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چڪیده
هدف :مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با کتابخانههای مشابه
در جهان به قصد دستیابی به نقاط قوت و مشكالت و كاستیهای احتاملی و ارائه
راهكارهایی برای بهبود.
روش /رویكرد پژوهش :روش تطبیقی -مقایسهای برای درك و توصیف شباهتها و
تفاوتها و استنتاج برمبنای اصول معترب بوده است .جامعه آماری  133کتابخانه کودک و
نوجوان بوده که فقط  3کتابخانه در وضعیت مشابه بودهاند و مقایسه نیز بر روی آنها
انجام شد.
یافت هها :از میان كتابخانههای کودکان و نوجوانان در جهان فقط دو کتابخانه در کره
جنوبی و مسکو در وضعیت مشابه با کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران قرار دارند.
کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر ارائه خدمات ،مدیریت ،فضا ،و نیروی
انسانی ،نسبت به کتابخانههای مشابه خود ،در سطح پایینتری قرار دارد.
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نتیجهگیری :کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برای همسو شدن با وضعیت بهینه و
نیز همگامی با رهنمودهای بیناملللی نیازمند بازنگری و بهبود در ارائه خدمات ،مدیریت،
فضا ،و نیروی انسانی است.
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کودکان در سالهای آغازین حيات خود تقریب ًا هیچگونه شناختی از جهان پیرامون ندارند،
توان و آمادگی آنها برای شناسایی تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی است؛ و یکی
از مهمترین ابزارهایی که در این زمینه بهطور قابل توجهی میتواند به آنان كمك کند كتاب
است (عباسيهرمزي ،۱۳۸۲ ،ص .)6۷
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ برای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه مهم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ
اﻧﺪوﺧﺘﻪﻫﺎی كتابداران ،ﮔﺴﺘﺮه داﻧﺶ کودکان و نوجوانان را اﻓـﺰاﯾﺶ دﻫﺪ (نشاط و حري.)1383 ،
کتابخانه ذوق خواندن و شوق دانستن و روح جستجوگر و عالقه به کارهای پژوهشی
را در نوجوانان برمیانگیزد .شاید به همین دلیل باشد که در رویکردهای جدید ،کتابخانههای
کودکان و نوجوانان ،فراتر از تعریف معمول ،محلی برای گردآوری ،سازماندهی ،ارائه ،و
اشاعه منابع ویژه و ارائه خدمات اطالعاتي برای تشویق کودکان به کتاب و کتابخوانی،
ایجاد سرگرمی برای کودکان ،و آموزش آنها تلقی میشود (محمدرضایی بیدگلی.)1387 ،
بنابراين ،میتوان اذعان داشت که کتابخانههای کودکان و نوجوانان دقیق ًا همان هدفها و
علل وجودی سایر کتابخانهها را دارند؛ با این تفاوت که مورد استفاده کودکان و نوجوانان قرار
میگیرند .این بدان معناست که توسعه کتابخانههای کودک و نوجوان و استفاده روزافزون
کودکان از کتاب باید همگام با توسعه کتابخانههای بزرگساالن و استفاده آنان از همه منابع
اطالعاتی باشد.
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در كشور ما هر چند تأسیس و بنياد كتابخانههاي كودكان و نوجوانان با كندی و كمميلي
انجام میگیرد ،اما بهعنوان يك نياز و ضرورت متناسب با شرايط زمانی نظر كارشناسان و
عالقهمندان به تعليم و تربيت در حوزه كتابداري را بهخود جلب کرده است (نشاط و حری،
 ،1383ص  .)24با وجود این عالقهمندی ،هنوز برخي پژوهشها نشان میدهد كه در ايران
كتابخانههاي كودكان و نوجوانان از توجه كافي و پويايي الزم برخوردار نبودهاند ،و علل آن را
نبود جايگاه كتابخانه كودكان ،نبود كتابدار متخصص ،عدم يكنواختي در سازماندهي ،كمبود
فضا ،و نبود تجهيزات و وسايل مورد نياز دانستهاند (گلچين1382 ،؛ توكلي.)1388 ،
در این زمینه ،سازمان اسناد و کتابخانه ملي گامهای ارزندهای برداشت و با هدف ايجاد
كتابخانهاي استاندارد و نمونه براي ارائه خدمات به گروه سني  7تا  14سال ،يعني مقاطع
ابتدايي و راهنمايي تحصيلي ،در سال  1385اقدام به تأسیس کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان
كرد و وظيفه فراهمآوري منابع کتابی و غیرکتابی منتشرشده در داخل و خارج از ایران را براي
كودكان و نوجوانان و پژوهشگران اين حوزه برعهده گرفت.
از آنجا که فلسفه وجودی و هدف بنیادین ایجاد کتابخانه کودکان و نوجوانان در کتابخانه
ملی ،ارائه نمونهای معیار برای ایجاد و توسعه فعالیتهاي کتابخانه کودک و نوجوان در کشور
و همچنین وجود یک کتابخانه طراز برای ساير کتابخانههاي مشابه ،شرایط ،فعالیتها ،و
وضعیت خود را دائم ًا با آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند؛ لذا رعایت معیارهای معتبر
در فعالسازی این کتابخانه در نهایت اهمیت و ضرورت قرار دارد و ارزیابی و مقایسه و
سنجش تمام شرایط و مسائل مرتبط با امکانات و تجهیزات و فرایندهای کاری و جنبههای
سختافزاری و نرمافزاری ،مدیریت ،نیروی انسانی ،آموزش و غیره ،باید همواره با آخرین
استانداردها تطبیق داده شود و با مجموعههای مشابه در سایر نقاط دنیا مورد ارزیابی قرار گیرد
تا جایگاه و شرایط آن نسبت به سایر کتابخانههای مطرح مشخص گردد و برای نقاط ضعف
و کاستیها و کمبودهای احتمالی آن تدبیری اندیشیده شود.
با توجه به این مهم ،پژوهش حاضر به قصد دستيابي به افقهاي واال براي كتابخانه ملي
كودكان و نوجوانان ايران در سطح جهاني و نيز شناسايي مشكالت و نارساییهای احتمالي،
آن را با كتابخانههاي ديگر کشورها مورد مقايسه قرار داد و در راستاي اين هدف ،پاسخ به این
پرسش مدنظر قرار گرفت که اوالً کتابخانههاي ملي كودك و نوجوان در دنيا كه در وضعيت
مشابه با كتابخانه ملي ايران باشند كدامند و دوم ًا کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از
نظر منابع مناسب ،فراهمآوری و گسترش مجموعه ،سازماندهی ،ارائه خدمات ،ساختمان و
تجهیزات ،و نحوه اداره در قیاس با همترازان خود در چه وضعیتی قرار دارد.
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روششناسي

