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به نام خدا

باشندباید امن، آزاد و راحت ها کتابخانه
ییلماز، عضو هیئت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه حاجت تپه ترکیهبولنت 

سادهسوالبلهروند؟میکتابخانهبهچرامردم
بهکهاستسالصدهاچراهاانسان.استای

خودعادتاینازچراروند؟میهاکتابخانه
ستند؟نیبرداردستکتابخانهبهرفتنیعنی
انسانذهنبهتواندمیزیادیهایجواب
:کنممیاشارهآنهاازتعدادیبهکند،خطور

استوابستهاطالعاتبههاانسانزندگی.1
میانهکتابخبهاطالعاتبهدسترسیبرایآنها
انهکتابخداردوجوداطالعاتکهزمانیتا.روند

استفادهموردوداشتخواهندوجودهمها
.گرفتخواهندقرار

بهخودآموزشینیازهایبرایمردم.2
وجودآموزشکهزمانیتا.روندمیکتابخانه

.رفتخواهندهاکتابخانهبهمردمدارد
خانهکتاببهخودتحقیقاتانجامبرایمردم.3

.روندمی
بهفرهنگیمراکزجهتیازهاکتابخانه.4

هبدسترسیبرایمردم.آیندمیحساب

هایفعالیتدرشرکتوفرهنگیمحصوالت
ازراخودتاروندمیهاکتابخانهبهفرهنگی

.بدهندتوسعهفرهنگیوفکریلحاظ
فراغتاوقاتازمناسباستفادهبرایمردم.5

.روندمیکتابخانهبهخود
بهنیازواستاجتماعیموجودیانسان.6

بهخاطرهمینبهدارد،اجتماعیروابط
.رودمیکتابخانه

اتامکانباتوانندنمیاینکهخاطربهمردم.7
اطالعاتبه(مهارتیابودجهکمبود)خود

.روندمیکتابخانهبهکنندپیدادست
بهدسترسیدراینکهخاطربهمردم.8

بهدارندکمکوراهنمابهنیازاطالعات
.روندمیکتابخانه

سببهاکتابخانهاینکهدلیلبهمردم.9
.روندمیکتابخانهبهشوندمیخالقیت

یزندگعاداتازجزویکتابخانهبهرفتن.10
.استهاانسان

ندهستصحیحشدذکرباالدرکهمواردیهمه
اضافهآنهابههمرادیگریمواردتوانمیو

دلیلیکدالیلاینهمهورایدراما.کرد
نهکتابخابهمردم:داردوجوداصلیوبنیادی

وراحتامن،محلیکتابخانهکهچونروندمی
کتابخانهدراینکهازکسهیچ.استآزاد

نمی،شودبدیمشکلدچاراستممکن
.استبودنامناین.ترسد
بهعالقهخاطربهوخوداختیارباچونمردم

راحتآن َدرراخودشان،روندمیکتابخانه
میرسارگانکتابخانهاینکهبا.کنندمیحس
دررارسمیمکاندرحضورحسامااست

.کندنمیایجادهاانسان
ندگیرمیتصمیمخودشانکتابخانهدرمردم

وبخوانندنویسندهکدامازراکتابیچهکه
رد.کندنمیدخالتموضوعایندرکسیهیچ
.هستندآزادکتابخانهدرواقع



ودوجامنیتوراحتیآزادی،کهایکتابخانهدر
نمیشدهذکرگانه10مواردازیکهیچندارد،
آنبهدائمیمراجعهبرایالزمانگیزهتواند

باراجسرازمردمشاید.کندایجادراکتابخانه
فادهاستهاییکتابخانهچنینازموقتطوربهو

میانازاجباراینکهاینمحضبهاماکنند
هدنخوامراجعههاکتابخانهاینبهدیگربرود،
.شد

نهچگوکتابخانهیککهاینجاستسوالحال
راحتوآزادامن،محلیبهتبدیلتواندمی

کند؟حفظراخودخصوصیاتاینیاوشود
:کردتوجهمسئلهبهتوانمیمنظرچنداز
طراحیباساختمانیدارایکهایکتابخانه-

طیمحیومناسبتهویهسیستموحرارتزیبا،
.استراحتوامنباشد،شدهحفاظتوجذاب

دباشنداشتهرسمیفضایکهایکتابخانه
میحسآزادآندرراخودمردمواستراحت
ازهاستفاداخیراکهاستخاطرهمینبه.کنند

