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ڪلیدواژه ها 
کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران، کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره جنوبی، 

کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو، مطالعه تطبیقی

كتابخانهمليكودكانونوجوانانايران:بايدهاونبايدها
)مقايسهايبينالمللي(

نرگسنشاط|  ليالمنجمي

چڪیده

هدف: مطالعه تطبیقی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران با کتابخانه های مشابه 

در جهان به قصد دستیابی به نقاط قوت و مشكالت و كاستی های احتاملی و ارائه 

راهكارهایی برای بهبود. 

روش/ رویكرد پژوهش: روش تطبیقی- مقایسه ای برای درك و توصیف شباهت ها و 

تفاوت ها و استنتاج برمبنای اصول معترب بوده است. جامعه آماری 133 کتابخانه کودک و 

نوجوان بوده که فقط 3 کتابخانه در وضعیت مشابه بوده اند و مقایسه نیز بر روی آنها 

انجام شد.

یافته ها: از میان كتابخانه های 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 کتابخانه های مشابه خود، در سطح پایین تری قرار دارد. 

نتیجه گیری: کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران برای همسو شدن با وضعیت بهینه و 

نیز همگامی با رهنمودهای بین املللی نیازمند بازنگری و بهبود در ارائه خدمات، مدیریت، 

فضا، و نیروی انسانی است. 
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نرگسنشاط1
ليالمنجمي2

تاريخدريافت:93/06/06

تاريخپذيرش:93/10/01

كتابخانهمليكودكانونوجوانانايران:بايدهاونبايدها
)مقايسهايبينالمللي(

1. دانشــيار ســازمان اســناد و کتابخانه 
ملــی جمهــوری اســامی ایران

 ) نویسنده مسئول( 
narges_neshat@yahoo.com

2 . کارشــناس مســئول کتابخانــه 
ــازمان  ــان، س ــودکان و نوجوان ک
اســناد و کتابخانه ملــی جمهوری 

ــران اســامی ای
monajemi.laila@gmail.com 

مقدمه
کودکان در سال های آغازین حیات خود تقریباً هیچ گونه شناختی از جهان پیرامون ندارند، 
توان و آمادگی آنها برای شناسایی تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی است؛ و یکی 
از مهم ترین ابزارهایی که در این زمینه به طور قابل توجهی می تواند به آنان کمك کند کتاب 

است )عباسي هرمزي، ۱۳۸۲، ص 6۷(.
ه کمـك  د ـب يتواـن کتابخانه برای کودکان و نوجوانان به منزله پایگاه مهم آموزشي اسـت کـه ـم
زایش دهد )نشاط و حري، ۱۳۸۳(.  اندوختههای کتابداران، گستره دانش کودکان و نوجوانان را اـف
کتابخانه ذوق خواندن و شوق دانستن و روح جستجو گر و عالقه به کارهای پژوهشی 
را در نوجوانان برمی انگیزد. شاید به همین دلیل باشد که در رویکردهای جدید، کتابخانه های 
کودکان و نوجوانان، فرا تر از تعریف معمول، محلی برای گرد آوری، سازماندهی، ارائه، و 
اشاعه منابع ویژه و ارائه خدمات اطالعاتي برای تشویق کودکان به کتاب و کتاب خوانی، 
ایجاد سرگرمی برای کودکان، و آموزش آنها تلقی می شود )محمدرضایی بیدگلی، ۱۳۸۷(. 

بنابراین، می توان اذعان داشت که کتابخانه های کودکان و نوجوانان دقیقاً همان هدف ها و 
علل وجودی سایر کتابخانه ها را دارند؛ با این تفاوت که مورد استفاده کودکان و نوجوانان قرار 
می گیرند. این بدان معنا ست که توسعه کتابخانه های کودک و نوجوان و استفاده روزافزون 
کودکان از کتاب باید همگام با توسعه کتابخانه های بزرگساالن و استفاده آنان از همه منابع 

اطالعاتی باشد. 
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در کشور ما هر چند تأسیس و بنیاد کتابخانه هاي کودکان و نوجوانان با کندی و کم میلي 
انجام می گیرد، اما به عنوان یك نیاز و ضرورت متناسب با شرایط زمانی نظر کارشناسان و 
عالقه مندان به تعلیم و تربیت در حوزه کتابداري را به خود جلب کرده است )نشاط و حری، 
۱۳۸۳، ص ۲4(. با وجود این عالقه مندی، هنوز برخي پژوهش ها نشان می دهد که در ایران 
کتابخانه هاي کودکان و نوجوانان از توجه کافي و پویایي الزم برخوردار نبوده اند، و علل آن را 
نبود جایگاه کتابخانه کودکان، نبود کتابدار متخصص، عدم یکنواختي در سازماندهي، کمبود 

فضا، و نبود تجهیزات و وسایل مورد نیاز دانسته اند )گلچین، ۱۳۸۲؛ توکلي، ۱۳۸۸(.
در این زمینه، سازمان اسناد و کتابخانه ملي گام های ارزنده ای برداشت و با هدف ایجاد 
کتابخانه اي استاندارد و نمونه براي ارائه خدمات به گروه سني ۷ تا ۱4 سال، یعني مقاطع 
ابتدایي و راهنمایي تحصیلي، در سال ۱۳۸5 اقدام به تأسیس کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان 
کرد و وظیفه فراهم آوري منابع کتابی و غیر کتابی منتشرشده در داخل و خارج از ایران را براي 

کودکان و نوجوانان و پژوهشگران این حوزه برعهده گرفت.
از آنجا که فلسفه وجودی و هدف بنیادین ایجاد کتابخانه کودکان و نوجوانان در کتابخانه 
ملی، ارائه نمونه ای معیار برای ایجاد و توسعه فعالیت هاي کتابخانه کودک و نوجوان در کشور 
و همچنین وجود یك کتابخانه طراز برای سایر کتابخانه هاي مشابه، شرایط، فعالیت ها، و 
وضعیت خود را دائماً با آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند؛ لذا رعایت معیارهای معتبر 
در فعال سازی 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 جنبه های 
سخت افزاری و نرم افزاری، مدیریت، نیروی انسانی، آموزش و غیره، باید همواره با آخرین 
استانداردها تطبیق داده شود و با مجموعه های مشابه در سایر نقاط دنیا مورد ارزیابی قرار گیرد 
تا جایگاه و شرایط آن نسبت به سایر کتابخانه های مطرح مشخص گردد و برای نقاط ضعف 

و کاستی ها و کمبودهای احتمالی آن تدبیری اندیشیده شود.
با توجه به این مهم، پژوهش حاضر به قصد دستیابي به افق هاي واال براي کتابخانه ملي 
کودکان و نوجوانان ایران در سطح جهاني و نیز شناسایي مشکالت و نارسایی های احتمالي، 
آن را با کتابخانه هاي دیگر کشورها مورد مقایسه قرار داد و در راستاي این هدف، پاسخ به این 
پرسش مدنظر قرار گرفت که اوالً کتابخانه هاي ملي کودک و نوجوان در دنیا که در وضعیت 
مشابه با کتابخانه ملي ایران باشند کدامند و دوماً کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران از 
نظر منابع مناسب، فراهم آوری و گسترش مجموعه، سازماندهی، ارائه خدما ت ، ساختمان و 

تجهیزات، و نحوه اداره در قیاس با همترازان خود در چه وضعیتی قرار دارد.

