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مقدمه

گروه�کودک�و�نوجوان�کتابخانه�های�ایفال�رهنمودهای�خدمات�کتابخانه�ای�برای�
کودکان�را�که�در�سال��۲۰۰۳منتشر�شده�بود،�با�هدف�کارآمدی�بیش�تر�در�ارائه�ی�
خدمات،�بازبینی�کرده�است.�استانداردهای�ایفال�به�صورت�بین�المللی�بررسی،�
بهترین� و� راهنماها� قواعد،� � رهنمودها� این� می�شوند.� به�روزرسانی� و� منتشر�
شیوه�های�برنامه�ریزی�و�اجرای�یک�فعالیت�یا�خدمت�را�بازتاب�می�دهند�و�تا�

امروز�درباره�ی�آن�ها�توافق�جمعی�وجود�دارد.

کتابخانه�ها�ی�عمومی�در�هر�گوشه�ی�جهان�با�یک�دیگر�متفاوت�هستند.�برای�
تعداد�زیادی�از�کتابخانه�ها،�استانداردهای�ایفال�آرزویی�دست�نیافتنی�است؛�زیرا�
این�کتابخانه�ها�هنوز�در�تالش�اند�تا�مجموعه�ای�مناسب�از�کتاب�ها�برای�ترویج�

و�پشتیبانی�از�کتاب�خوانی�گرد�آورند.�این�راهنما�مجموعه�ای�از�قوانین�ایده�آل�برای�طراحی�و�اجرای�خدمات�کتابخانه�ای�
برای�تمام�کودکان�نیستند�بلکه�با�در�نظر�گرفتن�تفاوت�های�اجتماعی،�فرهنگی�و�اقتصادی�در�کشورهای�در�حال�توسعه،�
توسعه�یافته�و�صنعتی،�رهنمودهای�قابل�اجرا�را�با�کتابداران�در�میان�می�گذارد.�جامعه�ی�هدف�هر�کتابخانه�ی�عمومی�در�
مقایسه�با�کتابخانه�های�عمومی�دیگر�متفاوت�است�در�نتیجه�اولویت�ها�و�نیازهای�اعضای�آن�نیز�متفاوت�خواهد�بود.�
رهنمودهای�ایفال�می�تواند�برای�پشتیبانی�از�توسعه�و�پیشرفت�خدمات�کتابخانه�ای�برای�کودکان�تمامی�مناطق�جهان�

استفاده�شود.

این�رهنمودها�جامعه�ی�بین�المللی�کتابخانه�ها�را�برای�ارائه�ی�خدمات�کتابخانه�ای�موثر�و�هم�سو�با�نیازها�و�حقوق�کودکان�در�
زمینه�ی�اطالعات،�سواد�و�خواندن�راهنمایی�می�کند.�هدف،�کمک�به�کتابخانه�های�عمومی�برای�اجرای�خدمات�کتابخانه�ای�
باکیفیت�برای�کودکان�در�عصر�دیجیتال�و�آشنایی�با�نقش�متغیر�کتابخانه�در�جامعه�ی�مدرن�است.�چشم�انداز�جهانی�ایفال�
)IFLA Global Vision(�نشان�می�دهد�که�کتابخانه�ها�به�نقش�اساسی�خود�در�پشتیبانی�از�سواد،�یادگیری�و�خواندن�

متعهد�هستند�و�تمرکزشان�بر�روی�جوامع�است.�

این�رهنمودهای�بازبینی�شده،�دانش�و�بینش�تخصصی�و�روزآمد�را�برای�برنامه��ریزها�و�مجریان�خدمات�کتابخانه�ای�کودک�
فراهم�می�آورد.�رهنمودها�برای�کتابداران،�کارمندان�کتابخانه،�مدیران�و�سرپرست�های�کتابخانه�ها،�دانشجویان�و�اساتید�
دانشگاه�در�گروه�های�علم�اطالعات�و�کتابداری،�طراحی�شده�است.�افرادی�که�در�کتابخانه�ها�تصمیم�های�نهایی�را�می�گیرند�
و�برای�توسعه�ی�سیاست�های�کتابخانه�تالش�می�کنند�نیز�می�توانند�از�این�رهنمودها�بهره�ببرند.�هم�چنین�این�اطالعات�
برای�سازمان�های�غیر�دولتی�که�در�پشتیبانی�از�سواد�و�برنامه�های�کتاب�خوانی�برای�کودکان�و�خانواده�های�آن�ها�فعالیت�

می�کنند،�سودمند�خواهد�بود.�

گروه سنی مطرح شده در راهنما

در�پیمان�نامه�ی�حقوق�کودک�سازمان�ملل،�فردی�که�کم�تر�از��۱۸سال�داشته�باشد،�کودک�شمرده�می�شود.�این�رهنمود�هم�
برای�کودکان��۰تا��۱۸سال�نوشته�شده�است.�رهنمودها�شامل�خدمات�و�منابع�برای�نوزادان�و�نوپایان،�کودکان�و�نوجوانان�
هستند.�عبارت�»کتابدار�کودک«�که�در�این�راهنما�آمده�است�به�کتابدارانی�که�با�این�گروه�های�سنی�کار�می�کنند�اطالق�

می�شود.

کتابخانه�های�کودک�خدمات�و�برنامه�هایی�برای�تمامی�افراد�جامعه�در�محیطی�غیرتجاری�و�عمومی�دارند.�همه�ی�کودکان�
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بدون�در�نظر�گرفتن�نژاد،�دین،�جنسیت،�پیشینه�ی�فرهنگی،�وضعیت�علمی-اقتصادی،�افکار�و�توانایی�های�جسمی�
می�توانند�در�کتابخانه�حضور�داشته�باشند.�از�آن�جایی�که�این�رهنمود�گروه�سنی�گسترده�ای�را�در�نظر�دارد،�در�قسمت�
مربوط�به�نوجوانان�مقداری�هم�پوشانی�پیش�آمده�است.�نوجوانان،�گروهی�اند�که�در�میانه�ی�دوران�کودکی�و�بزرگ�سالی�
خود�هستند.�سنین�بین��12تا��18سال�از�خدماتی�که�کتابخانه��برای�نوجوانان�ارائه�می�دهد،�بهره�مند�می�شوند.�در�مواردی�
تا�بیش�از�سن�هجده�سالگی�نیز�نوجوان�محسوب�می�شود.�هر�کتابخانه�می�تواند�با�توجه�به�پیشینه�ی�فرهنگی�کشور�

خود،�بازه�ی�سنی�ویژه�ای�را�برای�نوجوانان�در�نظر�بگیرد.

باید�یادآور�شد�که�کتابخانه�های�کودک�با�کتابخا�نه�های�آموزشگاهی�بسیار�متفاوت�اند�و�مسئولیت�و�اهداف�مختلفی�دارند.�
با�این�که�کتابخانه�های�عمومی�و�کتابخانه�های�آموزشگاهی�هدف�های�مشترک�هم�چون�آشنا�کردن�کودکان�با�کتابخانه��و�

تبدیل�کردن�آن�ها�به�فراگیرهای�مادام�العمر�دارند،�اما�برای�برآوردن�نیازهای�متفاوتی�از�جامعه�به�وجود�آمده�اند.�

بخش یک -کارگزاری )ماموریت( و اهداف کتابخانه های کودک

ماموریت کتابخانه  کودک

کتابخانه�ها�ی�کودک،�کانون�های�اطالعات،�آموزش�و�فرهنگ�هستند�و�ماموریت�شان�ایجاد�و�ارائه�ی�دسترسی�معنادار�
به�اطالعات،�برنامه�ها�و�خدمات�متناسب�با�سن�و�توانایی�های�افراد�است؛�با�در�نظر�گرفتن�زبان�هایی�که�کودکان،�
خانواده�ها�و�مراقبان�در�جوامع�چندفرهنگی�بدان�ها�سخن�می�گویند.�در�سرتاسر�جهان،�پشتیبانی�از�سوادآموزی،�یادگیری�

و�کتاب�خوانی،�اصلی�ترین�ماموریت�کتابخانه�ها�به�شمار�می�آیند.

