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مقدمه
انجمن علمی ،نهادي حرفهاي و تخصصی است كه به «اجتماع علمی»؛ يعنی كنشگران عرصة دانش تعلّق دارد.
همين تعريف كوتاه ،مقارنت كنش (عمل حرفهاي) و دانش (انتظام يا ديسيپلين مقبول دانشوران) را در ماهيت و كاركرد
انجمنهاي علمی نشان میدهد .اين نهادِ اجتماع دانشبنيان ،با استقرار نظامی حرفهاي از صالحيتها ،معيارها،
هنجارها و ارزشهاي مورد اشتراك و اتفاق ،به مرجعی براي رسميت يافتن ،وثوق ،تأييد و اعتبارسنجی مبدل
میشود .انجمنهاي علمی ،عرصة عمومی علم را از طريق ارتباطات غيررسمی ،متكثّر و پويا شكل میدهند و با
گسترش قلمرو مبادلة اطالعات و معانی ،نظام علم و انتظام اجتماعیِ مبتنی بر دانش را مشروعيت میبخشند و
اثربخش میسازند .سياستگذاري و ارزشيابی هر نظام علمی در سطح عمومی ،مشروع و كارآمد نخواهد بود مگر
آنكه در تعامل با جريان باز و نامتناهی زندگی علم (زيست-جهان) ،نقش اصيل اجتماع علمی را در فرايندهاي
خطمشیگذاري عمومی براي دانش بپذيرد .انجمن علمی ،يكی از تجليات بارز پذيرش اين نقش اصيل ،پذيرفته
شدن و استقبال از زيستن در جهان دانش و خرد و معرفت است كه دستكم پيشينهاي چهارصدساله از عصر
انقالب علمی دارد و در تاريخ معاصر كشورمان نيز الاقل سه دوره را تجربه كرده و دو گونة مهم از آنها پديدار
شده است:
 .1انجمنهايی با هدف اولية توسعة مرزهاي دانش ،پژوهش و آموزش در ساختارهايی
دانشگاهی كه چشمانداز غايی آنها ،بهبود روالها و رويهها رشتهاي تخصصی است؛
 .2انجمنهايی با غايت توسعه و ارتقاي كنش در جامعة مولّد و مولود و مخاطب دانش و
مهارت ،از طريق تقويت تعامل و گفتوگوي دانشوران در زندگی دانشی بر بستر پژوهش،
آموزش و بازنگري پياپی در روش.
 ضرورت
بر اين اساس ،در طلب مواهب شكلگيري سپهر عمومی دانش با تحكيم اجتماع علم؛ پيروي از رهنمود خرد،
سياستهاي مصوّب ملّی ،برنامههاي توسعهاي و نقشة جامع علمی؛ بسترسازي تكثّر و همانديشی ،كمك به
نقشآفرينی ذينفعان دانش و كنش در شبكهاي تعاملی ،احتراز از تكصدايی و تمركز؛ باالبردن سرماية اجتماعی
با تقويت اعتماد ،انسجام ،اميد ،ارتباط و اتصال؛ پيشگيري يا عالج دلسردي و بیانگيزگی كنشگران ،ذرهاي
شدن اجتماع ،بروز ازخودبيگانگی ،تضعيف اعتماد به نفس ،احساس مؤثر نبودن در ايفاي نقش اجتماعی و
تصميمسازي؛ و بالمآل ارتقاي مشروعيت و كارآمدي (مقبوليت درونی و بيرونی) ،هويت جمعی و منزلت حرفهاي
دانشوران و كنشگران كتابخانههاي عمومی ايران از طريق مشاركت ،همياري و حمايت در اجتماع فعال علمی،
انديشة پيدايش «انجمن علمی ارتقاي كتابخانههاي عمومی ايران» پديد آمده ،به مشورت و همفكري برخی از
دانشگاهيان و متخصصان و حرفهمندان و مديران اين عرصه گذاشته شد و پس از نقد و نظر در جلسات حضوري
و جمعی و پيرامونی ،با توجه به لزوم موارد پيشگفته و ظرفيتها و توانمنديها ،تأسيس اين انجمن ضروري
نمود ،به اين اميد و غايت ،كه با ابزار پژوهش و آموزش ،فضاي گفتمان عمومی اين دانش گشودهتر گردد و
خدمت دانشبنيان را بهشايستگی در جهت نفع عموم و منفعت ملّی تمهيد كند و با تصحيح تعليم و تحقيق
دانشگاهی ،همچنين پیگيري و پشتيبانی از آن در مهارتها و نيازهاي حيطة خدمت ،بنيان فلسفة وجودي
رشته استوارتر شود و دوام موجوديت ،رشد و توسعة حرفه تضمين گردد؛ و فراتر از رشته و حرفه ،جامعة مدنی و
مردمساالري و سرماية اجتماعی ايران عزيز اسالمی نيز ارتقا يابد.