كتابخانه ميل كودكان و نوجوانان 
ايران: بايدها و نبايد ها
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روششناسي
از آنجا که فهرستی جامع از کتابخانه های ملی کودک و نوجوان دنیا در دسترس قرار نداشت، 
لذا کلیه کتابخانه هایی که در دنیا مطابق با تعاریف این پژوهش بود در جامعه آماری قرار 
گرفت. به همین دلیل، ابتدا فهرستی از کتابخانه های ملی در دنیا تهیه گردید که شامل ۱۳۳ 
کتابخانه بود. سپس این کتابخانه ها از نظر داشتن کتابخانه مستقل کودک و نوجوان مورد 

بررسی قرار گرفت تا اندازه جامعه اصلی و گروه هدف مشخص گردد.
برای تحلیل داده ها از روش  تطبیقی- مقایسه ای استفاده شد که  در بسیاری از پژوهش های 
ارزیابانه که قصد مقایسه کتابخانه ها را داشته اند به کار گرفته شده است. ابزار اصلی پژوهش، 
سیاهه وارسی بود و تالش شد با بهره گیری از منابع و متون موجود، رهنمودهای بین المللی 
ایفال1  و سایر منابع معتبر این سیاهه تدوین گردد. برای کسب روایی، سیاهه وارسی برای ۱0 
نفر از متخصصان ادبیات کودک و اساتید کتابداری و اطالع رسانی کودکان و نوجوانان ارسال 
و نظرات آنها اعمال گردید. همچنین، به طور آزمایشی و برای حفظ اعتبار ابزار پرسشنامه 
تدوین شده برای دو کتابخانه در دو کشور ارسال و با آنها مکاتبه گردید که اطمینان از فهم 
پرسش های مطرح شده حاصل شود. پس از اطمینان از روایی و اعتبار سیاهه تدوین شده 
به صورت پرسشنامه به زبان انگلیسی و بعضاً در صورت نیاز به زبان روسی ترجمه و برای 

جامعه آماری ارسال شد. 
در مورد برخی فیلدهای بی پاسخ تالش شد تا برای تکمیل داده ها از دایره المعارف ها 
و وب سایت  کتابخانه ها استفاده شود، همچنین در صورت نیاز مکاتبه مجدد با مسئوالن این 
کتابخانه ها انجام گرفت. سرانجام با ایجاد ارتباط بین اطالعات خام جمع آوری شده با سیاهه ها 
و تفسیر آنها؛ براساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کتابخانه ملی ایران 

ارائه گردید. 

يافتهها 
1.نخستينگام:شناسايیكتابخانههايمليكودكونوجواندردنيا

از آنجا که در راستاي اهداف پژوهش هیچ گونه سیاهه منسجمي موجود نبود که نشان دهنده 
تعداد یا وضعیت کتابخانه هاي ملي کودک و نوجوان در دنیا باشد، لذا نخستین گام پژوهش 

به شناسایي این کتابخانه ها اختصاص یافت.
یافته ها نشان داد که از میان ۱۳۳ کتابخانه ملی فقط تعداد ۳ کتابخانه یعنی ۲/۲ درصد 
)کتابخانه ملی ایران و کتابخانه ملی کره جنوبی۲  و کتابخانه ملی مسکو3( دارای بخش 
مستقل کتابخانه کودکان و نوجوانان هستند. همچنین، تعداد ۳ کتابخانه ملی به کتابخانه های 

1. Guidelines for Children's 
Libraries Services

2. National Library of Korea 
3. National Library of Russia 

نرگس نشاط 
ليال منجمی
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آموزشگاهی خدمات مشاوره ای انجام می دهند و تعداد ۲ کتابخانه ملی صرفاً دارای بخش 
پژوهش ادبیات کودکان هستند که در زیر به آنها اشاره می شود: 

کتابخانه ملی کانادا1  در طبقه چهارم کتابخانه عالوه بر تاالر مطالعه و مجموعه های ویژه 
و مجموعه هایی نظیر مجموعه موسیقی، مجموعه ادبیات کانادا، و مجموعه کتاب های نایاب، 
صرفاً مجموعه ادبیات کودکان نیز نگهداری می شود. این مجموعه برای افراد زیر ۱6 سال 
کتاب های مناسبی را در اختیار دارد. کتاب های نوشته شده به زبان انگلیسی، فرانسوی و سایر 
زبان هایی که در کانادا به آن زبان ها آثاری چاپ و منتشر می شود؛ کتاب هایی که در خارج از 
کانادا به وسیله کانادایی ها نوشته یا تصوی گری شده )موسوم به کانادیانا(؛ کتاب های منتشرشده 
در خارج از کشور درباره کانادا؛ و نیز از قرن نوزدهم تا زمان حاضر در این مجموعه جای 
دارد. عالوه بر این، مجموعه ای از کتاب های برگزیده کودکان که نویسندگان آن کانادایی 

نیستند نیز در این مجموعه نگهداری می شود. 
همچنین ارائه خدمات مشورتی، مرجع و کتابشناسی و پاسخگویی به پرسش های 
مراجعان حضوری، تلفنی، و الکترونیکی برعهده این بخش است. کتابخانه ملی کانادا افزون 
بر این، در خصوص موضوع های تخصصي ادبیات کودکان کانادا، محصوالت و خدمات 

الکترونیکی را نیز فراهم کرده است و آنها را گسترش می بخشد )اندرسن2، ۱99۳(.
کتابخانه ملی مصر3  در ساختمان بزرگ هفت طبقه دارای قسمت های مختلف فنی از 
قبیل بخش های فراهم آوری، فهرستنویسی، قرائت خانه، امانت، رایانه، کتابشناسی، ویرایش و 
چاپ نسخه های خطی عربی، مرکز مدارک و تاریخ معاصر مصر است و فقط بخشی کوچك 

را به مرکز سندپردازی و پژوهش ادبیات کودکان اختصاص داده است )خاني پور، ۱۳۸5(.
در کتابخانه ملی تانزانیا بخش مستقلی به نام کتابخانه کودکان و نوجوانان وجود ندارد، اما 

به کتابخانه های آموزشگاهی و مدرسه ای خدمات مشاوره ارائه می دهند )کانگامنو4، ۲004(.
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 کتابخانه ای، فراهم آوری 
و گسترش مجموعه، سازماندهی منابع، خدمات رسانی، ساختمان و تجهیزات، و نحوه اداره 

کتابخانه مقایسه می شوند.