از آنجا که فهرستی جامع از کتابخانههای ملی کودک و نوجوان دنیا در دسترس قرار نداشت،
لذا کلیه کتابخانههایی که در دنیا مطابق با تعاریف این پژوهش بود در جامعه آماری قرار
گرفت .بههمین دلیل ،ابتدا فهرستی از کتابخانههای ملی در دنیا تهیه گردید که شامل 133
کتابخانه بود .سپس این کتابخانهها از نظر داشتن کتابخانه مستقل کودک و نوجوان مورد
بررسی قرار گرفت تا اندازه جامعه اصلی و گروه هدف مشخص گردد.
برای تحلیل دادهها از روشتطبیقی -مقایسهای استفاده شد کهدر بسیاری از پژوهشهای
ارزیابانه که قصد مقایسه کتابخانهها را داشتهاند بهکار گرفته شده است .ابزار اصلی پژوهش،
سیاهه وارسی بود و تالش شد با بهرهگیری از منابع و متون موجود ،رهنمودهای بینالمللی
ایفال 1و سایر منابع معتبر این سیاهه تدوین گردد .برای کسب روایی ،سیاهه وارسی برای 10
نفر از متخصصان ادبیات کودک و اساتید کتابداری و اطالعرسانی کودکان و نوجوانان ارسال
و نظرات آنها اعمال گردید .همچنین ،بهطور آزمایشی و برای حفظ اعتبار ابزار پرسشنامه
تدوینشده برای دو کتابخانه در دو کشور ارسال و با آنها مکاتبه گردید که اطمینان از فهم
پرسشهای مطرحشده حاصل شود .پس از اطمینان از روایی و اعتبار سیاهه تدوینشده
بهصورت پرسشنامه به زبان انگلیسی و بعض ًا در صورت نیاز به زبان روسی ترجمه و برای
جامعه آماری ارسال شد.
در مورد برخی فیلدهای بیپاسخ تالش شد تا برای تکمیل دادهها از دایرهالمعارفها
و وبسایتکتابخانهها استفاده شود ،همچنین در صورت نیاز مکاتبه مجدد با مسئوالن این
کتابخانهها انجام گرفت .سرانجام با ایجاد ارتباط بین اطالعات خام جمعآوریشده با سیاههها
و تفسیر آنها؛ براساس نتایج به دستآمده پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران
ارائه گردید.

يافتهها

1. Guidelines for Children's
Libraries Services
2. National Library of Korea
3. National Library of Russia
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 .1نخستین گام :شناسایی كتابخانههاي ملي كودك و نوجوان در دنيا
از آنجا كه در راستاي اهداف پژوهش هيچگونه سياهه منسجمي موجود نبود که نشاندهنده
تعداد يا وضعيت كتابخانههاي ملي كودك و نوجوان در دنيا باشد ،لذا نخستين گام پژوهش
به شناسايي اين كتابخانهها اختصاص يافت.
یافتهها نشان داد که از میان  133کتابخانه ملی فقط تعداد  3کتابخانه یعنی  2/2درصد
(کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی کره جنوبی 2و کتابخانه ملی مسکو )3دارای بخش
مستقل کتابخانه کودکان و نوجوانان هستند .همچنین ،تعداد  3کتابخانه ملی به کتابخانههای
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آموزشگاهی خدمات مشاورهای انجام میدهند و تعداد  2کتابخانه ملی صرف ًا دارای بخش
پژوهش ادبیات کودکان هستند که در زیر به آنها اشاره میشود:
کتابخانه ملی کانادا 1در طبقه چهارم کتابخانه عالوه بر تاالر مطالعه و مجموعههای ویژه
و مجموعههایی نظیر مجموعه موسیقی ،مجموعه ادبیات کانادا ،و مجموعه کتابهای نایاب،
صرف ًا مجموعه ادبیات کودکان نیز نگهداری میشود .این مجموعه برای افراد زیر  16سال
کتابهای مناسبی را در اختیار دارد .کتابهای نوشتهشده به زبان انگلیسی ،فرانسوی و سایر
زبانهایی که در کانادا به آن زبانها آثاری چاپ و منتشر میشود؛ کتابهایی که در خارج از
کانادا بهوسیله کاناداییها نوشته یا تصویگری شده (موسوم به کانادیانا)؛ کتابهای منتشرشده
در خارج از کشور درباره کانادا؛ و نیز از قرن نوزدهم تا زمان حاضر در این مجموعه جای
دارد .عالوه بر این ،مجموعهای از کتابهای برگزیده کودکان که نویسندگان آن کانادایی
نیستند نیز در این مجموعه نگهداری میشود.
همچنین ارائه خدمات مشورتی ،مرجع و کتابشناسی و پاسخگویی به پرسشهای
مراجعان حضوری ،تلفنی ،و الکترونیکی برعهده این بخش است .کتابخانه ملی کانادا افزون
بر این ،در خصوص موضوعهای تخصصي ادبیات کودکان کانادا ،محصوالت و خدمات
الکترونیکی را نیز فراهم کرده است و آنها را گسترش میبخشد (اندرسن.)1993 ،2
کتابخانه ملی مصر 3در ساختمان بزرگ هفت طبقه دارای قسمتهای مختلف فنی از
قبیل بخشهای فراهمآوری ،فهرستنویسی ،قرائتخانه ،امانت ،رایانه ،کتابشناسی ،ویرایش و
چاپ نسخههای خطی عربی ،مرکز مدارک و تاریخ معاصر مصر است و فقط بخشی کوچک
را به مرکز سندپردازی و پژوهش ادبیات کودکان اختصاص داده است (خانيپور.)1385 ،
در کتابخانه ملی تانزانیا بخش مستقلی بهنام کتابخانه کودکان و نوجوانان وجود ندارد ،اما
به کتابخانههای آموزشگاهی و مدرسهای خدمات مشاوره ارائه میدهند (کانگامنو.)2004 ،4
در ادامه ،سه کتابخانه کودک و نوجوان کتابخانه ملی ایران ،کتابخانه ملی کره جنوبی،
کتابخانه ملی مسکو که در وضعیت مشابهی قرار دارند ،از لحاظ منابع کتابخانهای ،فراهمآوری
و گسترش مجموعه ،سازماندهی منابع ،خدماترسانی ،ساختمان و تجهیزات ،و نحوه اداره
کتابخانهمقایسهمیشوند.

1. Library and Archives
Canada
2 . Anderson
3. Egyptian National
Library and Archives
4. Kaungamno
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 .2گام دوم :مقایسه کتابخانههای مشابه در سطح بینالمللی
•  منابع کتابخانهای
نمودار  1تعداد منابع و انواع آن را در سه کشور مورد بررسي را نشان ميدهد.

