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 هاکتابخانه بادزنده

که شماا اناماب بددیمد       کتابداری کاری نیست":فرمودند ایمصاحبهپوری سلطانی در  همرحوم ،استاد فقید

جالم  در   ینکتمه  "باید زندگی کند   زنمد  باشمد    دائااًبلکه یک علم، فن   دنر پویا است که  تااب بشود،

 کتابداری است  بودنزند زندگی کردن    گهرباراین سخن 

کتابداری یا علم اطالعات   دانش شناسی یمک ارگمان یما سمازمان زنمد        ،، با توجه به این سخندر اقع

میمرد  لمی میرایمی در ممورد     کشد، نیاز به غذا   توجه   مراقبت دارد   میاست  یک سازمان زند  نفس می

تما زممانی کمه     د ماکن نیست نکشا جامعه نفس مید   در جامعه   بنکه با آحاد مردب سر کار دارنهاددایی 

نیمر    خوانمدن در آن جموامعی کمه    خوادمد بمود   بماقی   زنمد       کتابمداری  کتابخانمه  ،نقش پویا دارندمردب 

علمم اطالعمات      درنتیامه    دشم خوادمد   دما موج  حیات کتابخانهعال به خواندن  ی جامعه است،محرکه

دما نفمس   از کتابخانمه  زند  خوادد ماند  این علمم داست کتابخانه  جود ،اش جودیکه فلسفه  دانش شناسی

دا این عال دب   بازدب موج  پویایی   زند  ماندن کتابخانه گیرند،دا از جامعه نفس میکتابخانه گیرد  می

 شود علم اطالعات   دانش شناسی می متعاقباً  

 ها زنده بمانند؟چه باید کرد تا کتابخانه
دا زند  باانند   کتابداری کمه  ای که پشت به کتاب کرد  است، کتابخانهن انتظار داشت در جامعهتوامیآیا 

مسئولیت این مهم با کیسمت؟ مما کتابمداران تما نمه انمداز         راستیبه؟ پویا باشدداست علم  ابسته به کتابخانه

  یما  گیمرد  جمان ممی  دما  نهاز کتابخااطالعات   دانش شناسی علم  آیا دایشه حیاتدارای مسئولیت دستیم؟ 

منمابع علامی     آمموزش،  ی دانشماادی مسمئولیت بمازناری بمه     ماکن است؟ آیا جامعه دمآنجهت عکس 

 بایرد؟ عهد  بهدا را نباید نیازدای کتابخانه

تموان در د  بعمد بمازناری    دا   علم اطالعات   دانش شناسی را ممی ی حیات کتابخانهرادکاردای ادامه

، طمر  ازیکبه قطعیت رسید   تواننای راستیبهکداب بر دیاری ارجحیت دارد  کهاین   مردب  د لت کرد 

نیم  کارمنمدان    دما ی نهاددای د لتی دستند لذا کارکنمان آن دای ما د لتی   یا  ابسته به بودجهاکثر کتابخانه

ردب عمادی تما   در خدمت جوامع مختلف اعمم از مم   بایستمی داکتابخانهاز طر  دیار بالقو  د لت دستند  

تغییمر نظماب    ممثالً  شوند دا ابالغ میاز طر  د لت داپژ دان دانشاادی باشند  تد ین برخی از سیاستدانش

ریم ی،  برناممه  از طمر  د لمت   بایسمت میآموزشی از کتاب درسی محور به پژ دش محور یا مطالعه محور 

 نیم  داهمسئله انااب شد  است  لی گویا  دایی در راستای ایندای اخیر تالشحاایت   پیاد  شود  در سال

بایسمت در جهمت در   دای بالقو  نونهاالن   نوجوانان کشورمان ممی شود   انرژی   انای  به کنکور ختم می

دای طالیی ، در این سالددیمکه ما از دست می است دای طالییسال این را  موفقیت در کنکور تلف شود 

تبدیل بمه   بایستمی ه کردنمطالعدایی که سال شوند حد خواندن   حفظیات تلف میدای علای در فعالیت

 عادت شود 
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است که به دست فراموشمی سمدرد  شمد  اسمت  کمداب       گ ار قانوندای این مسئولیت مهم د لت   نهاد

ن آمموزا دانمش  یدای اخیر در مورد این اممر مهمم بمود  اسمت؟ کمداب قموانین آموزشم       مصوبه مالس در دده

ی دما را بما مسمابقه   تموان کتابخانمه  انمد؟ مامر ممی   سمو  داد   غیردرسمی کشورمان را بر محمور مطالعمه منمابع    

  ی آن دستیم زند  ناه داشت  این د ر باطلی است که داه ما در حال نظار  خوانیکتاب

دای   دا یک مسئولیت اجتااعی است  گرخود مردب است  پویایی کتابخانه یعهد  به، مسئولیت دیار

اند  لی رادمی  دا فعال شد در برخی از استان ازس کتابخانهخیرین  اخیراًدر این رابطه اندک دستند   نهادمردب

دای د لتی تشموی  شمود   قموانین    بایست از طر  نهادطوالنی در این رابطه  جود دارد  رشد این نهاددا می

یکی دیامر از  بایرند   عهد  بهان ردبری این مهم را بازناری شوند تا کتابداران جوبایست گیر می  پادست

 ی دانشاادی است ، جامعهتأثیرگذارعوامل 

، انفراگیمر بایسمت نیازدمای جامعمه    ، ممی طمر  ازیمک جامعه دانشاادی علم اطالعات   دانش شناسمی  

ود را مبتنمی بمر   ی خم داکل نیازدای جامعه را بررسی    اکا ی نااید   آموزش طوربهدا   نیازدای کتابخانه

بایست در دل جامعه زندگی کند   رادکاردا را از دل جامعه   منمابع  نیازدا انااب ددد  جامعه دانشاادی می

   نرادا را پاسخ ددمد  جواممع دانشماادی جمدای از جامعمه   د لمت نیسمتند          استخراج نااید ر زبهعلای 

ی مما ایاماب     مسمئولیت اجتاماعی دامه   لتی مانمد دا از طر  نهاددای د منتظر دیکته دستورالعال تواننای

طور که حیات علم اطالعات   دانش شناسی  ابسته داانر حی تاز  ببخشیم   جاننیاهکند تا به این نهاد می

تفما تی نسمبت بمه    بمی  دا نی   ابسته به علم اطالعات   دانش شناسی است داست، حیات کتابخانهبه کتابخانه

افول رشته علمم اطالعمات   دانمش     درنتیاهدا   ی کتابخانهکنونی موج  افول ستار  دا    ضعیتکتابخانه

 داشمتن نامه   ممدیریت بمرای زنمد      ری یبرنامهزند  لی دای امید سوسو میگرنه بارقه شناسی خوادد شد 

لمم  ی ع  ع ب ملی از طر  آحاد ممردب   بخصموا از طمر  جامعمه     ربطذیدای دا از طر  نهادکتابخانه

 دا خوادد شد اطالعات   دانش شناسی موج  تحرک کتابخانه
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