1. Library and Archives 
Canada

2 . Anderson
3. Egyptian National 

Library and Archives
4. Kaungamno

كتابخانه ميل كودكان و نوجوانان 
ايران: بايدها و نبايد ها
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2.گامدوم:مقايسهكتابخانههایمشابهدرسطحبينالمللی

•منابعكتابخانهای
نمودار ۱ تعداد منابع و انواع آن را در سه کشور مورد بررسي را نشان مي دهد.

 

نمودار1. وضعیت کتابخانه هاي مورد بررسي به تفکیك نوع و تعداد منابع

همان طور که نمودار  نشان می دهد از لحاظ آماري، بیشترین تعداد کتاب مربوط به 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو )600000 نسخه( است. پس از آن، کتابخانه ملی کودک 
و نوجوان کره جنوبي با تعداد ۳۳6660 نسخه کتاب قرار دارد، و کمترین میزان مربوط به 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران با ۱40000 نسخه کتاب است. کتابخانه ملی کودک و 
نوجوان مسکو از نظر نوع منابع ۲6۷60 نسخه پیایند دارد و پس از آن کتابخانه ملی کودک 
نوجوان کره جنوبي با تعداد ۱۲54۲ نسخه پیایند قرار دارد. کمترین میزان پیایندها مربوط به 

کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران با تعداد ۱450 نسخه است. 
از نظر منابع دیداري شنیداري، کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره جنوبي داراي ۸۲۸۸0 
نسخه منابع دیداري و شنیداري است و پس از آن، کتابخانه کودک کتابخانه ملي مسکو با 
9۱9۳ نسخه منابع دیداري و شنیداري قرار دارد و کمترین میزان منابع دیداري و شنیداري 
مربوط به کتابخانه کودک کتابخانه ملي ایران با تعداد ۳۱4 نسخه است. با توجه به قدمت دو 
کتابخانه کره جنوبي و ایران که در یك راستا قرار دارند، کتابخانه کودک کتابخانه ملي ایران 
در سطح پایین تري قرار دارد. کتابخانه کودک کتابخانه ملي مسکو با توجه به قدمت بیشتری 
که دارد نسبت به کتابخانه کودک کتابخانه ملي کره جنوبي از نظر تعداد منابع دیداري و 
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شنیداري در سطح پایین تري قرار دارد. این نشان می دهد که کتابخانه ملی کودک و نوجوانان 
ملی مسکو اهمیت زیادی به منابع چاپی داده است و منابع بیشتری را نسبت به دو کشور 
دیگر جمع آوری کرده و اطالع رسانی می کند. این تعداد نسبت به منابع کتابخانه ملی کودکان 
و نوجوانان ایران قابل قیاس نیست. همچنین تعداد نشریات چاپ شده که کتابخانه ملی کودک 
و نوجوان ملی مسکو جمع آوری کرده نسبت به دو کتابخانه دیگر قابل قیاس نیست. این آمار 
شاید بتواند نشان دهنده 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 نشان دهنده این 
است که نویسندگان و دست اندرکاران 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 پایان نامه در بین سه کتابخانه، فقط کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره 
جنوبي ۸6۱ نسخه پایان نامه جمع آوري کرده است. 

 

نمودار2. وضعیت کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر منابع به زبان هاي دیگر

نمودار ۲ نشان دهنده تعداد منابع موجود به زبان هاي غیربومي در کتابخانه ملی کودک و 
نوجوان سه کشور )ایران، کره جنوبی، و مسکو( است. بیشترین تعداد در کتابخانه ملی کودک 
و نوجوان کره جنوبی )۲6900 عنوان( و پس از آن، در کتابخانه ملی کودک و نوجوان روسیه 
)۱94۲5 عنوان( به 60 زبان است. کمترین تعداد در کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران 
)4950 عنوان( به ۳۳ زبان دنیا است. این داده ها نشان می دهد که مدیران کتابخانه های ملی سه 
کشور به گرد آوری کتاب به زبان های دیگر اهمیت داده اند تا مراجعان غیربومی با ملیت ها و 

زبان های مختلف نیز بتوانند از منابع موجود استفاده کنند. 

كتابخانه ميل كودكان و نوجوانان 
ايران: بايدها و نبايد ها
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•فراهمآوریوگسترشمجموعه

جدول1.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظرشیوه فراهم آوري

طبق داده های جدول ۱، در هر سه کتابخانه فراهم آوري منابع براي کتابخانه در جریان 
است و به فراهم آوري منابع در کتابخانه کودک مانند کتابخانه بزرگساالن اهمیت داده می شود. 
کتاب های هر سه کتابخانه کودک ۱00 درصد از طریق خرید، مبادله، اهدا، و واس پاری صورت 

می گیرد بنابراین، فراهم آوری منابع در هر سه کتابخانه ملی روندی یکسان دارد.

•  سازماندهيمنابع

جدول2. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر شیوه سازماندهی منابع

مطابق جدول ۲، از نظر شیوه رده بندی و طبقه بندی منابع، در کتابخانه ملی کودکان و 
نوجوانان ایران کتاب ها به دو روش دیویی و کنگره فهرست نویسي مي شوند؛ به این علت 
که کتابخانه ملی ایران مسئول فهرست نویسي پیش از انتشار کشور است و همه کتابخانه های 
دیگر از طبقه بندی آن تبعیت می کنند. بنابراین، کتابخانه دو نوع رده بندي را انجام مي دهد که 
هر کتابخانه بنا به نوع چیدمان کتاب ها بتواند از آن استفاده کند ضمن آنکه در کتابخانه ملی 
کودک و نوجوان ایران، کتاب های کودک براساس رده بندی دیویی و نوجوانان براساس کنگره 
چیده شده است. در کتابخانه کودک کره جنوبی رده بندی خاص و بومي به نام کي.دي.سي۱  
استفاده می شود. همچنین، براي رده بندي کتاب ها به زبانی غیر از کره اي از طبقه بندي دیویي 

واسپاریمبادلهاهداخریدکشور

****ایران

****کره

****مسکو

کشور
رده بندی 

منایه سازیفهرست نویسی
سایر دیویی کنگره 

****ایران

**KDC*کره جنوبی

****مسکو

1. Korean Decimal
 Classification
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استفاده مي شود. کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو هم از رده بندی دیویی و هم نوعی 
رده بندی بومی خاص کشور خود استفاده می کند. بنابراین، می توان چنین گفت که از نظر 
رده بندی، کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران مطابق با استانداردهاي جهانی است و این 
مزیتی برای این کتابخانه به شمار می رود، زیرا هرگاه بحث تبادل داده میان کتابخانه ها مطرح 

باشد از این منظر کتابخانه ملی از رده بندی استاندارد جهانی تبعیت کرده است.

• خدماترسانی
جدول ۳ نشان دهنده خدمات عمومي است.