نمودار  .1وضعيت كتابخانههاي مورد بررسي بهتفكيك نوع و تعداد منابع

همانطور که نمودار نشان میدهد از لحاظ آماري ،بيشترين تعداد کتاب مربوط به
كتابخانه ملی كودك و نوجوان مسكو ( 600000نسخه) است .پس از آن ،كتابخانه ملی كودك
و نوجوان كره جنوبي با تعداد  336660نسخه كتاب قرار دارد ،و كمترين ميزان مربوط به
كتابخانه ملی كودك و نوجوان ايران با  140000نسخه كتاب است .كتابخانه ملی كودك و
نوجوان مسكو از نظر نوع منابع  26760نسخه پيايند دارد و پس از آن كتابخانه ملی كودك
نوجوان كره جنوبي با تعداد  12542نسخه پیایند قرار دارد .كمترين ميزان پيايندها مربوط به
كتابخانه ملی كودك و نوجوان ايران با تعداد  1450نسخه است.
از نظر منابع ديداري شنيداري ،كتابخانه ملی كودك و نوجوان كره جنوبي داراي 82880
نسخه منابع ديداري و شنيداري است و پس از آن ،كتابخانه كودك كتابخانه ملي مسكو با
 9193نسخه منابع ديداري و شنيداري قرار دارد و كمترين ميزان منابع ديداري و شنيداري
مربوط به كتابخانه كودك كتابخانه ملي ايران با تعداد  314نسخه است .با توجه به قدمت دو
كتابخانه كره جنوبي و ايران كه در يك راستا قرار دارند ،كتابخانه كودك كتابخانه ملي ایران
در سطح پايينتري قرار دارد .كتابخانه كودك كتابخانه ملي مسكو با توجه به قدمت بيشتری
كه دارد نسبت به كتابخانه كودك كتابخانه ملي كره جنوبي از نظر تعداد منابع ديداري و
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شنيداري در سطح پايينتري قرار دارد .این نشان میدهد که کتابخانه ملی کودک و نوجوانان
ملی مسکو اهمیت زیادی به منابع چاپی داده است و منابع بیشتری را نسبت به دو کشور
دیگر جمعآوری کرده و اطالعرسانی میکند .این تعداد نسبت به منابع کتابخانه ملی کودکان
و نوجوانان ایران قابل قیاس نیست .همچنین تعداد نشریات چاپشده که کتابخانه ملی کودک
و نوجوان ملی مسکو جمعآوری کرده نسبت به دو کتابخانه دیگر قابل قیاس نیست .این آمار
شايد بتواند نشاندهنده وجود تعداد زیاد نویسندگان کودک و نوجوان در این کشور باشد .در
زمینه منابع دیداری و شنیداری ،کتابخانه ملی کودک کره پیشتاز بوده و شاید نشاندهنده این
است که نویسندگان و دستاندرکاران ادبیات کودک و نوجوانان آن کشور بر این باورند که
منابع دیداری و شنیداری می تواند تأثیر بیشتری نسبت به منابع چاپی برکودکان داشته باشد.
از نظر تعداد پاياننامه در بين سه كتابخانه ،فقط كتابخانه ملی کودک و نوجوان كره
جنوبي  861نسخه پاياننامه جمعآوري كرده است.

نمودار  .2وضعيت كتابخانههاي مورد بررسي از نظر منابع به زبانهاي دیگر

نمودار  2نشاندهنده تعداد منابع موجود به زبانهاي غيربومي در کتابخانه ملی كودك و
نوجوان سه کشور (ایران ،کره جنوبی ،و مسکو) است .بيشترين تعداد در کتابخانه ملی کودک
و نوجوان کره جنوبی ( 26900عنوان) و پس از آن ،در کتابخانه ملی کودک و نوجوان روسیه
( 19425عنوان) به  60زبان است .كمترين تعداد در کتابخانه ملی كودك و نوجوان ایران
( 4950عنوان) به  33زبان دنیا است .این دادهها نشان میدهد که مدیران کتابخانههای ملی سه
کشور به گردآوری کتاب به زبانهای دیگر اهمیت دادهاند تا مراجعان غیربومی با ملیتها و
زبانهای مختلف نيز بتوانند از منابع موجود استفاده کنند.
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• فراهمآوری و گسترش مجموعه
جدول  . 1مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظرشیوه فراهمآوري
کشور

خرید

اهدا

مبادله

واسپاری

ایران

*

*

*

*

کره

*

*

*

*

مسکو

*

*

*

*

طبق دادههای جدول  ،1در هر سه کتابخانه فراهمآوري منابع براي كتابخانه در جریان
است و به فراهمآوري منابع در کتابخانه کودک مانند کتابخانه بزرگساالن اهمیت داده میشود.
کتابهای هر سه کتابخانه کودک  100درصد از طریق خرید ،مبادله ،اهدا ،و واسپاری صورت
میگیرد بنابراین ،فراهمآوری منابع در هر سه کتابخانه ملی روندی یکسان دارد.
• سازماندهي منابع
جدول  .2مقایسه کتابخانههاي مورد بررسي از نظر شیوه سازماندهی منابع
کشور

170

*

*

*

*

کره جنوبی

*

KDC

*

*

مسکو

*

*

*

*

ایران

1. Korean Decimal
Classification

کنگره

ردهبندی
دیویی

فهرستنویسی

منایهسازی

سایر

مطابق جدول  ،2از نظر شيوه ردهبندی و طبقهبندی منابع ،در کتابخانه ملی کودکان و
نوجوانان ایران كتابها به دو روش دیویی و کنگره فهرستنويسي ميشوند؛ به این علت
که کتابخانه ملی ایران مسئول فهرستنويسي پيش از انتشار کشور است و همه کتابخانههای
دیگر از طبقهبندی آن تبعیت میکنند .بنابراين ،كتابخانه دو نوع ردهبندي را انجام ميدهد كه
هر كتابخانه بنا به نوع چیدمان کتابها بتواند از آن استفاده كند ضمن آنکه در کتابخانه ملی
کودک و نوجوان ایران ،کتابهای کودک براساس ردهبندی دیویی و نوجوانان براساس کنگره
1
چیده شده است .در کتابخانه کودک کره جنوبی ردهبندی خاص و بومي بهنام كي.دي.سي
استفاده میشود .همچنین ،براي ردهبندي كتابها به زبانی غير از كرهاي از طبقهبندي ديويي
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استفاده ميشود .کتابخانه ملی كودك و نوجوان مسکو هم از ردهبندی دیویی و هم نوعی
ردهبندی بومی خاص کشور خود استفاده میکند .بنابراین ،میتوان چنین گفت که از نظر
ردهبندی ،کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران مطابق با استانداردهاي جهانی است و این
مزیتی برای این کتابخانه بهشمار میرود ،زیرا هرگاه بحث تبادل داده میان کتابخانهها مطرح
باشد از این منظر کتابخانه ملی از ردهبندی استاندارد جهانی تبعیت کرده است.
• خدماترسانی
جدول  3نشاندهنده خدمات عمومي است.
جدول  .3مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر میزان ارائه خدمات عمومی
خدمات
کشور

ایران
کره جنوبی
مسکو

اطالعرسانی
(تعداد در ماه)

مرجع
(تعداد در ماه)

اسکن (چاپ)
(تعداد در ماه)

زیراکس (کپی) (تعداد
در ماه)