 ظرفيت

3

اتكاي ضرورتها ،بر ظرفی ارجمند و پتانسيلی عظيم است:
نيروي انسانی در كتابخانههاي عمومی ،كه بيش از  10هزار كتابدار و سرپرست و مدير؛ صدها دانشجو و دهها
استاد و مدرس در مراكز آموزش عالی ،بالغ بر  2000دانشآموختة كارشناسیارشد و دكتري در حرفه ،و هزاران
شهروند مهياي مشاركت در پيرامون را شامل است ،سرماية انسانی هنگفت و فراتر از تقويم و تخمين را بشارت
میدهد .اين گونه از كتابخانه ،بيشترين دانشآموختگان و دانشوران كتابداري را به خود جذب كرده و میكند؛ و
يكی از گستردهترين ظرفيتهاي دانشی و حرفهاي را در حوزۀ علم اطالعات و دانششناسی دارد ،گسترهاي چند
انتظامی (ميانرشتهاي) كه پهنة عام و فراگير مخاطب و كاربر را پوشش میدهد.
اين سرمايه در كنار و وراي سرماية ملّی مشهود (هزاران ميليارد تومان ساختمان و تجهيزات و بودجة جاري) ،عظمت
ظرف و سترگی مسئوليت حفظ و ارتقاي آن را بيشتر نمايان میكند .الزام قانون و اسنادباالدست سياستگذار
ملّی به تخصيص بودجه براي پژوهشهاي كاربردي و -دستكم -آموزشهاي ضمن خدمت هزاران حرفهمند،
كمينه پنج ميليارد تومان را موضوع مشاركت و نظارت و مطالبة ساالنة دانشوران و انجمن آنان میسازد.
انجمن هماينك توان بالفعل كتابخانههاي عمومی در انتشار كتاب ،نشرية علمی-پژوهشی و مجلة ترويجی؛
همچنين برگزاري رخدادها ،همانديشیها و همايشهاي ارتباطی دانشی و مهارتی و فرهنگی را برابر خود دارد و
میتواند بهرهوري ،كارايی و تأثيرگذاري مطلوب آنها را وجهة عزم و نظرِ چارهانديش خويش نمايد.
وجود انجمنهاي علمی مشابه در جهان و امكان برخورداري از تجربة ايشان ،همچنين حضور ارجمند انجمنهاي
همحيطه و همموضوع – و نه همحوزه و همكاركرد -در ميهن براي اهل دانش و صنعت در اين انجمن مغتنم است و
ظرفيتی همعرض به شمار میرود.
بهلحاظ اجتماعی نيز انجمن علمی كتابخانههاي عمومی ،از ظرفيت مطالبه و پشتيبانی تؤامان مردم و حاكميت
برخوردار است كه بهرغم ظهور و بروز در همة ادوار پيشين ،چهبسا تا هميشه و حتی آيندۀ نزديك ،پايدار نباشد.
ظرفيت گستردۀ جامعة ايران به خدمات كتابخانههاي عمومی ،بهويژه در شهرهاي متوسط و كوچك و نزد
روستاييان و عشاير ،فرصت تالش براي فراهم كردن عدالت دسترسی به اطالعات و دانش و مهارت ،كمك به رفع
آسيبها ،آموزش كاربران و  ...را فراروي دانشيان و كنشگران مینهد.
 فرصتها
ضرورت و ظرفيت ،نشانگر زمينة فعاليت انجمن نيز هست ،اما زمانه و زمينه فرصتهاي گسترش دانش و ارتقاي
كنش را بيشتر نمايان میكند .ايجاد تغيير پايدار ،متداوم و برگشتناپذير با مشاركت در سطح دانش از طريق
كاستن از وابستگی گرايشها ،نگرشها و رفتار فردي و سازمانی به مديريتهاي ناپايدار و متمركز؛ همچنين
پيشبرد برنامههاي راهبردي و عملياتی و  ...بر پاية خرد جمعی ،يكی از مهمترين فرصتهاي انجمن علمی است.