هدف کتابخانه  کودک

هدف�کتابخانه�ی�کودک�این�است�که�منابع�و�خدمات�را�به�شکل�های�گوناگون�برای�کودکان�در�همه�ی�گروه�های�سنی�و�
با�توانایی�های�مختلف�فراهم�آورد�تا�از�یک�سو�به�پیشرفت�آموزشی،�اطالعاتی�و�شخصی�آن�ها�کمک�کند�و�از�سوی�دیگر�
تفریحات،�سرگرمی�و�حمایت�از�بهداشت�و�سالمتی�کودکان�را�در�بر�گیرد.�خدمات�کتابخانه�ای�برای�کودکان�نقش�مهمی�
در�توسعه�و�نگه�داری�جامعه�ی�دموکراتیک�دارد،�چراکه�سبب�دسترسی�به�گستره�ی�وسیع�و�متنوعی�از�دانش،�ایده�ها�و�

نظریات�می�شود.

در�پیمان�نامه�ی�حقوق�کودک�سازمان�ملل،�به�حمایت�از�سیاست�ها�و�برنامه��های�کتابخانه�برای�کودکان�و�نوجوانان�اشاره�
شده�است.�این�پیمان�نامه�شامل��۵۴بند�است�که�تمامی�جنبه�های�زندگی�کودک�را�پوشش�می�دهد�و�به�حقوق�تمام�
کودکان�دنیا�در�زمینه�های�مدنی،�سیاسی،�اقتصادی،�اجتماعی�و�فرهنگی�اشاره�می�کند.�کودکان�باید�بتوانند�از�کتابخانه�ها�
برای�رسیدن�به�حق�خود�در�رابطه�با�اطالعات�و�آموزش�استفاده�کنند.�کتابداران�کودک�نیز،�از�آن�جا�که�نقشی�کلیدی��در�
توسعه�ی�سواد�و�ترویج�اطالعات�درباره�ی�اهمیت�سواد�و�کتاب�خوانی�دارند،�از�پیش�گامان�پرورش�حقوق�کودک�شناخته�
می�شوند.�در�بخش�»چشم�انداز�تغییر�شکل�جهان�ما«�در�دستور�کار�توسعه�ی�پایدار�سازمان��ملل�در�سال�۲۰۳۰،�به�سواد�

بین�الملل�اشاره�شده�است.

ایجاد�فرصت�هایی�برای�پیشرفت�زبان،�سواد�و�کتاب�خوانی�بسیار�مهم�است.�کتابخانه�های�کودک�با�فراهم�آوردن�دسترسی�
معنادار�به�منابع�و�خدمات�برای�کودکان�و�خانواده�های�آن�ها�سهم�مهمی�در�توسعه�ی�این�مهارت�ها�دارند.
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اهداف:

دسترسی�آسان�کودکان�به�حقوقی�همچون�اطالعات،�سوادآموزی،�توسعه�ی�فرهنگی،�یادگیری�مادام�العمر�و�برنامه�های� •
سرگرم�کننده�و�تفریحی�در�اوقات�فراغت�آن�ها

فراهم�کردن�امکان�دسترسی�کودکان�به�گستره�ای�از�منابع�و�رسانه�های�مناسب •
کمک�به�کودکان�در�توسعه�ی�مهارت�سواد�اطالعاتی�رسانه�های�دیجیتال •
برگزاری�برنامه�های�فرهنگی�و�تفریحی�که�در�پیوند�با�کتاب�خوانی�و�سوادآموزی�طراحی�شده�باشند •
اجرای�فعالیت�های�متنوع�برای�کودکان،�والدین،�پرستاران�و�مراقبان�آن�ها •
بیان�موانع�موجود�برای�کودکان�و�دفاع�از�آزادی�و�امنیت�آن�ها •
تشویق�کودکان�برای�تبدیل�شدن�به�فردی�با�اعتماد�به�نفس�و�شهروندی�شایسته •

فراهم�کردن�فرصت�استفاده�از�خدمات�کتابخانه�ای�برای�تمامی�کودکان�جامعه�و�خانواده�های�آن�ها؛�حتی�آن�هایی�که�
در�اقلیت�هستند�و�ممکن�است�شرایط�اقتصادی�خوبی�نداشته�باشند.�این�امر�در�گرو�جلب�مشارکت�اجتماعی�است.

