
  
  سخن سردبير

  
شود يا  وقتي به عمومي وصف مي. كتابخانه به نوعي معناي عموميت را در خود دارد

معناي ديگر آن اين . هاست براي تأكيد است و يا براي افزايش بار عموميت در اين نوع كتابخانه
كننده شعاري است  كه  هاست مربوط به همه است و تداعي است كه دانشي كه در درون كتاب

از جهت ديگر بايد .  است و همه بايد بر دانايي خود بيفزايند»دانستن حق عمومي همه«گويد  مي
ها، چه به لحاظ تاريخي و چه به لحاظ موضوعي، حق  گفت كه كتابخانه عمومي در بين كتابخانه

هاي ديگر از قبيل  هاست و همه كتابخانه در واقع كتابخانه عمومي مادر همه كتابخانه. تقدم دارد
جالب . اند آموزشگاهي، دانشگاهي، تخصصي، مساجد، بازار و مانند آن پس از آن بوجود آمده

در تعريفي كه . است كه در اين تعريف حتي كتابخانه ملي هم به نوعي كتابخانه عمومي است
. شود است فرق چنداني مالحظه نمي  براي كتابخانه عمومي و كتابخانه ملي دادهنامه دهخدا لغت

اي است كه شخص و يا مؤسسه  كتابخانه«:  چنين استاين منبعتابخانه عمومي در تعريف ك
اي است كه از طرف ملت و يا  دولتي براي عموم فراهم كرده باشد و كتابخانه ملي نيز كتابخانه

  .»دولت براي استفاده عموم ملت فراهم شده باشد
 وم مردم براي افزايشدر واقع كتابخانه عمومي به مثابه دانشگاه عمومي است كه عم

مندان به دانش و  معلومات خود و نيز تماس و ارتباط با متخصصان گوناگون و مبتكران و عالقه
هاي عمومي اين چنين نيست، نه به معناي  اگر در جايي كتابخانه. آورند فرهنگ به آنجا روي مي

 است كه امكانات يا است، بلكه به اين معنا  آن است كه كتابخانه عمومي وظايفش تغيير كرده
هاي عمومي به وظايف خود آشنا نيستند و تلقي  ضعيف است، و يا مسئوالن و متوليان كتابخانه

  .ها محصور است اي از كتاب آنها در خدمات محدودي در چهارديواري ساختماني با مجموعه
ن را به است به حساب نياوريم و آ اگر كتاب را به معناي آنچه در بين دو جلد قرار گرفته

عنوان محمل دانش و اطالعات تلقي كنيم، معناي كتابخانه عمومي از چند جهت قابل بررسي 
  .است
  .د هستناينكه همه مردم مخاطبان آن -1
 .شود و يا بايد يافت شود اينكه همه نوع خدمات در آن يافت مي -2

 .اينكه همه نوع مواد از قبيل كتاب، مجله، مواد سمعي و بصري در آن وجود دارد -3
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ق، يگردد و يا آئينه تمام نماي عال همه مسائل اجتماعي و فرهنگي به نوعي به آن برمي -4
 .خواستها، مسائل و مشكالت اجتماعي بايد باشد

اگر در مورد هر يك از بندهاي چهارگانه بخواهيم سخن بگوئيم بايد گفت بند اول نياز 
 اقشار جامعه از زن و مرد، به توضيح دارد كه كتابخانه عمومي، مخاطبان عام دارد و همه

توانند و يا بايد به كتابخانه عمومي  كوچك و بزرگ، متخصص و عادي از هر قشر و فرهنگي مي
مراجعه كنند و در خور نياز خود به رفع آن بپردازند و يا راهنمايي الزم بگيرند تا به مراكز ديگر 

نقطه شروع براي همه اقشار جامعه در واقع در بسياري از موارد كتابخانه عمومي . مراجعه كنند
شود و نظر به اين عموميت بايد همه نوع خدمات در  در همين رابطه بند دوم نيز مطرح مي. است

از خدمات امانت كتاب تا بخش مرجع، و يا آموزش و آشنايي . بيني شود كتابخانه عمومي پيش
ر دو مورد در آن وجود داشته با نحوه استفاده از كتابخانه در سطح سنتي، الكترونيكي و يا ه