چنانكه در مقدمه نيز ذكر شد ،مشاركت در سياستگذاري و ارزيابی؛ و ايجاد و تقويت بهسامان و عالمانة شبكة
ذينفعان فرصت مهم ديگر است .اما تقويت نگاه به درون ،شناسايی استعدادها ،قدر نهادن آنها و تمهيد رشد
سازمانی (نظام ارتقاي مديريتی)؛ هموار كردن مسير بالندگی و ارتقاي كتابخانههاي عمومی ،كتابداران و خدمات
مردمگرا؛ تسهيل مشاركت و انتخابگري عمومی ،كاهش تعارضهاي طبقاتی ،كمك به تبيين جايگاه واقعی
كتابخانههاي عمومی در جامعه و ارائة تصوير مناسب از آن با بازنگري ساختارهاي سازمانی و مهارتهاي حرفهاي
در جهت افزايش منافع اجتماعی و كاستن از آسيبهاي فردي و محيطی و جمعی ،فرصتهاي اجتماعی اين
انجمن شمرده میشود .بهعالوه ،در حيطة دانش ،شكلگيري مرجعيت علمی براي شناسايی مسائل ،ارائة راهكار،
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آموزش ،نقد ،مطالبه و حمايت؛ همچنين تعيين و تأييد استانداردها و شاخصهاي خدمتی كتابخانه و
صالحيتهاي حرفهاي كتابدار عمومی؛ تحكيم پايدار ارتباط دوسويه و تعاملی با دانشگاه و دانشوران در گسترۀ
همة رشتههاي مرتبط ،فضاهاي اجتماعی و رسانههاي جمعی؛ نظارت بر فرايند نظري و اجرايی و مالی پژوهش و
آموزش (نيازسنجی ،فراخوان ،بررسی پيشنهادها ،داوري و ارزيابی ،بازخوردگيري و اثرسنجی و  )...و از طريق آن ،بهرهوري و
كارآمدي خدمت كتابخانههاي عمومی بسيار مغتنم است .همچنين از فرصت احساس نياز ،همراهی ،پشتيبانی و
مطالبة سازمانهاي مديريتی كتابخانههاي عمومی ،بهويژه عمدهترين آنها در كميت و مرجعيت قانونی (نهاد
كتابخانههاي عمومی كشور) نبايد غفلت كرد.
 تهديدها
با اين حال ،موجوديت و دوام اين انجمن علمی از ابهام و آسيب و تهديد بر كنار نيست .برخی از آنها مشابه
ساير انجمنهاست و میتوان با بررسی تجربة ناكامياب برخی ،از ابتال به عوارض و رنجوري پرهيز كرد؛ برخی هم
چهبسا خاص اين انجمن باشد .مؤسسان مواردي را بر میشمارند و اميدوارند دوستداران كتابخانههاي عمومی،
اعضاي انجمن و مديران آن تدابير مقتضی براي مراقبت پيش گيرند:









مشارکت ضعيف ،ناشی از فقدان يا كم بودن تعهد به منافع جمعی و روحية انسجام و همكاري گروهی
(رويكرد غيرشخصی)؛ بیتوجهی به مهارتهاي ارتباطی و سازوكارهاي حفظ و جذب اعضا و تمهيد
مشاركت ايشان براي سياستگذاري و نظارت در گسترۀ ملّی؛ كمعنايتی به شاخههاي منطقهاي و
استانی و غفلت از قضاوتهاي بيناالذهانی.
وابستگی و استقالل (دور شدن از اصالت هويتی و اجتماعی) ،پديدارشونده بر اثر غفلت اعضا از ضرورتها،
ظرفيتها ،ريشهها و اصول ايجادكنندۀ انجمن؛ وابسته و متعهد شدن به منافع و مصالح زودگذر
سازمانی و مديريتی خاص ،با فرو نهادن منافع ملّی؛ يا پديدآمده بهموجب بیتوجهی به پيوستگی و
ساختار شبكهاي اجتماع در جهت اهداف مشترك ،عدم تقيد به ذينفعان ،مراقبت نكردن از حفظ
پيوندها با حاميان و هموندان ،در نظر نگرفتن شبكة متكثر مصالح عمومی ،انزواطلبی و ستيزهجويی به
گمان و توهم حفظ و تقويت استقالل.
درونزا نبودن ،فقدان شور داوطلبی و نداشتن ويژگیهاي سازمان يادگيرنده.
غفلت از منافع اعضا و مصالح صنفی (حقوق و تكاليف) ايشان ،در ساختار انجمن علمی و با رويكرد
حرفهاي (تناقضنما :بهرغم علمی بودن انجمن).
همافزا نبودن با ساير انجمنها و گروههاي علمی و عدم همكاري با آنان.
و در نهايت
ضعف اركان؛ بهويژه هيئتمديره و بازرسی :وقتگذاري ناكافی ،نداشتن عزم الزم و تعهد به همكاري و
اطالعرسانی و پاسخگويی ،عدم مشاركت منظم و پيوسته در جلسات ،داشتن تفكر قيموميت ،رويكرد
شخصی و انتفاعی (ولو در پی كسب اعتبار آكادميك و يا اجتماعی)؛ غلبة رويكردهاي صلب دانشگاهی بر
رويكرد خدمتگرايی داوطلبانه؛ نداشتن چارچوب ،ساختار ،لوازم و نظام ارزشيابی.
***

هيئتمؤسس اميدوار است بر بنياد ضرورتها و ظرفيتهاي «انجمن علمی ارتقاي كتابخانههاي عمومی ايران»،
فرصت خدمت و اثربخشی غنيمت شمرده شود ،از آسيب و تهديد اجتناب گردد و با عنايت خداوند و ياري
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مخلصانة دانشمندان و كنشگران حرفه ،نهال نازك انجمن ،تندباد پريشانی نبيند ،ببالد و سايهساري مانا نصيب
ايرانيان عزتمند سازد و طعم خدمت حرفهاي دانشبنيان را گواراي جان شيرينشان گرداند؛ آمين.