مدیریت کتابخانه  کودک

مدیریت�شامل�سیاست�گذاری�و�نظارت�بر�اجرای�سیاست�ها�است�و�هم�چنین�شامل�تعیین�چشم�انداز،�پایبندی�به�
هدف�های�کتابخانه�ی�کودک�و�تحوالتی�که�کتابخانه�ها�می�توانند�ایجاد�کنند.�برای�این�که�مدیریت�به�خوبی�و�درستی�
اعمال�شود،�الزم�است�که�استانداردهای�صراحت�و�شفافیت�در�سازمان�رعایت�شوند�و�فعالیت�ها�در�کمال�صداقت�و�

درستکاری�انجام�گیرند.

کتابخانه�های�کودک�برای�این�که�بتوانند�خدمات�و�کارهای�خود�را�در�سطح�مطلوب�ارائه�دهند،�باید�حمایت�مالی�قانونی�
و�پایدار�داشته�باشند.�مدیر�کتابخانه�ی�کودک�باید�از�تمامی�قانون�گذاری�های�موثر�در�عملکرد�کتابخانه�خبر�داشته�باشد.�
این�قانون�گذاری�ها�می�تواند�در�رابطه�با�مسائل�مالی،�حفاظت�از�داده�ها،�بهداشت�و�امنیت�و�حفاظت�و�نگهداری�از�
کودکان�باشد.�حمایت�مالی�مناسب�و�کافی�نقشی�مهم�در�موفقیت�کتابخانه�ی�کودک�در�توسعه�ی�سیاست�ها�برای�
آماده�سازی�خدمات�و�ایجاد�استفاده�ی�موثر�از�منابع�در�دسترس�دارد.�این�فرایند�شامل�نظارت�درست�بر�مسئولیت��های�
مربوط�به�منابع�است�که�خود�جنبه�ای�دیگر�از�مدیریت�کتابخانه�را�تشکیل�می�دهد.�تاثیرگذاری�مطلوب�بر�زندگی�کودکان�

و�خانواده�های�آن�ها�در�گرو�پیاده�سازی�این�سیاست�ها�است.

بخش دو - منابع انسانی - شایستگی و دانش

کتابداران�کودک�باید�گستره�ای�از�مهارت�ها�و�توانایی�ها�داشته�باشند؛�از�جمله�مهارت�برقراری�ارتباط�با�افراد،�آگاهی�
این�که� برای�آن�کار�می�کنند.� اجتماعی،�کار�گروهی�و�رهبری�و�صالحیت�در�اجرای�شیوه�ها�و�رویه�های�سازمانی�که�
کتابخانه�ها�کارمندانی�متخصص�در�حوزه�ی�خدمات�به�کودکان�داشته�باشند،�بسیار�مهم�است.�این�افراد�باید�از�نظریه�های�
رشد�و�روان�شناسی�کودک�آگاه�و�در�این�حوزه�آموزش�تخصصی�دیده�باشند.�کتابخانه�های�کودک�برای�این�که�بتوانند�به�
خوبی�و�با�تاثیرگذاری�فعالیت��کنند،�نیاز�به�کتابدارانی�آموزش�دیده�و�متعهد�دارند�که�با�توجه�به�نیازهای�کودکاِن�جامعه�
و�خانواده�های�آن�ها،�خدمات�کتابخانه��را�طراحی،�برنامه�ریزی،�اجرا،�مدیریت�و�ارزیابی�کنند.�هم�چنین،�کتابداران،�باید�
بتوانند�موانع�ناشی�از�شرایط�اجتماعی-اقتصادی،�فرهنگ،�مزیت�های�اجتماعی،�زبان،�جنسیت،�گرایش�جنسی،�توانایی�و�

دیگر�تفاوت�ها�را،�که�بر�سر�راه�رشد�کودکان�قرار�دارند،�از�میان�بر�دارند.�
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در نظر گروه کودکان و نوجوانان ایفال، یک کتابدار کودک تاثیرگذار و شایسته:

با�نظریه�های�رشد�و�روان�شناسی�کودک�آشنایی�کامل�دارد.�این�آشنایی�موضوع�هایی�هم�چون�ارتباطات،�زبان،�سواد� •
و�اهمیت�آن�ها�در�خدمات�کتابخانه�ای�را�در�بر�می�گیرد؛

با�روش�های�معتبر،�نیازهای�کودکان�و�خانواده�های�جامعه�ی�محلی�خود�را�شناسایی�می�کند؛ •
�انواع�برنامه�های�مفرح�و�سرگرم�کننده�برای�برآوردن�نیازهای�کودکان�جامعه�ی�محلی�خود�را�طراحی،�اجرا�و�ارزیابی� •

می�کند؛
دانش�کافی�و�روزآمد�برای�مدیریت�فرهنگی�کودکان�دارد�و�می�تواند�دانش�خود�را�در�حوزه�های�گوناگونی�هم�چون� •

ادبیات،�بازی�ها،�موسیقی�و�فیلم،�استفاده��از�منابع�دیجیتالی�و�رسانه�و�موارد�دیگری�که�همه�در�مجموعه�ای�متنوع،�
جامع�و�کامل�و�مرتبط�برای�کودکان�نقش�دارند،�به�کار�بگیرد؛

از�روند�فناوری�های�در�حال�ظهور،�دنیای�دیجیتال،�رسانه�های�اجتماعی�و�اهمیت�آن�ها�در�خدمات�کتابخانه�ای�برای� •
کودکان�آگاه�است؛�

محیطی�دوستانه�و�حامی�را�برای�کودکان�و�خانواده�ی�آن�ها�ایجاد�می�کند�تا�بتوانند�به�راحتی�از�منابع�استفاده�کنند�و� •
در�برنامه�ها�و�فعالیت�های�کتابخانه�مشارکت�داشته�باشند؛

مشارکت�اجتماعی�را�تسهیل�می�کند؛ •
برای�رسیدن�به�اهداف�مشترک�با�دیگر�سازمان�هایی�که�برای�کودک�و�خانواده�های�آن�ها�فعالیت�می�کنند،�ارتباط�دارد� •

و�با�آن�ها�هم�کاری�می�کند؛
با�کودکان�و�خانواده�های�آن�ها�ارتباط�موثر�دارد؛ •
برای�خدمات�کتابخانه�ای،�هدف�هایی�را�مشخص�می�کند،�برنامه�ریزی�دارد�و�اولویت�تعیین�می�کند؛� •
برای�رسیدن�به�هدف�ها�و�الویت�های�کتابخانه�،�با�هم�کاران�خود�ارتباطی�موثر�و�خالقانه�برقرار�می�کند؛ •
با�توجه�به�هدف�های�کتابخانه�بودجه�و�منابع�را�به�شیوه�ای�بهینه�برنامه�ریزی،�مدیریت،�کنترل�و�ارزیابی�می�کند؛ •
خود�ارزیابی�را�تمرین�می�کند.�منعطف�است�و�در�هر�فرصتی�برای�پیشرفت�کاری�خود�تالش�می�کند. •