176
759
557

236
366
401

34
95
50

45
175
150

در بين سه كتابخانه ملی كودك و نوجوان از نظر خدمات اطالعرساني ،بيشترين خدمات
مربوط به كره جنوبي ( 759مورد در ماه) است .پس از آن مسكو ( 557مورد در ماه) قرار دارد،
و كمترين خدمات ارائهشده مربوط به كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران ( 176مورد در
ماه) است .با توجه به اينكه قدمت كتابخانه ملی كودك و نوجوان كره و ايران به یک اندازه
است ،اما از نظر خدمات اطالعرساني ايران در سطح پايينتري قرار دارد.
از نظر خدمات مرجع ،كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران كمترين خدمات (236
مورد در ماه) است و كتابخانه ملي كودك و نوجوان مسکو بيشترین ( 401مورد در ماه)
خدمات مرجع را ارائه میدهد .كتابخانه ملي كودك و نوجوان کره جنوبی با  366مورد در
ماه پس از آن قرار دارد.
همچنين ،مشاهده میشود با وجود یکسانی قدمت كتابخانه ملي كره و ايران ،اما از نظر
خدمات اسكن ایران در سطح پايينتري قرار دارد .این نشان میدهد که در کتابخانه ملی کره
خدمات تکثیر بیشتری به کودکان ارائه دادهاند و کودکان در کتابخانه ملی کودک کره جنوبی
طالب خدمات بیشتری هستند.
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جدول  .4مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر فعاليتها و خدمات جانبي
کشور

کارگاههای
آموزشی

منایشگاهها

قصهگویی

شعرخوانی

برگزاري
مسابقات

سایر

ایران

*

----

*

-----

----

----

کره جنوبی

*

*

*

*

*

*

مسکو

*

*

*

*

*

*

طبق جدول  ،4فعاليتهاي جانبي كتابخانه ملی کودک و نوجوان ايران شامل برگزاری
کارگاه ،دورههای آموزشی ،و قصهگویی است؛ در حالی که در کتابخانه ملی كره جنوبي و مسكو
اينفعالیتهاشاملبرگزاریکارگاهها،دورههایآموزشی،نمایشگاهها،قصهگویی،شعرخوانی،
و برگزاري مسابقه بهصورت مستمر است .همچنين ،اين دو كتابخانه برنامههاي ديگر از جمله
برنامههاي شناخت آداب و رسوم و فرهنگ را برگزار ميکنند .بنابراين ،ميتوان گفت كه كتابخانه
ملی كودك و نوجوان مسكو و كره جنوبي تقريب ًا  100درصد برنامههاي جانبي براي كودكان را
دارا هستند .كتابخانه ملي كودك ايران  33درصد اين نيازها را پاسخگوست.
جدول  .5مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر ارائه خدمات به گروههای مختلف کاربران در ماه
کشور

کودکان

نوجوانان

پژوهشگران

تصویرگران

والدين

مراکز
فرهنگی و
کتابخانهها

ایران

75

95

62

4

----

53

کره جنوبی

4452

4551

663

---

----

---

مسکو

0003

0053

0052

21

001

201

جدول  5نشان ميدهد كه از نظر ارائه خدمات به گروههاي مختلف کاربران در بين
سه كتابخانه ،بيشترين ارائه خدمات مربوط به كتابخانه ملي كودك و نوجوان مسكو ،پس از
آن كتابخانه ملي كودكان و نوجوان كره جنوبي و كمترين ارائه خدمات به كودكان مربوط به
كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران ( 57نفر در ماه) است.
از نظر ارائه خدمات به گروه نوجوانان ،كتابخانه ملي كودك و نوجوان مسكو در مرتبه
نخست و كره جنوبي در مرتبه دوم قرار دارد؛ كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران در سطح
پايينتري نسبت به دو كتابخانه ديگر است.
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از نظر ارائه خدمات به پژوهشگران در بين سه كتابخانه ،كتابخانه كودك مسكو بيشترين
ارائه خدمات به پژوهشگر را در كارنامه خود دارد ،بعد از مسكو كتابخانه ملي كودك و
نوجوان كره جنوبي قرار دارد و كمترين ارائه خدمات به پژوهشگران مربوط به كتابخانه كود
ك و نوجوان ايران است.
از نظر ارائه خدمات به تصويرگران كتاب كودك ،در كتابخانه ملی كودك و نوجوان كره
جنوبي اطالعاتي در اين زمينه يافت نشد؛ اما كتابخانه كودك کتابخانه ملی مسكو در ارائه
خدمات به گروهها و دستاندرکاران ادبیات کودک نسبت به كتابخانه كودك كتابخانه ملي
ايران موفقتر بوده است.
از نظر ارائه خدمات ارتباط با والدين ،فقط كتابخانه ملي كودك و نوجوان مسكو
اينگونه خدمات ( 100مورد) را در كارنامه فعاليتهاي خود دارد.
از نظر ارائه خدمات به كتابخانهها و مراكز فرهنگي ديگر در بين سه كتابخانه ،کتابخانه
ملی کودکان و نوجوانان ایران در ماه حدودا ً با  35کتابخانه و مرکز فرهنگی در ارتباط بوده و
این رقم در کتابخانه ملی کودک و نوجوان روسیه  39مورد بوده است .کتابخانه ملی کودک
و نوجوان کره جنوبی به این سؤال ،پاسخی نداده است.
بنابراین ،بهطور كلي ميتوان گفت از نظر ارائه خدمات به گروههاي مختلف كاربران،
کتابخانه ملی كودك و نوجوان مسکو  100درصد خدمات ارائه داده است .کتابخانه ملی
کودک و نوجوان کره جنوبی  50درصد و کتابخانه ملی كودك و نوجوان ایران  83درصد
خدمات ارائه میکند.
جدول  .6مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر خدمات الكترونيكي
(تعداد ،نوع ،میزان بازید)
منابعدیجیتالی

کشور

وبسایت

کتابخانه
دیجیتالی

ایران

*

*

---

کره جنوبی

*

*

----

مسکو

*

*

200

تعداد بازدید
كتابخانه
دیجیتالی

بازیهای
الکرتونیکی

مجله
الکرتونیکی

کتاب
الکرتونیکی

وبسایت

15

2200

5000

3000

----

---

----

----

77544

----

530000

جدول  6نشان میدهد که از نظر خدمات الکترونیکی ،هر سه کتابخانه کودک داراي
وبسايت کتابخانه دیجیتالي هستند .از طریق کتابخانه دیجیتالي نیز خدماترسانی میکنند و
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این نشاندهنده اهمیت مطالعه در برنامهریزی برای کودکان و نوجوانان هر سه کشور است.
بیشترین میزان و نوع منابع دیجیتال در کتابخانه ملی کودکان مسكو 77544 ،عنوان كتاب
الکترونیکی و  200مورد بازیهای فکری ذکر شده است .کتابخانه ملی کودک و نوجوان
کره جنوبی به این سؤال پاسخی نداده است .میزان منابع در کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی
کودکان و نوجوانان ایران  2200عنوان کتاب 15 ،عنوان نشریه ،و  50قطعه عکس است.
از نظر تعداد بازدید از کتابخانه دیجیتالی در این سه کتابخانه ،بازدید از کتابخانه دیجیتالی
کودک و نوجوان مسکو  530000مورد در ماه و ایران  3000مورد بوده است و این نشان ميدهد
که کتابخانه دیجیتال کودکان مسکو برای کودکان و نوجوانان شناخته شده است و همچنین
کودکان و نوجوانان بهراحتی به فناوری و استفاده از کامپیوتر مسلط هستند .كتابخانه كودك ملي
كره جنوبي پاسخي به اين سؤال نداده است .از نظر وبسایت ،میتوان گفت هر سه کتابخانه
وبسایت مستقلی دارند و میزان مراجعه به وبسایت در کتابخانه ملی کودک و نوجوانان ایران
 5000مورد در ماه بوده است ،اما دو کتابخانه کودک دیگر به این سؤال پاسخی داده نشده است.
جدول  .7مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر زمان ارائه خدمات
کشور