باشد، براي اين منظور كتابخانه عمومي به تدارك همه نوع مواد  از كتاب، مجله، مواد سمعي و 
  .پردازد هاي مشاوره در ابعاد گوناگون مي بصري و اتاق

و مبدأ تحول شود هاي عمومي مورد توجه قرار گيرد  اما آنچه به درستي بايد در كتابخانه
داران از يك  الذكر است و آن اينكه كتابخانه عمومي ملجأ و پناهگاه همه مشكل  فوق4بند 

به . داران و مستعدان از طرف ديگر است ساز پيشرفت و خالقيت براي همه داعيه طرف و زمينه
 .ن قرار دارداي است كه آن كتابخانه در آ عبارت ديگر كتابخانه عمومي آئينه تمام نماي جامعه

ساز بروز  ها و عالئق مردم خود باشد، هم زمينه كنندة خواست كتابخانه بايد هم منعكس
هاي فردي و  كنندة مشكالت و آسيب طرف ها و استعدادهاي مردم گردد و هم بر خالقيت

اگر چنين ديدي به كتابخانه عمومي داشته باشيم آن وقت مسؤالن و متوليان . اجتماعي باشد
آنها رابطاني هستند كه ضمن اينكه به مقدار زيادي با دانش و بينش خود . مانند نه تنها نميكتابخا

اي هستند تا با همه داعيه داران و متخصصان و مبتكران  پردازند، رابط و واسطه به حل مسائل مي
نها و صاحبنظران مرتبط باشند و در صورت لزوم آنها را گردهم آورند و از راهنمايي و مشاوره آ

  .مند سازند هم خود بهره برند و هم ديگران را بهره
با اين ديد، كتابخانه قلب تپنده و . چنين نگاهي به كتابخانه، نگاه توسعه و پيشرفت است

اين كتابخانه بر حسب استعداد خود، . كنند اي است كه مردم در آن زندگي مي مغز متفكر جامعه
د و مكان مناسبي است تا همه اقشار جامعه بر حسب ده افراد فكور و فهيم را در خود جاي مي
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قمندي،  در واقع اگر چنين شود هر انسان عال. هاي انجام شده در آن ايفاي نقش كنند ريزي برنامه
واردي به شهر درآيد براي  چنانكه اگر تازه. بيند نقطه شروع كار خود را از كتابخانه عمومي مي

سياستمداران به همان اندازه به كتابخانه عمومي . كند يابي فكري خود به آن مراجعه مي جهت
دانان براي رفع مسائل اقتصادي و يا اخذ پيشنهاد سازنده مالي،  محتاج خواهند بود كه اقتصاد

شناسان براي تحليل مسائل اجتماعي و حقوقدانان براي بررسي مسائل حقوقي به آن  جامعه
هاي غني باشد، بلكه از طريق اين   انباشت مجموعهكتابخانه عمومي نبايد فقط مركز. نيازمندند
ها بايد همه متخصصان و صاحبنظران در امور عمومي و اداره شهر و جامعه با هم مرتبط  كتابخانه

  .باشند و با هم تشريك مساعي و تبادل نظر كنند
 اي دست به تحول در انتخاب هيئت تحريريه  بر اساس چنين انديشهفصلنامه پيام كتابخانه

  است و به همگان اعالم كرده  هاي مختلف برگزيده شكني آنها را از تخصص است و با سنت  زده
ضمن احترام به كتابداران و . ها و كاركنان آنها خدمتگذاران جامعه هستند كه كتابخانه

دارند در بر عهده رسانان كه كار اصلي هدايت كتابخانه عمومي و مسائل مرتبط با آن را  اطالع
 هاي ديگر چون روانشناسي، علوم تربيتي، مديريت،  وسع و رعايت موازين قانوني از تخصصحد

هاي  نظران مختلف فضاي كتابخانه با اين اميد كه صاحب. است  آوري بهره گرفته ارتباطات و فن
عمومي را شكافته و آن را از دايره تنگ فعلي بدر آورند و به صحنه اجتماع ببرند و اجتماع را 

هاي عمومي،  باشد با اين تعامل دو جانبه كتابخانه. به درون كتابخانه عمومي بكشانندنيز 
چراغهاي فروزان اجتماعي گردند و در معماري شهر نقش و نگيني باشند و از حاصل چنين 

  .تعاملي رشد و شكوفايي حاصل آيد
  ...انشاءا