جدول3.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر میزان ارائه خدمات عمومی

در بین سه کتابخانه ملی کودک و نوجوان از نظر خدمات اطالع رساني، بیشترین خدمات 
مربوط به کره جنوبي )۷59 مورد در ماه( است. پس از آن مسکو )55۷ مورد در ماه( قرار دارد، 
و کمترین خدمات ارائه شده مربوط به کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران )۱۷6 مورد در 
ماه( است. با توجه به اینکه قدمت کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره و ایران به یك اندازه 

است، اما از نظر خدمات اطالع رساني ایران در سطح پایین تري قرار دارد. 
از نظر خدمات مرجع، کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران کمترین خدمات )۲۳6 
مورد در ماه( است و کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو بیشترین )40۱ مورد در ماه( 
خدمات مرجع را ارائه می دهد. کتابخانه ملي کودک و نوجوان کره جنوبی با ۳66 مورد در 

ماه پس از آن قرار دارد. 
همچنین، مشاهده می شود با وجود یکسانی قدمت کتابخانه ملي کره و ایران، اما از نظر 
خدمات اسکن ایران در سطح پایین تري قرار دارد. این نشان می دهد که در کتابخانه ملی کره 
خدمات تکثیر بیشتری به کودکان ارائه داده اند و کودکان در کتابخانه ملی کودک کره جنوبی 

طالب خدمات بیشتری هستند. 

خدمات

کشور

اطالع رسانی 
)تعداد در ماه( 

مرجع

)تعداد در ماه(

اسکن )چاپ( 
)تعداد در ماه(

زیراکس )کپی( )تعداد 
در ماه(

1762363445ایران

75936695175کره جنوبی

55740150150مسکو

كتابخانه ميل كودكان و نوجوانان 
ايران: بايدها و نبايد ها



172
فصلنامه مطالعات ملی ڪتابداری و سازماندهی اطالعات | دوره 27 ، شامره 1 )بهار 1395( 

جدول4. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر فعالیت ها و خدمات جانبي

طبق جدول 4، فعالیت هاي جانبي کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران شامل برگزاری 
کارگاه، دوره های آموزشی، و قصه گویی است؛ در حالی که در کتابخانه ملی کره جنوبي و مسکو 
این فعالیت ها شامل برگزاری کارگاه ها، دوره های آموزشی، نمایشگاه ها، قصه گویی، شعر خوانی، 
و برگزاري مسابقه به صورت مستمر است. همچنین، این دو کتابخانه برنامه هاي دیگر از جمله 
برنامه هاي شناخت آداب و رسوم و فرهنگ را برگزار مي کنند. بنابراین، مي توان گفت که کتابخانه 
ملی کودک و نوجوان مسکو و کره جنوبي تقریباً ۱00 درصد برنامه هاي جانبي براي کودکان را 

دارا هستند. کتابخانه ملي کودک ایران ۳۳ درصد این نیاز ها را پاسخگوست.

جدول5.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر ارائه خدمات به گروه های مختلف کاربران در ماه

جدول 5 نشان مي دهد که از نظر ارائه خدمات به گروه هاي مختلف کاربران در بین 
سه کتابخانه، بیشترین ارائه خدمات مربوط به کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو، پس از 
آن کتابخانه ملي کودکان و نوجوان کره جنوبي و کمترین ارائه خدمات به کودکان مربوط به 

کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران )5۷ نفر در ماه( است.
از نظر ارائه خدمات به گروه نوجوانان، کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو در مرتبه 
نخست و کره جنوبي در مرتبه دوم قرار دارد؛ کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران در سطح 

پایین تري نسبت به دو کتابخانه دیگر است. 

کشور
کارگاه های 

آموزشی
شعرخوانیقصه گوییمنایشگاه ها

 برگزاري 
مسابقات

سایر

-------------*----*ایران

******کره جنوبی

******مسکو

والدينتصویرگرانپژوهشگراننوجوانانکودکانکشور
مراکز 

فرهنگی و 
کتابخانه ها

53----7595624ایران

----------44524551663کره جنوبی

00030053005221001201مسکو
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از نظر ارائه خدمات به پژوهشگران در بین سه کتابخانه، کتابخانه کودک مسکو بیشترین 
ارائه خدمات به پژوهشگر را در کارنامه خود دارد، بعد از مسکو کتابخانه ملي کودک و 
نوجوان کره جنوبي قرار دارد و کمترین ارائه خدمات به پژوهشگران مربوط به کتابخانه کود 

ک و نوجوان ایران است.
از نظر ارائه خدمات به تصویرگران کتاب کودک، در کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره 
جنوبي اطالعاتي در این زمینه یافت نشد؛ اما کتابخانه کودک کتابخانه ملی مسکو در ارائه 
خدمات به گروه ها و دست اندر کاران ادبیات کودک نسبت به کتابخانه کودک کتابخانه ملي 

ایران موفق تر بوده است. 
از نظر ارائه خدمات ارتباط با والدین، فقط کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو 

این گونه خدمات )۱00 مورد( را در کارنامه فعالیت هاي خود دارد.
از نظر ارائه خدمات به کتابخانه ها و مراکز فرهنگي دیگر در بین سه کتابخانه، کتابخانه 
ملی کودکان و نوجوانان ایران در ماه حدوداً با ۳5 کتابخانه و مرکز فرهنگی در ارتباط بوده و 
این رقم در کتابخانه ملی کودک و نوجوان روسیه ۳9 مورد بوده است. کتابخانه ملی کودک 

و نوجوان کره جنوبی به این سؤال، پاسخی نداده است.
بنابراین، به طور کلي مي توان گفت از نظر ارائه خدمات به گروه هاي مختلف کاربران، 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو ۱00 درصد خدمات ارائه داده است. کتابخانه ملی 
کودک و نوجوان کره جنوبی 50 درصد و کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران ۸۳ درصد 

خدمات ارائه می کند.

جدول6. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر خدمات الکترونیکي
)تعداد، نوع، میزان بازید(

جدول 6 نشان می دهد که از نظر خدمات الکترونیکی، هر سه کتابخانه کودک داراي 
وب سایت کتابخانه دیجیتالي هستند. از طریق کتابخانه دیجیتالي نیز خدمات رسانی می کنند و 

تعداد بازدید منابع دیجیتالی
کتابخانه 
دیجیتالی

وب سایت کشور
كتابخانه 
دیجیتالی

وب سایت
کتاب 

الکرتونیکی
مجله 

الکرتونیکی
بازی های 
الکرتونیکی

3000 5000 2200 15 --- * * ایران

---- ---- --- ---- ---- * * کره جنوبی

530000 ---- 77544 200 * * مسکو
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این نشان دهنده اهمیت مطالعه در برنامه ریزی برای کودکان و نوجوانان هر سه کشور است. 
بیشترین میزان و نوع منابع دیجیتال در کتابخانه ملی کودکان مسکو، ۷۷544 عنوان کتاب 
الکترونیکی و ۲00 مورد بازی های 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 ۲۲00 عنوان کتاب، ۱5 عنوان نشریه، و 50 قطعه عکس است.
از نظر تعداد بازدید از کتابخانه دیجیتالی در این سه کتابخانه، بازدید از کتابخانه دیجیتالی 
کودک و نوجوان مسکو 5۳0000 مورد در ماه و ایران ۳000 مورد بوده است و این نشان مي دهد 
که کتابخانه دیجیتال کودکان مسکو برای کودکان و نوجوانان شناخته شده است و همچنین 
کودکان و نوجوانان به راحتی به فناوری و استفاده از کامپیوتر مسلط هستند. کتابخانه کودک ملي 
کره جنوبي پاسخي به این سؤال نداده است. از نظر وب سایت، می توان گفت هر سه کتابخانه 
وب سایت مستقلی دارند و میزان مراجعه به وب سایت در کتابخانه ملی کودک و نوجوانان ایران 
5000 مورد در ماه بوده است، اما دو کتابخانه کودک دیگر به این سؤال پاسخی داده نشده است. 