ساعت ارائه خدمات

میزان

ایران

 8الی 03:41

( )6:30ساعت

کره جنوبی

 9الی 22

( )11ساعت

مسکو

 01الی 91

( )9ساعت

جدول  7نشان میدهد که از نظر زماني بیشترین میزان زمان ارائه خدمات مربوط به
کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره جنوبی ( 11ساعت) است ،در حالی که در کتابخانه ملی
کودک و نوجوان مسکو این زمان به  9ساعت میرسد .کمترین میزان ساعت به ایران (6:30
ساعت) اختصاص داشته است.
جدول  .8مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر میزان امانت منابع در ماه
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کشور

کتاب

نرشیه

مواد دیداری شنیداری

جمع /تعداد

ایران

592

---

-----

295

کره جنوبی

2688

012

62157

84009

مسکو

00002

0005

965

25569
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با وجود قدمت یکسان دو کتابخانه كره و ايران طبق جدول  8از نظر ميزان امانت ،ايران
در سطح پايينتري قرار دارد .تعداد امانت منابع دیداری و شنیداری كتابخانه ملی کودکان کره
جنوبی بیش از دو کتابخانه دیگر بوده است .بنابراين ،میتوان گفت بهلحاظ آماری کتابخانه
ملی کودکان مسکو و کره جنوبی  100درصد منابع کتابخانهای را امانت میدهند .اما کتابخانه
ملی کودک ایران فقط  33درصد از شکلهای مختلف منابع ،یعنی کتاب را امانت میدهد.
•   ساختمان و تجهیزات
جدول  9نشاندهنده مساحت و طبقات هرسه كتابخانه و مقايسه ميان آنهاست.
جدول  .9مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر وسعت ساختمان
کشور

وسعتساختامن

تعدادطبقات

ایران

450

2

کره جنوبی

7000

4

مسکو

10000

6

بيشترين مساحت و طبقات مربوط به کتابخانه ملی کودک مسكو ( 10000مترمربع در 6
طبقه) و كتابخانه ملی كودك كره جنوبي ( 7000مترمربع در  4طبقه) است .كمترين مساحت
به ايران ( 450مترمربع) اختصاص دارد.
جدول  .10مقایسه كتابخانههاي مورد بررسي از نظر موقعيت جغرافيايي و دسترسپذيري

کشور

مرکز شهر

ایران

*

*

کره جنوبی

*

*

مسکو

*

*

حومه

دسرتسی آسان

براساس دادههای جدول  ،10وضعيت جغرافيايي و دسترسپذيري سه كتابخانه به این
صورت است که هر سه كتابخانه در مركز شهر واقع شدهاند و دسترسی به ايستگاههاي مترو
و اتوبوس دارند.
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جدول  .11مقایسه کتابخانههاي مورد بررسي از نظر رعایت ويژگيهاي داخلی ساختمان و تجهیرات
مناسب با كودكان و نوجوانان

کشور

سیستمگرمایش
و رسمایش

نور و
روشنایی

رنگ و تزئینات

رعایت تفاوت اندازه
فضاهایتفکیکشده
و نوع تجهیزات

ایران

*

*

*

---

*

کره جنوبی

*

*

*

*

*

مسکو

*

*

*

*

*

دادههاي جدول  11نشان ميدهد كه هر سه کتابخانه کودک مجهز به سیستم گرمایش و
سرمایش است و از نظر روشنایی کتابخانه دارای نور کافی است .هر سه کتابخانه از نظر رنگ
و تزئینات ،دارای رنگ و تزئینات مخصوص برای کودکان و نوجوانان است.
کتابخانههای ملی کودک در مسكو و کره جنوبی دارای فضای تفکیکشده و مستقل
هستند ،در حالی که کتابخانه ملی کودک ایران فضای تفکیکشده مستقلی ندارد و وابسته به
ساختمان اصلی است و کودکان آزادی عمل کمتری نسبت به دو کتابخانه کودک دیگر دارند.
زیرا سر و صدا و بازی و فعالیتهای جانبی در کتابخانه کودک که مستقل و تفکیکشده
نباشد ایجاد مزاحمت برای دیگر بخشها میکند.
جدول  ،12ميزان توجه به فضاهاي مورد نياز كودكان و نوجوانان را در بين سه كتابخانه
نشان ميدهد.
جدول  .12مقایسه کتابخانههاي مورد بررسي از نظر تفکیک فضاهاي
مورد نیاز کودكان و نوجوانان
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کشور

سالن
مطالعه

سالن
منایش

سالن
هامیش

مرجع

کارگاه
آموزشی

آرشیو

رسویسبهداشتی

ایران

*

---

---

*

----

*

*

کره
جنوبی

*

*

*

*

*

*

*

مسکو

*

*

*

*

*

*

*
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در کتابخانه کودک کتابخانه ملی ایران اين فضاها شامل سالن مطالعه ،بخش آرشیو ،و
سرویس بهداشتی است ،در حالی که دو کتابخانه دیگر عالوه بر بخشهاي ذكرشده ،سالن
نمایش ،سالن همایش ،اتاق مرجع ،اتاق گفتگو ،كارگاه آموزشي ،و اتاق چندرسانهاي نیز
دارند .بنابراین ،میتوان گفت که دو کتابخانه كودك كتابخانه ملي مسکو و کره جنوبی 100
درصد دارای بخشهای مورد نیاز کتابخانه کودکان هستند و کتابخانه کودک كتابخانه ملي
ایران  57درصد بخشهای مورد نیاز را داراست.
• نحوه اداره کتابخانههاي کودك و نوجوان
جدول  .13مقایسه کتابخانههاي مورد بررسي از نظر اداره كتابخانه كودك و نوجوان
کشور

ادارهکتابخانه
مستقل وابسته

ایران

بودجه
مستقل

*

کره جنوبی

*

*

مسکو

*

*

کارکنان

وابسته

تعداد

رشته

*

4

کتابداری

58

 32نفر کتابداری

تحصیالت
کارشناسی ارشد و
کارشناسی
کارشناسی

کتابخانه ملی كودك در مسكو و کره جنوبی بهصورت مستقل اداره ميشود ،ولي از
نظر اداري زير نظر كتابخانه ملي است .اداره كتابخانه ملی كودك و نوجوان ایران وابسته به
کتابخانه ملی است.
از نظر بودجه ،دو کتابخانه ملی کودک مسكو و کره جنوبی دارای بودجه مستقلی هستند
و شاید این یکی از دالیل مهم برای مجموعهسازی و گردآوری و ارائه خدمات بیشتر به
مراجعان کودک و نوجوان بوده است ،در حالی که کتابخانه ملی کودک ایران بودجه مستقلی
ندارد و بودجه آن وابسته به بودجه کل کتابخانه ملی ایران است و آزادی عمل کمتری در
تهیه منابع و خدمات دارد.
از نظر تعداد كاركنان و رشته تحصيلي در سه کتابخانه مورد بحث ،ایران  4نفر کارمند
با تحصيالت كتابداري و کره جنوبي  58نفر كارمند دارد كه  32نفر از آنها دارای تحصیالت
کتابداری و بقيه غيركتابدار هستند .کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسكو به این پرسش پاسخ
نداده است.
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بحث و نتيجهگيري