دردیوارهاخاصآمیزیرنگوراحتیمبلمان
.استکردهپیدارواجهاکتابخانه

میظرندرراامنیتیتدابیرکههاییکتابخانه-
ایندرکههستندمطمئنمراجعینوگیرند
وامنآمد،نخواهدسرشانبالییهامکان
.هستندراحت

بامتنوعایمجموعهدارایکهایکتابخانه-
تواندبهرکسکهطوریبه،باشدآزاددسترسی

تاسآنجستجویدرکهمنابعیواطالعاتبه
.کندمیایجادآزادیواعتمادحسبرسد،

ونداردوجودسانسورآندرکهایکتابخانه
درخواستکهمنابعیواطالعاتخاطربهافراد
،شوندنمیروبرومنفیواکنشباکنندمی

.استآزادوراحتمحیطی
ابونداردوجودتبعیضکهایکتابخانهدر-

افراد،شودمیمناسبیبرخوردمراجعین
.کنندمیراحتیوامنیتاحساس

بامراجعیننیازهایبهکهایکتابخانه-
ودهدمیپاسخمناسبکمیتوکیفیت
وامنراحت،،کندمیارائهمتنوعیخدمات

.استآزاد
ثباعکهمواردیجزبهکهایکتابخانه-

زیادیهایمحدودیتاست،دیگرانمزاحمت
،کندنمیایجادمراجعینرفتارطرزبرایرا

.استآزادوراحتامن،
تراحوآزادامن،اساسی،مسئلهاینکهنتیجه
وجودشرایطایناگر.استکتابخانهبودن

یکیچهبهتوانندنمیهاکتابخانهباشدنداشته
مردموکنندعملدرستیبهخودوظایفاز

دنخواهنمراجعههاییکتابخانهچنینبهنیز
.کرد
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در سطح ایران و جهانها کتابخانهآمار مربوط به 

هاابخانهکتنقشهعنوانبارابخشیایفالسایت
آخرینبهآنطریقازتوانیدمیشماکهدارد
وجهانیسطحدرهاکتابخانهبارابطهدرآمار

هککشوریهربهمربوطآمارنیزوایمنطقه
داردوجودایفالسایتدرآنهایداده

تعدادشاملآماراین.کنیدپیدادسترسی
ادتعدوقت،تمامکارمندانتعداد،هاکتابخانه
هاانهکتابخدرداوطلبانهصورتبهکهکسانی
میزان،کتابخانهاعضایتعداد،کنندمیفعالیت

عمنابامانتمیزانکتابخانه،بهمراجعه
تعدادی،الکترونیکمنابعامانتمیزان،فیزیکی
درآموزشگاهیودانشگاهیملی،هایکتابخانه

.استکشورهر
درراهاکتابخانهبهمربوطآمارزیرتصویر
اساسبر.دهدمینشانهاقارهوجهانیسطح

کتابخانهبابمیلیون2.5جهانسطحدرآن
کتابخانهاینازبابهزار377کهداردوجود

.دارنددسترسیاینترنتبهها
تمامکارمندهزار600ومیلیونیکهمچنین

صورتبهنیزنفرهزار760حدودووقت
تعداد.کنندمیکارهاکتابخانهایندرداوطلبانه

ومیلیاردیکجهانهایکتابخانهاعضایکل
انمیزوشودمیزدهتخمیننفرمیلیون138
ومیلیارد6هاکتابخانهبهساالنهمراجعهکل

میلیارد9.5نیزفیزیکیمنابعامانتکلمیزان
.استشدهبرآوردسالدر

قابلزیرآمارایرانکشورمورددرهمچنین
:استدسترس

باب12994:هاکتابخانهکلتعداد
نفر7787:وقتتمامکارمندانکلتعداد
نفرمیلیون7.5:هاکتابخانهاعضایکلتعداد

2

اهکوچک و کتابخانهپهبادهای 

باعثپهبادهافردبهمنحصرهایقابلیت
ازاستفادهبرایمختلفهایشرکتترغیب

شرکتاخیراراستاایندر.استشدهآنها
بهکاالتحویلروندتسریعبرایآمازون

primeاسمبهخودجدیدپهبادازمشتری،

airدهمانناستقادرکهاستکردهرونمایی
لندبزمینازعمودیصورتبههلیکوپتریک
یکمانندپروازطولدروبیایدفرودوشده