جدول7. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر زمان ارائه خدمات

جدول ۷ نشان می دهد که از نظر زماني بیشترین میزان زمان ارائه خدمات مربوط به 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره جنوبی )۱۱ ساعت( است، در حالی که در کتابخانه ملی 
کودک و نوجوان مسکو این زمان به 9 ساعت می رسد. کمترین میزان ساعت به ایران )6:۳0 

ساعت( اختصاص داشته است. 

جدول8. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر میزان امانت منابع در ماه

میزان ساعت ارائه خدمات کشور

)6:30( ساعت 8 الی 03:41 ایران

)11( ساعت 9 الی 22 کره جنوبی

)9( ساعت 01 الی 91 مسکو

جمع/ تعداد مواد دیداری شنیداری نرشیه کتاب کشور

295 ----- --- 592 ایران

84009 62157 012 2688 کره جنوبی

25569 965 0005 00002 مسکو
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با وجود قدمت یکسان دو کتابخانه کره و ایران طبق جدول ۸  از نظر میزان امانت، ایران 
در سطح پایین تري قرار دارد. تعداد امانت منابع دیداری و شنیداری کتابخانه ملی کودکان کره 
جنوبی بیش از دو کتابخانه دیگر بوده است. بنابراین، می توان گفت به لحاظ آماری کتابخانه 
ملی کودکان مسکو و کره جنوبی ۱00 درصد منابع کتابخانه ای را امانت می دهند. اما کتابخانه 

ملی کودک ایران فقط ۳۳ درصد از شکل های مختلف منابع، یعنی کتاب را امانت می دهد.

• ساختمانوتجهيزات
جدول 9 نشان دهنده مساحت و طبقات هرسه کتابخانه و مقایسه میان آنهاست.

جدول9.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر وسعت ساختمان

بیشترین مساحت و طبقات مربوط به کتابخانه ملی کودک مسکو )۱0000 مترمربع در 6 
طبقه( و کتابخانه ملی کودک کره جنوبي )۷000 مترمربع در 4 طبقه( است. کمترین مساحت 

به ایران )450  مترمربع( اختصاص دارد.

جدول10.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر موقعیت جغرافیایي و دسترس پذیري

براساس داده های جدول ۱0، وضعیت جغرافیایي و دسترس پذیري سه کتابخانه به این 
صورت است که هر سه کتابخانه در مرکز شهر واقع شده اند و دسترسی به ایستگاه هاي مترو 

و اتوبوس دارند.

تعداد طبقات وسعت ساختامن کشور

2 450 ایران

4 7000 کره جنوبی

6 10000 مسکو

دسرتسی آسان حومه مرکز شهر کشور

* * ایران

* * کره جنوبی

* * مسکو
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جدول11.مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر رعایت ویژگي هاي داخلی ساختمان و تجهیرات 
مناسب با کودکان و نوجوانان

داده هاي جدول ۱۱ نشان مي دهد که 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. 
کتابخانه های ملی کودک در مسکو و کره جنوبی دارای فضای تفکیك شده و مستقل 
هستند، در حالی که کتابخانه ملی کودک ایران فضای تفکیك شده 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 فعالیت های جانبی در کتابخانه کودک که مستقل و تفکیك شده 

نباشد ایجاد مزاحمت برای دیگر بخش ها می کند.
جدول ۱۲، میزان توجه به فضاهاي مورد نیاز کودکان و نوجوانان را در بین سه کتابخانه 

نشان مي دهد.

جدول12. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر تفکیك فضاهاي 
مورد نیاز کودکان و نوجوانان

رعایت تفاوت اندازه 
و نوع تجهیزات

فضاهای تفکیک شده رنگ و تزئینات
نور و 
روشنایی

سیستم گرمایش 
و رسمایش

کشور

* --- * * * ایران

* * * * * کره جنوبی

* * * * * مسکو

رسویس بهداشتی آرشیو
کارگاه 
آموزشی

مرجع
سالن 
هامیش

سالن 
منایش

سالن 
مطالعه

کشور

* * ---- * --- --- * ایران

* * * * * * *
کره 

جنوبی

* * * * * * * مسکو
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در کتابخانه کودک کتابخانه ملی ایران این فضاها شامل سالن مطالعه، بخش آرشیو، و 
سرویس بهداشتی است، در حالی که دو کتابخانه دیگر عالوه بر بخش هاي ذکرشده، سالن 
نمایش، سالن همایش، اتاق مرجع، اتاق گفتگو، کارگاه آموزشي، و اتاق چندرسانه اي نیز 
دارند. بنابراین، می توان گفت که دو کتابخانه کودک کتابخانه ملي مسکو و کره جنوبی ۱00 
درصد دارای بخش های مورد نیاز کتابخانه کودکان هستند و کتابخانه کودک کتابخانه ملي 

ایران 5۷ درصد بخش های مورد نیاز را داراست. 

• نحوهادارهكتابخانههايكودكونوجوان 

جدول13. مقایسه کتابخانه هاي مورد بررسي از نظر اداره کتابخانه کودک و نوجوان

کتابخانه ملی کودک در مسکو و کره جنوبی به صورت مستقل اداره مي شود، ولي از 
نظر اداري زیر نظر کتابخانه ملي است. اداره کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران وابسته به 

کتابخانه ملی است.
از نظر بودجه، دو کتابخانه ملی کودک مسکو و کره جنوبی دارای بودجه مستقلی هستند 
و شاید این یکی از دالیل مهم برای مجموعه سازی و گرد آوری 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 کارکنان و رشته تحصیلي در سه کتابخانه مورد بحث، ایران 4 نفر کارمند 
با تحصیالت کتابداري و کره جنوبي 5۸ نفر کارمند دارد که ۳۲ نفر از آنها دارای تحصیالت 
کتابداری و بقیه غیرکتابدار هستند. کتابخانه ملی کودک و نوجوان مسکو به این پرسش پاسخ 

نداده است.