توجه به نیازهای خاص کودکان و نوجوانان :برخي رهنمودهاي بينالمللي در اين زمينه
بر حقوق كودكان در جهت رشد و توسعه قابليتها و توانمنديهاي او؛ حق دسترسي
آزاد و رايگان به منابع ،اطالعات ،برنامهها و ديگر شرايط بهطور برابر ،صرف نظر از نژاد،
جنس ،زمينهها ،و سوابق مذهبي ملي (مليت) ،فرهنگي ،زبان ،وضعيت اجتماعي ،مهارتها و
تواناييهاي شخصي (ایفال )2008 ،تأكيد خاص داشته است .يافتههاي پژوهش حاضر نشان
داد که خوشبختانه كتابخانههاي مورد بررسي اين رهنمود را مورد توجه قرار داده و در جهت
رشد و توسعه گام برداشتهاند.
منابع :داشتن طيف وسيعي از مواد مناسب توسعهمحور در همه انواع مختلف .مواد چاپي
(كتب ،نشريات ادواري ،مجالت ،گاهنامه و غيره) ،نشريات ،نقاشي و كارتون ،كتابچهها،
رسانههاي ديداري و شنيداري (لوح فشرده و نوار كاست) اسباب بازيها ،بازيهاي آموزشي،
رايانه و نرمافزار ،ارتباطات (وسايل ارتباط جمعي ،اينترنت ،و شبكههاي ملي و فراملي) از
جمله منابع مورد نياز كودك ونوجوان است كه بايد كتابخانههاي ذيربط به تأمين آنها توجه
خاص داشته باشند
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که هر سه كشور در كتابخانههاي ملی كودك و نوجوان
خود از نظر تنوع مواد كتابخانهاي به همه مواد كتابي و غيركتابي توجه داشتهاند ،اما بهلحاظ تعداد
با يكديگر متفاوت هستند؛ بهگونهای که كمترين ميزان به كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران
تعلق دارد .از نظر منابع ديداري شنيداري نیز بيشترين تعداد مربوط به كتابخانه ملی كودك و
نوجوان کره جنوبي و كتابخانه ملی كودك مسكو و كمترين ميزان به كتابخانه ملی كودك ايران
تعلق دارد (حدود  30برابر کمتر) .با توجه به قدمت دو كتابخانه ملی کودک و نوجوان كره
جنوبي و ايران كه در يك سال افتتاح شدهاند ،كتابخانه ملی ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
همچنین ،تعداد نشریاتی که کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو دربردارد نسبت به دو کتابخانه
دیگر قابل قیاس نیست .این نشان میدهد که شايد مسکو اهمیت بيشتري برای منابع چاپی قائل
باشد يا شايد نویسندگان کودک و نوجوان در اين كشور داراي فعاليت بيشتري هستند .در زمینه
منابع دیداری و شنیداری وضع متفاوت است و کره جنوبي در اين زمينه پیشتاز بوده است .شايد
يكي از داليل اين امر پيشرفت يا توسعه در زمينه بهرهبرداري از فناوريهاي نوين باشد .دليل
ديگر اين امر را ميتوان تأثير بهتر منابع ديداري – شنيداري در آموزش و پرورش كودكان دانست
كه كره جنوبي به اين امر وقوف بيشتري داشته است .از نظر منابع غيركتابي ديگر مثل پاياننامهها
مشاهده گرديد كه فقط در كتابخانه ملي كودك و نوجوان كره جنوبي منابع پاياننامهاي نگهداري
ميشود و با آن اطالعرساني ميكند.
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همچنين بيشترين تعداد منابع به زبانهای غیربومی در کتابخانه ملی کودک و نوجوان
کره جنوبی و كمترين تعداد در کتابخانه ملی کودك و نوجوان ایران مشاهده شده است .این
نشان ميدهد که گرچه مدیران کتابخانههای مورد مطالعه در سه کشور به زبانهای غيربومي
اهمیت دادهاند ،اما كتابخانه ملي ايران در اين زمينه توجه کمتری داشته است .در حالی كه
كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل متحد نيز تأكيد داشته است حق دسترسي رايگان
به منابع صرف نظر از زبان و مليت براي مراجعان به كتابخانههاي كودك و نوجوان امري
ضروري است.
سازمانهاي فعال در حوزه کودکان و نوجوانان همواره بر ارائه خدمات زير تأكيد
ورزيدهاند:
 خدمات كتابخانه به كودكان بايد همانند خدمات بزرگساالن مهم و برجسته و برابر ومساوي در نظر گرفته شود؛
 كتابخانه كودكان بايد نيازهاي اطالعرساني ،فرهنگي ،و سرگرمي كودكان را برطرفنمايد (رفع نيازهاي خاص)؛
 امانتدهي طيف وسيعي از منابع كتابخانهاي (كتاب ،لوح فشرده ،نوار كاست ،مجلهو )...؛
 ارائه خدمات اطالعرساني و منابع مرجع؛ ارائه آموزش در مهارتهاي استفاده از كتابخانه و سوادآموزي و اطالعرساني؛ كتابخانه كودك و نوجوان مسئوليتي خاص در حمايت از فرايندهاي يادگيري و ارتقامطالعه دارند؛
 كتابخانههاي كودك و نوجوان بايد وقايع و فعاليتهاي خاص از قبيل قصهگويي وديگر فعاليتهاي مرتبط با خدمات و منابع كتابخانه را فراهم نمايند؛
 ارائه برنامههاي خالق؛ و آموزش والدین و سرپرستان.اما یافتهها نشان داد گرچه همه كتابخانههاي مورد بررسي انواع خدمات عمومي شامل
اطالعرساني ،خدمات مرجع ،تهیه اسكن ،و زيراكس را انجام ميدهند؛ بيشترين خدمات
اطالعرساني مربوط به كره جنوبي ( 759مورد در ماه) ،كمترين مربوط به ايران با  176مورد
در ماه بوده است .همچنین در خدمات مرجع بيشترين خدمت مربوط به مسکو ( 401مورد)
و كمترين خدمات مرجع مربوط به ایران با  236مورد بوده است.
بهعبارت ديگر ،در انواع خدمات عمومي ،كتابخانه ملی كودك و نوجوان ايران نسبت به
كتابخانههاي مشابه در سطح پايينتري قرار دارد ،در حالي كه يكي از رهنمودهاي اصلي ايفال
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ارائه خدمات عمومي باكيفيت به كاربران كودك و نوجوان ذكر شده است.
در بخش فعاليتهاي جنبي از قبيل برگزاری کارگاه ،دورههای آموزشی قصهگویی،
برگزاري مسابقات ،نمايشگاهها و مانند آن مسكو و كره جنوبي تقريب ًا  100درصد برنامههاي
جانبي توصیهشده را براي كودكان و نوجوانان خود مهيا كردهاند .كتابخانه ملي كودكان و
نوجوانان ايران فقط  33درصد اين برنامهها را داراست.
از نظر تنوع گروههاي مختلف كاربري (كودكان ،نوجوانان ،پژوهشگران ،تصويرگران،
والدين و سازمانها و مراكز فرهنگي) مسكو در مقام نخست ( 100درصد گروههاي كاربري
پيشبینیشده را داراست) و كره جنوبي ( 50درصد) در پایینترین مرتبه قرار دارد .ايران از
اين منظر ،در مرتبه دوم قرار گرفته است ( 83درصد كاربران پيشبينيشده را پاسخگوست).
اما با وجود اين تنوع كاربري از نظر خدمتدهي به جامعه كاربران ،مسكو مقام اول و بعد
از آن كره جنوبي و سپس ايران قرار دارد .در اين راستا ،مسكو بيشترين خدمات خود را
به نوجوانان ( )3500و كمترين را به تصويرگران ( )12اختصاص داده است .كره جنوبي
بيشترين را به كودكان ( )2544و كمترين را به پژوهشگران ( )366و ايران بيشترين را به
نوجوانان ( )95و كمترين را به تصويرگران كتاب كودك اختصاص داده است.
اين امر شايد نشاندهنده آن باشد كه هر سه كتابخانه وجه همت اصلي خود و
فعاليتهايشان را برمبناي كودك و نوجوان بنا نهادهاند و گروههاي ديگر كاربر در مرتبههاي
بعدي اهميت قرار دارند .شايد اين نكته نيز مطرح باشد كه منابع كتابخانهاي در كتابخانههاي
