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پيشنويس خطمشي و نقشۀ علمي
«انجمن علمي ارتقاي كتابخانههاي عمومي ايران»
مقدمه
هر سازمان و انجمن علمي نياز دارد تا به مرزهای دانشي خود نزدیک شود و به شناختي روزآمد از وضعيت زیست-
جهان آن انتظام علمي برسد« .انجمن علمي ارتقای كتابخانههای عمومي ایران» نيز برای طي طریق در مسير پيشرفت
و رسيدن به آرمانهای علمي كتابخانههای عمومي ،نيازمند یک خطمشي و نقشۀ علمي است كه در آن اصول
تعيينكنندة محدودة تصميمگيری یا قلمرو كنش مدیران و اعضای آن ،همچنين مأموریت ،چشمانداز ،اهداف و
ارزشهای انجمن را به طور جامع ،واضح ،متمایز ،هماهنگ ،قابل اجرا ،منعطف ،مسئوالنه و مكتوب بيان گردد .این
پيشنویس از خطمشي /نقشۀ علمي انجمن ،با تكيه بر اسناد باالدستي (از جمله نقشۀ جامع علمي كشور ،سند چشمانداز نهاد
كتابخانههای عمومي كشور ،اساسنامه و بيانيۀ مؤسسان) تنظيم شده است تا برای طيّ كردن گامهای نخستين و مكمل،
یاریگر اعضا و اولين هيئتمدیره باشد.
 .1مأموريت
 بسترسازی تكثر و تعامل و هماندیشي و مشاركت دانشبنيان ذینفعان دانشور و كنشگر حرفهای
كتابخانههای عمومي ایران در سياستگذاری ،تصميمسازی ،ارزیابي و نظارت؛ از طریق پژوهش،
آموزش ،اطالعرساني و ارتباطات علمي برای ارتقای خدمت به عموم ایرانيان و اعتالی سرمایۀ
اجتماعي و منزلت حرفهای اعضا.
اهداف اصلي
بلندمدت

 كسب جایگاه مرجعيت ،هدایتكنندگي و تصميمسازی در دانش و حرفۀ كتابخانۀ
عمومي؛
 تقویت نگاه به درون ،شناسایي استعدادها ،قدر نهادن آنها و تمهيد رشد سازماني
(نظام ارتقای مدیریتي)؛
 تحكيم پایدار ارتباط دوسویه و تعاملي با دانشگاه و دانشوران در گسترة همۀ
رشتههای مرتبط؛
 مشاركت در فرایند نظری و اجرایي و مالي پژوهش و آموزش ،و نظارت بر آنها در
طرحها و بودجههای عمومي و ملّي؛
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 ابتنای فرایند تصميمگيری و تصميمسازی بر پژوهش و خرد جمعي در كليۀ سطوح
مرتبط؛
 استانداردسازی و اعتباربخشي صالحيتها ،معيارها ،هنجارها ،خدمات ،مهارتها،
ابزارها و تجهيزات در كتابخانههای عمومي با استفاده از خروجي طرحهای پژوهشي
مسألهمحور برخاسته از معضالت واقعي كتابخانههای عمومي؛
 ایجاد تغيير پایدار ،متداوم و برگشتناپذیر با مشاركت در سطح دانش؛
 ابتنای نيازسنجي ،طراحي ،اجرا و اثرسنجي آموزش ضمن خدمت كاركنان
كتابخانههای عمومي بر روشهای علمي و نيازهای واقعي حرفهای؛
 تمركززدایي و محلي كردن كليۀ فرایندهای اجرایي و مدیریتي مرتبط به سطح
كتابخانه؛
 تبدیل كتابخانۀ عمومي به عنوان یک نهاد محوری در همكاریهای علمي سازماني؛
 ارتقای شاخصهای اخالق حرفهای در محيط كار و تبدیل كردن كتابداران عمومي
به فعاالن اثرگذار اجتماعي.

اهداف كوتاهمدت (اهداف  5ساله)

 ایجاد تشكيالت منسجم و فعال در سطوح استان ،شهرستان ،شهر و بخشها؛
 تسهيل آموزش كاركنان و كاربران؛
 تهيۀ دستورالعملها ،آیيننامهها ،اساسنامهها و سایر مستندات حقوقي و مقرراتي
الزم برای انجام كار تشكيالتي؛
 بررسي مسائل و معضالت كتابخانههای عمومي از سطوح پایه و تبدیل كردن آن به
طرحهایي برای توسعۀ كلي كتابخانههای عمومي از طریق تضارب آرا و طرح در
جلسات هماندیشي انجمن؛
 ایجاد ابزارهایي برای جریان اطالعات علمي منظم ميان اعضای انجمن در همۀ
سطوح كشور؛
 ادغام بخشي از فعاليتهای مفيد اعضای انجمن در فرایند امتيازات اداری؛
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 برگزاری منظم گردهمآیيهای علمي با محوریت بحث علمي در حوزههای كتاب،
كتابخانۀ عمومي و كتابخواني جهت ایجاد انسجام در ارتباط علمي و گسترش
فعاليتها؛
 تبدیل بخش عمدهای از بودجههای پژوهشي استاني به پروژههای پژوهشي برخاسته
از سطوح مختلف فعاليتهای انجمن.
 .2چشمانداز
 كانون برگزیدة پيشرو ،اصيل ،تصميمساز ،منسجم و هماهنگكننده پژوهش ،آموزش ،ارتباطات علمي
و خدماتدهي دانشبنيان كتابخانههای عمومي ایران:






اثربخش در استخراج ایدههای عملياتي برای خدمترساني به گروههای
آسيبدیده و طبقات اجتماعي ضعيف؛
اثربخش در ارتقای شأن ،منزلت اجتماعي ،اخالق و كارایي كتابداران
كتابخانههای عمومي؛
اثربخش در توسعۀ سطح كيفي و كمي كتابخانههای عمومي؛
اثربخش در آموزش مادامالعمر مراجعان و كاركنان كتابخانههای عمومي؛
اثربخش در ایجاد ارتباط بين نهادهای علمي و كتابخانههای عمومي.

 .3ارزشهاي اساسي
 .1برقراری جهانبيني توحيدی ،آخرتگرایي ،و عدلباوری در سرتاسر فعاليتهای علمي انجمن از كليترین
سطوح تا جزئيترین آن؛
 .2عدالتمحوری و خدمتگرایي در دسترسپذبر كردن خدمات اطالعاتي و علمي و مهارتي برای عموم مردم؛
 .2آزادی معنوی ،آزاداندیشي و تكيه بر قدرت عموم اعضا و شيوة تضارب آزادانۀ آرا؛
 .3ابتنا بر مشاركت؛
 .4تعهد به مصالح جمعي ذینفعان و باور به تقدم آن بر منافع فردی و رویكردهای شخصي؛
 .5توسعۀ مفهوم «حفاظت» در اَبعاد مختلف فرد ،جامعه و محيطزیست از طریق دسترسپذیرسازی اطالعات.

 .4راهبردهاي انجمن براي رسيدن به مأموريتها و اهداف
 ایجاد سازوكار آیيننامهایِ دقيق برای سوقدهي بودجههای پژوهشي استان به طرحهای پژوهشي برخاسته
از فعاليتهای انجمن و ایدهپردازی برای بهبود خدمات؛
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 توسعۀ خدمات به سمت اقشار آسيبدیده و ضعيف جامعه؛
 تعامل تنگاتنگ با انجمن علمي كتابداری و اطالعرساني ایران و سایر انجمنهای علمي مرتبط برای استفاده
از تجارب ،انجام فعاليتهای علمي مشترک ،و گسترش و تعميق فعاليتها؛
 تعامل تنگاتنگ با جامعۀ دانشگاهي و انجمنهای همكار با تالش برای نزدیک كردن حوزة اجرا به حوزة
دانش؛
 برگزاری و انجام كليۀ فعاليتهای انجمني و گردهمآیيها در فضای كتابخانهای و تبدیل كردن كتابخانه به
محل اجتماعات علمي؛
 انجام كليۀ فعاليتهای پژوهشي ،آموزشي ،مشورتي و حل مسئله از طریق فعاليتهای انجمني؛
 تمركز به نظام پاداش و تشویق فعاليت علمي و نظام پيشنهادات علمي -اجرایي در بستر فعاليتهای انجمني؛
 گسترش فعاليتهای عامالمنفعه و تعامل با نيكوكاران و گروههای اجتماعي دارای ویژگي فعاليتهای
داوطلبانه.
 .5تقسيمكار
تقسيم كار كالن

سياستگذاری و تصميمگيری كالن و راهبردی در رابطه با انجمن علمي ارتقای كتابخانههای عمومي ایران،
روزآمدسازی و اجرایيكردن نقشۀ علمي انجمن ،ارزیابي فعاليتها و نظارت بر حسن اجرای آن ،و سياستگذاری
همكاریهای بينالمللي انجمن بر عهدة هيئت مدیرة انجمن خواهد بود.
تقسيم كار بخشي

انجمن علمي ارتقای كتابخانههای عمومي ایران كارگروههایي را برای گردآوری روزآمد اطالعات اعضا ،جذب و
ارتباط با ایشان ،عملياتي كردن راهبردها ،رصد تحوالت مربوط ،نظارت و ارزیابي تشكيل خواهد داد و از طریق
تجميع گزارشهای دورهای كارگروهها ،امر نظارت و ارزیابي و تغييرات احتمالي را دنبال خواهد نمود.