کارکنان بودجه اداره کتابخانه

کشور

تحصیالت رشته تعداد وابسته مستقل وابسته مستقل

کارشناسی ارشد و 
کارشناسی

کتابداری 4 * * ایران

کارشناسی 32 نفر کتابداری 58 * * کره جنوبی

* * مسکو
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بحثونتيجهگيري
توجه به نیازهای خاص کودکان و نوجوانان: برخي رهنمودهاي بین المللي در این زمینه 
بر حقوق کودکان در جهت رشد و توسعه قابلیت ها و توانمندي هاي او؛ حق دسترسي 
آزاد و رایگان به منابع، اطالعات، برنامه ها و دیگر شرایط به طور برابر، صرف نظر از نژاد، 
جنس، زمینه ها، و سوابق مذهبي ملي )ملیت(، فرهنگي، زبان، وضعیت اجتماعي، مهارت ها و 
توانایي هاي شخصي )ایفال، ۲00۸( تأکید خاص داشته است. یافته هاي پژوهش حاضر نشان 
داد که خوشبختانه کتابخانه هاي مورد بررسي این رهنمود را مورد توجه قرار داده و در جهت 

رشد و توسعه گام برداشته اند. 
منابع: داشتن طیف وسیعي از مواد مناسب توسعه محور در همه انواع مختلف. مواد چاپي 
)کتب، نشریات ادواري، مجالت، گاهنامه و غیره(، نشریات، نقاشي و کارتون، کتابچه ها، 
رسانه هاي دیداري و شنیداري )لوح فشرده و نوار کاست( اسباب بازي ها، بازي هاي آموزشي، 
رایانه و نرم افزار، ارتباطات )وسایل ارتباط جمعي، اینترنت، و شبکه هاي ملي و فراملي( از 
جمله منابع مورد نیاز کودک ونوجوان است که باید کتابخانه  هاي ذیربط به تأمین آنها توجه 

خاص داشته باشند
یافته هاي پژوهش حاضر نشان داد که هر سه کشور در کتابخانه هاي ملی کودک و نوجوان 
خود از نظر تنوع مواد کتابخانه اي به همه مواد کتابي و غیرکتابي توجه داشته اند، اما به لحاظ تعداد 
با یکدیگر متفاوت هستند؛ به گونه ای که کمترین میزان به کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران 
تعلق دارد. از نظر منابع دیداري شنیداري نیز  بیشترین تعداد مربوط به کتابخانه ملی کودک و 
نوجوان کره جنوبي و کتابخانه ملی کودک مسکو و کمترین میزان به کتابخانه ملی کودک ایران 
تعلق دارد )حدود ۳0 برابر کمتر(. با توجه به قدمت دو کتابخانه ملی کودک و نوجوان کره 
جنوبي و ایران که در یك سال افتتاح شده اند، کتابخانه 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 می دهد که شاید مسکو اهمیت بیشتري برای منابع چاپی قائل 
باشد یا شاید نویسندگان کودک و نوجوان در این کشور داراي فعالیت بیشتري هستند. در زمینه 
منابع دیداری و شنیداری وضع متفاوت است و کره جنوبي در این زمینه پیشتاز بوده است. شاید 
یکي از دالیل این امر پیشرفت یا توسعه در زمینه بهره برداري از فناوري هاي نوین باشد. دلیل 
دیگر این امر را مي توان تأثیر بهتر منابع دیداري – شنیداري در آموزش و پرورش کودکان دانست 
که کره جنوبي به این امر وقوف بیشتري داشته است. از نظر منابع غیرکتابي دیگر مثل پایان نامه ها 
مشاهده گردید که فقط در کتابخانه ملي کودک و نوجوان کره جنوبي منابع پایان نامه اي نگهداري 

مي شود و با آن اطالع رساني مي کند.
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همچنین بیشترین تعداد منابع به زبان های غیربومی در کتابخانه ملی کودک و نوجوان 
کره جنوبی و کمترین تعداد در کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران مشاهده شده است. این 
نشان مي دهد که گرچه مدیران کتابخانه های مورد مطالعه در سه کشور به زبان های غیربومي 
اهمیت داده اند، اما کتابخانه ملي ایران در این زمینه توجه کمتری داشته است. در حالی که 
کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز تأکید داشته است حق دسترسي رایگان 
به منابع صرف نظر از زبان و ملیت براي مراجعان به کتابخانه هاي کودک و نوجوان امري 

ضروري است. 
سازمان هاي فعال در حوزه کودکان و نوجوانان همواره بر ارائه خدمات زیر تأکید 

ورزیده اند: 
- خدمات کتابخانه به کودکان باید همانند خدمات بزرگساالن مهم و برجسته و برابر و 

مساوي در نظر گرفته شود؛
- کتابخانه کودکان باید نیازهاي اطالع رساني، فرهنگي، و سرگرمي کودکان را برطرف 

نماید )رفع نیازهاي خاص(؛ 
- امانت دهي طیف وسیعي از منابع کتابخانه اي )کتاب، لوح فشرده، نوار کاست، مجله 

و ...(؛
- ارائه خدمات اطالع رساني و منابع مرجع؛

- ارائه آموزش در مهارت هاي استفاده از کتابخانه و سوادآموزي و اطالع رساني؛
- کتابخانه کودک و نوجوان مسئولیتي خاص در حمایت از فرایندهاي یادگیري و ارتقا 

مطالعه دارند؛
- کتابخانه هاي کودک و نوجوان باید وقایع و فعالیت هاي خاص از قبیل قصه گویي و 

دیگر فعالیت هاي مرتبط با خدمات و منابع کتابخانه را فراهم نمایند؛
- ارائه برنامه هاي خالق؛ و

- آموزش والدین و سرپرستان.
اما یافته ها نشان داد گرچه همه کتابخانه هاي مورد بررسي انواع خدمات عمومي شامل 
اطالع رساني، خدمات مرجع، تهیه اسکن، و زیراکس را انجام مي دهند؛ بیشترین خدمات 
اطالع رساني مربوط به کره جنوبي )۷59 مورد در ماه(، کمترین مربوط به ایران با ۱۷6 مورد 
در ماه بوده است. همچنین در خدمات مرجع بیشترین خدمت مربوط به مسکو )40۱ مورد( 

و کمترین خدمات مرجع مربوط به ایران با ۲۳6 مورد بوده است. 
به عبارت دیگر، در انواع خدمات عمومي، کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران نسبت به 
کتابخانه  هاي مشابه در سطح پایین تري قرار دارد، در حالي که یکي از رهنمودهاي اصلي ایفال 
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ارائه خدمات عمومي باکیفیت به کاربران کودک و نوجوان ذکر شده است.
در بخش فعالیت هاي جنبي از قبیل برگزاری کارگاه، دوره های آموزشی قصه گویی، 
برگزاري مسابقات، نمایشگاه ها و مانند آن مسکو و کره جنوبي تقریباً ۱00 درصد برنامه هاي 
جانبي توصیه شده را براي کودکان و نوجوانان خود مهیا کرده اند. کتابخانه ملي کودکان و 