مورد بررسي بيشتر به گروه كودكان و نوجوانان اختصاص دارد تا بزرگساالني که قصد
پژوهش در زمينه كودكان و نوجوانان را دارند .به بيان ديگر ،شايد بتوان گفت كه منابع
پژوهشي كودك و نوجوان در كتابخانههاي مورد بررسي ضعيفتر از منابع ديگر است.
كتابخانههاي مورد بررسي در هر سه كشور داراي خدمات الكترونيكي ،وبسايت ،و كتابخانه
ديجيتالي هستند كه نشاندهنده ميزان نفوذ فناوري در اين كتابخانههاست .بیشترین منابع
دیجیتالي و بيشترين بازديد از كتابخانه ديجيتالي نيز به مسكو و كمترين آن به ايران اختصاص
دارد .در اين زمينه ،كتابخانه ملي كودك و نوجوان مسكو ،حتي توانسته است بازيهاي فكري
را نيز بهصورت برخط در اختيار كاربران خود قرار دهد.
اين نكته شاید حاكي از آن باشد كه با وجود اينكه فناوري در هر سه كشور نفوذ يافته
است ،اما كودكان و نوجوانان ايران هنوز چندان به استفاده از اینگونه خدمات ترغيب نشده
يا مهارتهاي استفاده از آن را كسب نكردهاند .از سوی دیگر ،شاید وبگاه کتابخانه دیجیتالی
ایران ،جذابیتهای الزم برای آنان فراهم نکرده باشد.
بیشترین زمان ارائه خدمات حضوري به كودكان و نوجوانان به کره جنوبی ( 11ساعت
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در طول شبانه روز) و کمترین به ایران با حدود  6ساعت در شبان ه روز اختصاص دارد .بدين
معني كه ايران صرف ًا در طول ساعت رسمي كاري ارائه خدمات دارد ،در حالي كه دانش
آموزان نيز در همين ساعات رسمي به تحصيل مشغولند و كمتر ميتوانند به كتابخانه مراجعه
كنند.
از نظر نوع منابع ،كره جنوبي و مسكو هردو نوع مواد كتابي و غيركتابي را امانت
ميدهند ،اما كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران امانتدهي را انحصارا ً به كتاب و با 295
امانت در ماه اختصاص داده است.
مدیریت :مديريت در فرآيند برنامهريزي براي كتابخانههاي كودك و نوجوان دخيل بوده
و سبب آگاهي و حمايت از خدمات مرتبط ميشود .بدين لحاظ ،مجامع علمي بينالمللي
در زمينه كودكان از جمله فدراسيون بينالمللي انجمنهاي كتابداري اطالعات و دادههاي
عملكردي معتبر و پويا را بهعنوان يك ابزار ضروري جهت سنجش و ارزيابي و ارتقا و بهبود
كتابخانههاي كودك و نوجوان ميداند و داشتن امكانات و مهارتهاي زير را امري اساسي
تلقيميكند:
 داشتن مهارتهاي برنامهريزي ،مديريت ،و ارزشيابي؛ داشتن منابع انساني مشتاق ،عالقهمند و آگاه به امور هنري ،ادبي ،و فرهنگي كودكو نوجوان؛
 وجود كاركنان و كتابداران براساس معيارهاي شايستگي ،صالحيت ،و استانداردها؛ و داشتن بودجهاي كه بتواند كيفيت مواد و خدمات را حفظ و ارتقا دهد (ایفال.)2008 ،با توجه به یافتههای پژوهش مشخص گرديد که کتابخانه ملي كودك و نوجوان در دو
كشور مسكو و کره جنوبی بهصورت مستقل اداره ميشود و بودجهاي مستقل در اختيار دارد.
این عامل ميتواند يكي از دالیل مهم برای مجموعهسازی و گردآوری و ارائه خدمات بیشتر
به مراجعان تلقي گردد .درحالي كه كتابخانه ملي كودك و نوجوان ایران از تمام لحاظ وابسته
به کتابخانه ملی است و بهلحاظ مالی آزادی عمل کمتری در تهیه منابع و خدمات دارد.
از نظر وضعيت كاركنان ،کتابخانه ملي کودک و نوجوان در کره جنوبي  58نفر كارمند
دارد كه  32نفر آنها دارای تحصیالت کتابداری و بقيه در حوزه فناوري و برنامهريزي تخصص
داشتهاند .در ایران  4نفر کارمند با تحصيالت كتابداري در كتابخانه ملي كودك و نوجوان
فعاليت دارند .نكته قابل ذكر آنكه كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ايران فاقد مديريت مستقل
است و تحت نظارت اداره كل اطالعرساني و گروه خدمات ويژه فعاليت ميكند.
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فضا و وسایل و تجهیزات :اغلب در رهنمودهای بينالمللي توصيه ميگردد كه كتابخانه
بايد بهعنوان محيطي دلگرمكننده ،زيبا ،جذاب ،صلحآميز ،خوشايند ،و هيجانانگيز تلقي شود:
 خدمات مربوط به كودكان نيازمند وجود يك فضاي كتابخانهاي خاص است كه بهآساني قابل دسترس باشد؛
 خدمات مربوط به كودكان نيازمند وجود يك فضاي كتابخانهاي خاص است كهاهميت و رسميت آن به اثبات رسيده باشد؛
 خدمات مربوط به كودكان نيازمند مبلمان ،تزئينات ،و رنگآميزي خاص است و بايداز ديگر بخشهاي كتابخانه متمايز باشد؛
 كتابخانه بايد فضایی عمومي برای مالقات كودكان با یکدیگر باشد و سایر افراد رامورد توجه قرار دهد؛
 وسايل و تجهيزات متناسب با سن و قد و نيازمنديهاي فيزيكي در اختيار کودکانقرار گيرد.
یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که بيشترين مساحت و طبقات ساختماني كتابخانه
كودك و نوجوان به مسكو ( 10000مترمربع در  6طبقه) و كمترين به ايران ( 540متر مربع در
 2طبقه) اختصاص دارد .هر سه كتابخانه در مركز شهر و قابل دسترس به ايستگاههاي مترو و
اتوبوس هستند .از نظر ويژگيهاي ساختماني (سيستم گرمايش و سرمايش ،نور و روشنايي،
رنگ و تزئينات ،فضاهاي تفكيكشده ،و رعايت تفاوت اندازه و نوع تجهيزات) تقريب ًا هر سه
كشور به رهنمودهاي ايفال نزديك هستند ،با اين تفاوت كه در دو كشور مسكو و كره جنوبي
كتابخانه ملي كودك و نوجوان داراي فضاي تفكيكشده و مستقل است در حالي كه در ايران
کتابخانه ملی كودك و نوجوان وابسته به ساختمان اصلی است .بنابراین ،کودکان و نوجوانان
آزادی عمل کمتری دارند ،زیرا با كوچكترين سروصدا و بازی و فعالیتهای جانبی برای
ساير بخشهاي كتابخانه ملي مزاحمت ايجاد ميكند.
از نظر فضاهاي مورد نياز كودك و نوجوان كه بهطور معمول وجود آنها الزم و ضروري
است (از قبيل سالن مطالعه ،سالن نمايش ،همايش ،مرجع ،كارگاه آموزش ،آرشيو ،اتاق
چندرسانهاي ،اتاق گفتگو ،و سرويسهاي بهداشتي) در دو کتابخانه كودك و نوجوان كشورهاي
مسكو و كره جنوبي همه اين بخشها و فضاها تدارك ديده شده است ،اما در ايران كتابخانه
ملي كودك و نوجوان فاقد اتاق گفتگو ،چندرسانهاي ،همايش ،نمايش ،و كارگاه آموزشي است.
اين مطالب را میتوان چنین تبیین نمود که شايد هنگام ساختن بناي كتابخانه ملي
كودكان و نوجوانان ايران به نيازهاي اصلي و اساسي اين قشر توجه نشده باشد و بعدها
قسمتي از ساختمان را براي اين منظور در نظر گرفتهاند كه فاقد ويژگيهاي الزم است.
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از سوي ديگر ،با توجه به اينكه وجود منابع غيركتابي و نيز ميزان استفاده از منابع ديداري
شنيداري در ايران در پايينترين سطح قرار داشت شايد بتوان گفت كه يكي از داليل عدم
استفاده يا پايين بودن ميزان آن ،نداشتن فضاي مناسب براي استفاده از آنها باشد .از سوي
ديگر ،در ايران ،كتابخانه ملي كودك و نوجوان بيشتر به حفظ و نگهداري ميراث مكتوب
اختصاص دارد تا اينكه بخواهد بهطور واقعي به خدماتدهي بيانديشد.