.کندحرکتهواپیما
نولوژیتکهمینشبیهکهشودمیبینیپیش

براینیزهاکتابخانهدرنزدیکآیندهدر
ریانمشتبهاطالعاتیمنابعوکتابتحویل

تشرکتازگیبهاینکهکما.شوداستفاده
flirteyپهبادباکاالتحویلزمینهدرکه
رایبکتاباجارهسرویسیکبادارد،فعالیت

درسیهایکتابتحویلسرویسایجاد
.استکردههمکاری



بدارکتاپیشسالششازعلیوندزینبخانم
.تاسشبسترشهرستاندرخامنهکتابخانه

فهحروکتابخانهامنوفرهنگیمحیطایشان
نمخا.داندمیمناسببانوانبرایراکتابداری

دردارشکارشناسیمقطعدراکنونهمعلیوند
غولمشتبریزدانشگاهاطالعاتمدیریترشته

ایپنشریهازشمارهایندر.باشدمیتحصیل
هایتفعالیباتاایمنشستهایشانهایصحبت
شناآنزدیکازکتابخانهایندرگرفتهصورت
.شویم

یدسحاجاهللآیتعمومیکتابخانهلطفا
.دکنیمعرفیاختصاربهراایخامنهجواد

واستشدهتاسیس1377سالدرکتابخانه
سالنکتاب،مخزن،مرجعهایبخششامل

بخش،مطالعهسالن،کودکبخش،اجتماعات
.باشدمیحیاطونمازخانه،فنیخدمات

حالدرایخامنهجوادسیدحاجکتابخانه
کتابجملهازکتابجلد32000دارایحاضر
.استآموزشیکمکهایکتابوانکودکهای

نفر860خامنهشهرینفر3056جمعیتاز
تامانمتوسطوهستندکتابخانهفعالعضو
.استکتابجلد550تا500دهی

اجعانمربرایکتابخانهمنابعبهدسترسی
؟ستاصورتیچهبه

،منابعبهکنندگانمراجعهدسترسیمورددر
صورتبهسامانبرنامهطریقازکتابخانه

ملیخانهکتابکشور،کلهایکتابخانهبهآنالین
مکاناوبودهمتصلشیرازدانشگاهکتابخانهو

برایهمهاکتابخانهاینمنابعدرجستجو
.باشدمیفراهمکتابدارهموکنندهمراجعه

صورتبهومرحلهبهمرحلهجستجوروش
.دپذیرمیصورتسامانسایتوبازتصویری
شکلهببیشترنشریاتبهدسترسیهمچنین

ریقطازنیزمنابعخریدوانتخاب.استآنالین
ستلیالبتهکهگیردمیصورتسامانبرنامه
.شودمیارسالادارهتوسطمنابع

درجدیدیهافناوریازشماکتابخانهآیا
ادهاستفکتابداریفرهنگترویجراستای

؟کندمی

نظارتتحتگروهینمونهعنوانبهبله،
جادایاجتماعیهایشبکهازیکیدرکتابخانه

هایکتابازایخالصهکنندگانمراجعهوشده
.کنندمیارسالگروهبهراشدهخوانده

هایفعالیتگروهاینطریقازهمچنین
.شودمیرسانیاطالعاعضابرایکتابخانه
یبراانکتابداردست،هاهادارازبرخیبرخالف
کلبهکهطوریبهبودهبازاینترنتازاستفاده

هم هاهزینهمورددر.دارنددسترسیاینترنت
زنیوتحریرلوازمفروشطریقازتوانندمی

.کنندتامینراآنکتابفروشغرفهایجاد

حیندرکتابدارانبههاییآموزشچه
؟شودمیارائهخدمت

افزارنرمازاستفادهنحوهمورددرتنهانهاد
.دهدمیارائههاییآموزشسامانوبتحت

آیاو؟داریدهمکاریهاییسازمانچهبا
حمایتهاییفعالیتچنینازنهاد
؟کندمی

احمر،هاللها،مدرسهشهرداری،باهمکاری
بایمشارکتکارهایومهدکودکبدنی،تربیت

فرهنگترویججهتدردیگرهایسازمان
اهفعالیتاینازهمنهاد.شودمیانجاممطالعه

ازلکهبدرآمد،ازجنبهنهالبته؛کندمیاستقبال
هاتفعالیاینطریقازشهروندانکهجنبهاین

نیزدیتعدابینایندروشدهآشناکتابخانهبا

.شوندمیکتابخانهعضو

لوازموکتابفروشطریقازکهگفتید
کتابخانههایهزینهازبخشیتحریر،
یحتوضبیشترموردایندر.شودمیتامین
.بدهید