نوجوانان ایران فقط ۳۳ درصد این برنامه ها را داراست.
از نظر تنوع گروه هاي مختلف کاربري )کودکان، نوجوانان، پژوهشگران، تصویرگران، 
والدین و سازمان ها و مراکز فرهنگي( مسکو در مقام نخست )۱00 درصد گروه هاي کاربري 
پیش بینی شده را داراست( و کره جنوبي )50 درصد( در پایین ترین مرتبه قرار دارد. ایران از 
این منظر، در مرتبه دوم قرار گرفته است )۸۳ درصد کاربران پیش بیني شده را پاسخگوست(. 
اما با وجود این تنوع کاربري از نظر خدمت دهي به جامعه کاربران، مسکو مقام اول و بعد 
از آن کره جنوبي و سپس ایران قرار دارد. در این راستا، مسکو بیشترین خدمات خود را 
به نوجوانان )۳500( و کمترین را به تصویرگران )۱۲( اختصاص داده است. کره جنوبي 
بیشترین را به کودکان )۲544( و کمترین را به پژوهشگران )۳66( و ایران بیشترین را به 

نوجوانان )95( و کمترین را به تصویرگران کتاب کودک اختصاص داده است. 
باشد که هر سه کتابخانه وجه همت اصلي خود و  امر شاید نشان دهنده آن  این 
فعالیت  هایشان را برمبناي کودک و نوجوان بنا نهاده اند و گروه هاي دیگر کاربر در مرتبه هاي 
بعدي اهمیت قرار دارند. شاید این نکته نیز مطرح باشد که منابع کتابخانه اي در کتابخانه هاي 
مورد بررسي بیشتر به گروه کودکان و نوجوانان اختصاص دارد تا بزرگساالني که قصد 
پژوهش در زمینه کودکان و نوجوانان را دارند. به بیان دیگر، شاید بتوان گفت که منابع 
پژوهشي کودک و نوجوان در کتابخانه هاي مورد بررسي ضعیف تر از منابع دیگر است. 
کتابخانه هاي مورد بررسي در هر سه کشور داراي خدمات الکترونیکي، وب سایت، و کتابخانه 
دیجیتالي هستند که نشان دهنده میزان نفوذ فناوري در این کتابخانه هاست. بیشترین منابع 
دیجیتالي و بیشترین بازدید از کتابخانه دیجیتالي نیز به مسکو و کمترین آن به ایران اختصاص 
دارد. در این زمینه، کتابخانه ملي کودک و نوجوان مسکو، حتي توانسته است بازي هاي فکري 

را نیز به صورت برخط در اختیار کاربران خود قرار دهد.
این نکته شاید حاکي از آن باشد که با وجود اینکه فناوري در هر سه کشور نفوذ یافته 
است، اما کودکان و نوجوانان ایران هنوز چندان به استفاده از این گونه خدمات ترغیب نشده 
یا مهارت هاي استفاده از آن را کسب نکرده اند. از سوی دیگر، شاید وبگاه کتابخانه دیجیتالی 

ایران، جذابیت های الزم برای آنان فراهم نکرده باشد.
بیشترین زمان ارائه خدمات حضوري به کودکان و نوجوانان به کره جنوبی )۱۱ ساعت 
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در طول شبانه روز( و کمترین به ایران با حدود 6 ساعت در شبانه  روز اختصاص دارد. بدین 
معني که ایران صرفاً در طول ساعت رسمي کاري ارائه خدمات دارد، در حالي که دانش 
آموزان نیز در همین ساعات رسمي به تحصیل مشغولند و کمتر مي توانند به کتابخانه مراجعه 

کنند. 
از نظر نوع منابع، کره جنوبي و مسکو هردو نوع مواد کتابي و غیرکتابي را امانت 
مي دهند، اما کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران امانت دهي را انحصاراً به کتاب و با ۲95 

امانت در ماه اختصاص داده است. 

مديريت:مدیریت در فرآیند برنامه ریزي براي کتابخانه هاي کودک و نوجوان دخیل بوده 
و سبب آگاهي و حمایت از خدمات مرتبط مي شود. بدین لحاظ، مجامع علمي بین المللي 
در زمینه کودکان از جمله فدراسیون بین المللي انجمن هاي کتابداري اطالعات و داده هاي 
عملکردي معتبر و پویا را به عنوان یك ابزار ضروري جهت سنجش و ارزیابي و ارتقا و بهبود 
کتابخانه هاي کودک و نوجوان مي داند و داشتن امکانات و مهارت هاي زیر را امري اساسي 

تلقي مي کند: 
- داشتن مهارت هاي برنامه ریزي، مدیریت، و ارزشیابي؛ 

- داشتن منابع انساني مشتاق، عالقه مند و آگاه به امور هنري، ادبي، و فرهنگي کودک 
و نوجوان؛ 

- وجود کارکنان و کتابداران براساس معیارهاي شایستگي، صالحیت، و استانداردها؛ و
- داشتن بودجه اي که بتواند کیفیت مواد و خدمات را حفظ و ارتقا دهد )ایفال، ۲00۸(.
با توجه به یافته های پژوهش مشخص گردید که کتابخانه ملي کودک و نوجوان در دو 
کشور مسکو و کره جنوبی به صورت مستقل اداره مي شود و بودجه اي مستقل در اختیار دارد. 
این عامل مي تواند یکي از دالیل مهم برای مجموعه سازی و گرد آوری و ارائه خدمات بیشتر 
به مراجعان تلقي گردد. درحالي که کتابخانه ملي کودک و نوجوان ایران از تمام لحاظ وابسته 

به کتابخانه ملی است و به لحاظ مالی آزادی عمل کمتری در تهیه منابع و خدمات دارد. 
از نظر وضعیت کارکنان، کتابخانه ملي کودک و نوجوان در کره جنوبي 5۸ نفر کارمند 
دارد که ۳۲ نفر آنها دارای تحصیالت کتابداری و بقیه در حوزه فناوري و برنامه ریزي تخصص 
داشته اند. در ایران 4 نفر کارمند با تحصیالت کتابداري در کتابخانه ملي کودک و نوجوان 
فعالیت دارند. نکته قابل ذکر آنکه کتابخانه ملي کودکان و نوجوانان ایران فاقد مدیریت مستقل 

است و تحت نظارت اداره کل اطالع رساني و گروه خدمات ویژه فعالیت مي کند.
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فضاووسايلوتجهيزات: اغلب در رهنمودهای بین المللي توصیه مي  گردد که کتابخانه 
باید به عنوان محیطي دلگرم کننده، زیبا، جذاب، صلح آمیز، خوشایند، و هیجان انگیز تلقي شود:
- خدمات مربوط به کودکان نیازمند وجود یك فضاي کتابخانه اي خاص است که به 

آساني قابل دسترس باشد؛
- خدمات مربوط به کودکان نیازمند وجود یك فضاي کتابخانه اي خاص است که 