راهكارهاي عملي براي بهبود كتابخانه ملي كودكان و نوجوانان ایران

برپایه اطالعات گردآمده از سه کتابخانه و مقایسه آنها ،موارد زیر برای بهبود شرایط کتابخانه
کودکان و نوجوانان كتابخانه ملي ايران پیشنهاد میشود:
• منابع :اجرایی کردن قانون واسپاری براي منابع الکترونیکی كودك و نوجوان با توجه به
گسترش محملهای نوین اطالعاتي نظیر منابع الکترونیکی ،منابع سهبعدي ،اینترنتی و
غیره .در صورت عدم اتخاذ سیاستی مناسب جهت فراهمآوري ،حفظ و نگهداري ،و
مديريت آن بخش عظیمی از محتوای اطالعاتی کشور از بین خواهد رفت .با توجه به
اهميت اينگونه منابع ،كتابخانه ملي ايران بايد قانون واسپاري منابع الكترونيكي براي
كودكان را نيز بهصورت عملياتي درآورد تا به وظيفه اصلي خود كه فراهمآوري و حفظ
و نگهداري كليه آثار مكتوب و غيرمكتوب است عمل نمايد تا مانند دو کتابخانه مسکو
و کره جنوبی از نظر فراهمآوری منابع موفق باشد.
•  خدمات :به ارائه خدمات عضویت ،امانت ،و برگزاری فعالیتهای جانبی نظیر برگزاری
کارگاههای آموزشی ،برگزاری نمایش ،و برگزاری مسابقات که جزو استانداردهای ایفال
نیز قلمداد شده است توجه بیشتری شود .همچنین پیشنهاد میگردد که زمان ارائه خدمات
به کودکان و نوجوانان بازنگری گردد تا کودکان و نوجوانان بتوانند در اوقات فراغت خود
از خدمات کتابخانه بهرهمند شوند.
•  ساختمان :پیشنهاد میشود که در کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران فضای مناسبتری
در اختیار کتابخانه کودک و نوجوان قرار گیرد که هم به استقالل دو بخش کودک و
نوجوان اندیشیده شود و هم از بخشهای دیگر کتابخانه متمایز گردد ،بهطوری که هیچ
یک از بخشها مزاحمتی برای دیگری فراهم نکند .همچنین پیشنهاد میگردد که اتاق
گفتگو ،اتاق منابع چندرسانهای ،و محل برگزاری نمایش و همایش برای کتابخانه کودکان
و نوجوانان ایران طراحی گردد.
• مدیریت :در تاریخچه و برنامههای کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران عنصر خطمشي
مدون و استراتژي بلندمدت بهچشم نمیخورد و این مشکل از زمان تأسیس آن بهوجود
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آمده و تاکنون ادامه داشته است .بنابراین ،تدوین خطمشی مکتوب برای کتابخانه کودک
و نوجوان میتواند راهگشا باشد.
• بودجه :وابسته بودن کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از نظر اداری و مالی
محدودیتهایی از نظر ارائه خدمات و گسترش مجموعه در راستای پیشبرد اهداف مورد
نظر رهنمودهای ایفال ایجاد خواهد کرد ،بنابراین پیشنهاد میشود در ساختار تشکیالتی
و بودجهبندی کتابخانه ملی به این امر مهم توجه شود.
• پیشنهاد میشود که در بهکارگیری و استخدام کتابدار کودک ،نیروی متخصص ،و آموزش
ضمن خدمت با توجه به اهداف و وظایف اینگونه کتابخانهها توجه بیشتری مبذول گردد.
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