مامتدرهاییکتابکتابفروشی،یکازمثال
،اجتماعیهایشبکهطریقازوتهیههازمینه
ردشهرسطحدربنرنصبیاوپیامکارسال
رایبکتابخانهدرنمایشگاهیبودندایرمورد

کلاز.کنیممیرسانیاطالعکتابفروش
یدرصدنمایشگاهدرکتابفروشسودمیزان

.شودمیکتابخانهعایدنیز

:پایانیسخنو

،خاصروحیهبافردیمننظرازرشتهاین
راروزفناوریبهتسلطوباالاجتماعیروابط

.طلبدمی

ایاهلل حاج سید جواد خامنهمصاحبه با زینب علیوند کتابدارکتابخانه آیت
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آنا.دیرئلهمسبیرقیمتلیودیرلیاوچونالرانسانبوتونیاشایاندونیادادیلیآنا
بیزگورهوناب.قورویارفرهنگینیاونالرینوآچیقالرکیملیگینیالرینانساندیلی

کمکنااولماسیگوجلوداهااونونووئریباهمیتدیلیمیزهآنااوزالرداآذربایجانلی
بعضینیلنلهایشداکیتابخاناجیلیقیازیدا،قیسابواوچون،سبببوائله.ائتملییک
سیزکیائدریماومید.گتیرمیشم(معادیلینی)قارشیلیغینیتورکجهسوزلرین
.دیراوالجاقفایدالیاوچونلراویرنجی

کتاب = بتیک
کتابخانه= بتیک ائوی

امانت گرفتن= اودونج آلماق
نویسنده= یازار

نشر= یایین
ناشر= جییایین

تابنمایشگاه ک= کیتاب سرگی سی
اطالعات = بیلگی
داده= وئری

پایگاه داده= وئری تابانی

سند= بلگه
عات مدیریت اطال= یونتیمیبیلگی 

ه علم رشت= بیلگی و بلگه یونتیمی
اطالعات و دانش شناسی
سواد = بیلگی اوخور یازارلیغی

اطالعاتی
نمایه= دیزین

متون دست نوشته= ال یازماسی
مجله= درگی

آنا دیلیمیزده کیتابخاناجیلیق
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وب سایت دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی

دکنمیحمایتپدیدآورندگانازکهاستفکریمالکیتانواعازیکی.1

.شودمیگفتهکتابخانهچندمنابعمجموعهازایسیاههبه.2

رسانیاطالعملینظام.3

تصویریپست.4

هاکتابخانهمجموعهتامینهایروشازیکی.5

پزشکیموضوعیسرعنوان.6

موضوعیسازینمایهمرحلهاولین.7

لوگو.8

کمدارکلبهبازیابی شدهمرتبطمدارکنسبتبهاطالعاتبازیابیدر.9

شودمیگفتهشدهبازیابی

خطیکتبتزیینوآراستنهنر.10

قدیمیاسناددرامضابرایمترادفی.11

ورمشبکه،سازی،ذخیرهفضایمانندمنابعیلحظه ایوآنالینارایهبه.12

می شودگفتهمشتریپردازنده

مرتبطآثاربهپژوهشگراندادنارجاع.13

کتابخانههردراصلیهایبخشازیکی.14

نامهاصطالحانگلیسیمعادل.15

کهاستسالیتحوالتواطالعاتآنمحتوایعمدهکهادواریاینشریه.16

استرسیدهپایانبه

مانساختسردرحاشیهدریاسنگرویبرکهمی شوداطالقنوشته ایبه .17

آیدمیدرنگارشبهها

جدول علم اطالعات و دانش شناسی

همکهقوریناشهردر(پیشسال2294)میالدازقبلسال276اتوستنار
رفتاسکندریهبهسالگی21دروآمددنیابهداردقرارلیبیکشوردراکنون

وی.شدانتخاباسکندریهکتابخانهارشدکتابدارعنوانبهسالچندازبعدو
ادبیاتهمچنینونجومجغرافیا،نظیردیگرعلومبهکتابداری،شغلکناردر

ازیکی.دادانجامهازمینهایندررامهمیکارهایکهطوریبهداشتعالقه
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