اهمیت و رسمیت آن به اثبات رسیده باشد؛ 
- خدمات مربوط به کودکان نیازمند مبلمان، تزئینات، و رنگ آمیزي خاص است و باید 

از دیگر بخش هاي کتابخانه متمایز باشد؛
- کتابخانه باید فضایی عمومي برای مالقات کودکان با یکدیگر باشد و سایر افراد را 

مورد توجه قرار دهد؛ 
- وسایل و تجهیزات متناسب با سن و قد و نیازمندي هاي فیزیکي در اختیار کودکان 

قرار گیرد.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که بیشترین مساحت و طبقات ساختماني کتابخانه 
کودک و نوجوان به مسکو )۱0000 مترمربع در 6 طبقه( و کمترین به ایران )540 متر مربع در 
۲ طبقه( اختصاص دارد. هر سه کتابخانه در مرکز شهر و قابل دسترس به ایستگاه هاي مترو و 
اتوبوس هستند. از نظر ویژگي هاي ساختماني )سیستم گرمایش و سرمایش، نور و روشنایي، 
رنگ و تزئینات، فضاهاي تفکیك شده، و رعایت تفاوت اندازه و نوع تجهیزات( تقریباً هر سه 
کشور به رهنمودهاي ایفال نزدیك هستند، با این تفاوت که در دو کشور مسکو و کره جنوبي 
کتابخانه ملي کودک و نوجوان داراي فضاي تفکیك شده و مستقل است در حالي که در ایران 
کتابخانه ملی کودک و نوجوان وابسته به ساختمان اصلی است. بنابراین، کودکان و نوجوانان 
آزادی عمل کمتری دارند، زیرا با کوچك ترین سروصدا و بازی و فعالیت های جانبی برای 

سایر بخش هاي کتابخانه ملي مزاحمت ایجاد مي کند.
از نظر فضاهاي مورد نیاز کودک و نوجوان که به طور معمول وجود آنها الزم و ضروري 
است )از قبیل سالن مطالعه، سالن نمایش، همایش، مرجع، کارگاه آموزش، آرشیو، اتاق 
چندرسانه اي، اتاق گفتگو، و سرویس هاي بهداشتي( در دو کتابخانه کودک و نوجوان کشورهاي 
مسکو و کره جنوبي همه این بخش ها و فضاها تدارک دیده شده است، اما در ایران کتابخانه 
ملي کودک و نوجوان فاقد اتاق گفتگو، چندرسانه اي، همایش، نمایش، و کارگاه آموزشي است. 
این مطالب را می توان چنین تبیین نمود که شاید هنگام ساختن بناي کتابخانه ملي 
کودکان و نوجوانان ایران به نیازهاي اصلي و اساسي این قشر توجه نشده باشد و بعدها 
قسمتي از ساختمان را براي این منظور در نظر گرفته اند که فاقد ویژگي هاي الزم است. 
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از سوي دیگر، با توجه به اینکه وجود منابع غیرکتابي و نیز میزان استفاده از منابع دیداري 
شنیداري در ایران در پایین ترین سطح قرار داشت شاید بتوان گفت که یکي از دالیل عدم 
استفاده یا پایین بودن میزان آن، نداشتن فضاي مناسب براي استفاده از آنها باشد. از سوي 
دیگر، در ایران، کتابخانه ملي کودک و نوجوان بیشتر به حفظ و نگهداري میراث مکتوب 

اختصاص دارد تا اینکه بخواهد به طور واقعي به خدمات دهي بیاندیشد.

راهكارهايعمليبرايبهبودكتابخانهمليكودكانونوجوانانايران
برپایه اطالعات گردآمده از سه کتابخانه و مقایسه آنها، موارد زیر برای بهبود شرایط کتابخانه 

کودکان و نوجوانان کتابخانه ملي ایران پیشنهاد می شود:
•منابع: اجرایی کردن قانون واسپاری براي منابع الکترونیکی کودک و نوجوان با توجه به 
گسترش محمل های نوین اطالعاتي نظیر منابع الکترونیکی، منابع سه بعدي، اینترنتی و 
غیره. در صورت عدم اتخاذ سیاستی مناسب جهت فراهم آوري، حفظ و نگهداري، و 
مدیریت آن بخش عظیمی از محتوای اطالعاتی کشور از بین خواهد رفت. با توجه به 
اهمیت این گونه منابع، کتابخانه ملي ایران باید قانون واسپاري منابع الکترونیکي براي 
کودکان را نیز به صورت عملیاتي درآورد تا به وظیفه اصلي خود که فراهم آوري و حفظ 
و نگهداري کلیه آثار مکتوب و غیرمکتوب است عمل نماید تا مانند دو کتابخانه مسکو 

و کره جنوبی از نظر فراهم آوری منابع موفق باشد.
•خدمات: به ارائه خدمات عضویت، امانت، و برگزاری فعالیت های جانبی نظیر برگزاری 
کارگاه های آموزشی، برگزاری نمایش، و برگزاری مسابقات که جزو استانداردهای ایفال 
نیز قلمداد شده است توجه بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می گردد که زمان ارائه خدمات 
به کودکان و نوجوانان بازنگری گردد تا کودکان و نوجوانان بتوانند در اوقات فراغت خود 

از خدمات کتابخانه بهره مند شوند.
•ساختمان:پیشنهاد می شود که در کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران فضای مناسب تری 
در اختیار کتابخانه کودک و نوجوان قرار گیرد که هم به استقالل دو بخش کودک و 
نوجوان اندیشیده شود و هم از بخش های دیگر کتابخانه متمایز گردد، به طوری که هیچ  
یك از بخش ها مزاحمتی برای دیگری فراهم نکند. همچنین پیشنهاد می گردد که اتاق 
گفتگو، اتاق منابع چندرسانه ای، و محل برگزاری نمایش و همایش برای کتابخانه کودکان 

و نوجوانان ایران طراحی گردد.
•مديريت:در تاریخچه و برنامه های کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران عنصر خط مشي 
مدون و استراتژي بلندمدت به چشم نمی خورد و این مشکل از زمان تأسیس آن به وجود 
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آمده و تاکنون ادامه داشته است. بنابراین، تدوین خط مشی مکتوب برای کتابخانه کودک 
و نوجوان می تواند راهگشا باشد. 

مالی  و  اداری  نظر  از  ایران  نوجوانان  و  کودکان  ملی  کتابخانه  بودن  وابسته  بودجه:  •
محدودیت هایی از نظر ارائه خدمات و گسترش مجموعه در راستای پیشبرد اهداف مورد 
نظر رهنمود های ایفال ایجاد خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد می شود در ساختار تشکیالتی 

و بودجه  بندی کتابخانه ملی به این امر مهم توجه شود.
• پیشنهاد می شود که در به کار گیری و استخدام کتابدار کودک، نیروی متخصص، و آموزش 
ضمن خدمت با توجه به اهداف و وظایف این گونه کتابخانه ها توجه بیشتری مبذول گردد.
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