗواﻧﻧد از ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد.
اﺟرای ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ
اﺟرای اﺻول ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﺟواﻣﻊ ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫای ﺑﮫوﯾژه اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽﺷود.
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ﺣﺎﺻل ھﻣﮑﺎری ﻓدراﺳﯾون ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺟﻣنھﺎ و ﻣؤﺳﺳﺎت ﮐﺗﺎﺑداری )اﯾﻔﻼ( و ﺳﺎزﻣﺎن
ﻋﻠﻣﯽ،آﻣوزﺷﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد )ﯾوﻧﺳﮑو( اﺳت.

