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عوامل رقابت در گذر زمان

عصر 
کشاورزی

:  زمین و نیروی کار
عامل رقابت

عصر 
صنعت

:  صنایع و ابزارھا
عامل رقابت

عصر 
دانش

دانایی و کاربست 
عامل رقابت: آن



ویژگی عمده عصر دانش

دانش مدار شدن مفھوم توسعھ

افزایش شتاب تغییرات

توسعھ فناوری ھای نوین

افزایش دسترسی بھ دروازه ھای دانش

افزایش شکاف دیجیتال

افزایش اھمیت شایستگی ھای دانشی



نقش جوامع روستای در عصر دانش

پناھگاه انسان شھری خستھ

محل حفظ گونھ ھای زیستی ارزشمند

محل تولید و عرضھ ملزومات 
اساسی

محل بروز خالقیت و نوآوری

محل تعامل انسان ھای نوآور



وضعیت روستاھا در ایران

۶٢٢٨۴: تعداد روستاھای ایران•

)درصد ٢۵(میلیون نفر  ٢١باالی : سھم از کل جمعت کشور•

:توزیع روستاھا براساس تعداد ساکنین•
،نفر ۵٠کمتر از ) درصد ٣٢٫١(آبادی  ١٩٩۶۴ •

،نفر ٩٩تا  ۵٠) درصد ١٣٫۶(آبادی  ٨۴۶٣ •

،نفر ۴٩٩تا  ١٠٠) درصد ٣۶٫٩(آبادی  ٢٢٩۵۶ •

،نفر ٩٩٩تا  ۵٠٠) درصد ٩٫٨(آبادی  ۶٠٩٩ •

،نفر ٢۴٩٩تا  ١٠٠٠) درصد ۶(آبادی  ٣٧۵٧ •

نفر  ۴٩٩٩تا  ٢۵٠٠) درصد ١٫۴(آبادی ٨۵٧ •

نفر و بیشتر، ۵٠٠٠) درصد ٠٫٣(آبادی  ١٨٨•



وضعیت کتابخانھ ھای روستایی

در روستاھا ھستند  ۶/٢۶کتابخانھ یعنی معادل  ۶٧٣کتابخانھ نھادی،  ٢۵٣٣ از •

قانون برنامھ ششم توسعھ، دولت مکلف است تمھیدات الزم رانسبت بھ  ٩٢مطابق بند ث ماده 
توسعھ فرھنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانھ ھای روستایی در مناطق کمتر توسعھ یافتھ، بر اساس 

طرح آمایش سرزمین و نیازھای منطقھ ای با رویکرد تشویق و جذب سرمایھ گذاری بخش 
خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصوالت فرھنگی و سایر کاالھای فرھنگی و ھنری 

مطابق ) ۵٪(فراھم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامھ با نرخ رشد ساالنھ پنج درصد 
.قانون بودجھ سنواتی نسبت بھ وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامھ اقدام نماید



نقش کتابخانھ ھای عمومی روستایی

)طبق نیاز مردم روستا(ایجاد زیرساخت ھای دسترسی بھ دانش •

:توانمندسازی روستائیان برای•
یافتن،•
ارزیابی•
کاربست اطالعات•

ایجاد ارتباط بین منابع دانش و کسب و کار روستائیان•

ایجاد ارتباط بین روستاھای مختلف•

ایجاد ارتباط بین مراکز روستایی و شھری•

ایفای نقش ھدایتگر علمی و فرھنگی روستا•

ارتقای سھم روستا ھا در تولیددانش•



اقدامات انجمن ارتقای کتابخانھ ھای عمومی ایران در 
حوزه کتابخانھ ھای روستایی

تشکیل کارگروه کتابخانھ ھای روستایی و عشایری•

مشارکت در اقدامات و کمیتھ ھای ملی تقدیر از کتابخانھ ھای روستایی و عشایری•

بازدید از کتابخانھ ھای روستایی و ارائھ کمک ھای مشورتی•

و کتابخانھ ھای روستایی) فردی و سازمانی(ایجاد ارتباط بین جامعھ خیرین •

تدوین مدل مناسب توسعھ کتابخانھ ھای روستایی•



اھداف کارگروه توسعھ کتابخانھ ھای روستایی و عشایری

عشایرترویج فرھنگ کتاب و کتابخوانی در بین روستاییان و •

عشایربھ غنی سازی اوقات فراغت روستاییان و کمک •

عشایریبھ آموزش مادام العمر در مناطق روستایی و کمک •

محرومبھ توسعھ عدالت اجتماعی بھ ویژه در مناطق کمک •

بھ نیازھای خاص جوامع روستایی و عشایریتوجھ •



با تشکر از زحمات دست اندرکاران و آرزوی آبادانی روزافزون برای روستاھای ایران •
زمین