آموزش، پرورش و بازآموزی کتابداران کودک

کیفیت�و�تاثیرگذاری�خدمات�کتابخانه�ای�برای�کودکان�به�تخصص�کادری�بستگی�دارد�که�به�طور�مداوم�دانش�خود�را�
افزایش�و�مهارت�های�خود�را�پرورش�دهند.�همان�طور�که�در�بیانیه�ی�سال��۱۹۹۴یونسکو/ایفال�در�رابطه�با�کتابخانه�های�
عمومی�آمده�است:�»کتابداران،�رابطی�فعال�میان�منابع�و�استفا�ده�کننده�های�آن�ها�هستند.�آموزش�تخصصی�و�مداوم�

کتابداران�برای�ارائه�ی�خدمات�کافی�و�مناسب�ضروری�است.«

در�رهنمودی�که�ایفال�برای�پرورش�پیوسته�تخصصی�دارد�و�در�آن�قواعد�و�بهترین�تمرین�ها�نیز�بیان�شده�است�آمده�
که�متخصص�کتابداری�و�اطالعات،�شخصًا�این�مسئولیت�را�دارد�که�آموزش�های�الزم�را�ببیند�و�به�طور�مداوم�دانش�
و�مهارت�های�خود�را�پرورش�دهد.�البته�سازمان�یا�فردی�که�آن�ها�را�استخدام�کرده�است�نیز�این�وظیفه�را�دارد�که�
برنامه�های�آموزشی�و�پرورشی�برای�کادر�خود�فراهم�آورد�و�آن�ها�را�برای�ادامه�ی�آموزش�حمایت�کند.�این�فرایند�نیازمند�
تعهد�سازمانی،�سیاست�ها�و�عمل�موثر�فردی�و�تخصیص�بودجه��و�زمان�کافی�برای�آموزش�کادر�کتابخانه�است.�برای�
داشتن�کتابداران�کودک�متعهد�و�آموزش�دیده،�باید�آموزش�و�کارآموزی�در�تمامی�حوزه�های�مرتبط�با�خدمات�وجود�
داشته�باشد.�این�شامل�آموزش�کادر�برای�ارائه�ی�خدمات�با�در�نظر�گرفتن�حساسیت�های�فرهنگی�و�خدمات�منصفانه�به�
تمامی�گروه�هاست.�کتابداری�کودک�باید�بخشی�از�برنامه�ی�آموزشی�تمام�دوره�های�آموزشی�کتابخانه�های�عمومی�باشد.
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استاندارهای اخالقی و ارزش ها

یکی�از�مسئولیت�های�کتابداران�کودک�داشتن�استاندارهای�اخالقی�باال�در�فعالیت�شان�با�کودکان،�خانواده�ی�آن�ها،�دیگر�
افراد�کارمند�در�کتابخانه�و�سازمان�های�هم�کار�است.�با�تمام�کودکان�و�نوجوانان�بدون�در�نظر�گرفتن�توانایی�ها�و�پیشینه�
آن�ها�باید�به�طور�یکسان�رفتار�شود.�کتابداران�کودک�متعهد�هستند�تا�دسترسی�رایگان�به�اطالعات،�دانش�و�خدمات�
ارائه�دهند.�آن�ها�باید�شایستگی�فرهنگی�داشته�باشند�و�نگذارند�نگرش�و�نظر�شخصی�شان�مشخص�کند�که�کدام�کودک�
شامل�خدمات�کتابخانه�ای�می�شود،�چه�برنامه�هایی�باید�اجرا�شوند�و�چه�منابعی�انتخاب،�به�نمایش�گذاشته�و�استفاده�

شوند.

آیین�نامه�ی�اخالقی�و�رفتاری�ایفال�که�توسط�هیات�امنای�آن�در�سال��۲۰۱۲نوشته�شده�است،�به�عنوان�راهنمای�این�موارد�
برای�کتابداران�و�دیگر�کارکنان�اطالعاتی�قابل�استفاده�است.�این�آیین�نامه�به�کتابداران�کودک�نیز�اشاره�دارد�و�موارد�زیر�

را�پوشش�می�دهد:

دسترسی�به�اطالعات •
مسئولیت��در�برابر�هر�فرد�و�جامعه •
رعایت�حریم�خصوصی،�رازداری •
دسترسی�آزاد�و�منطقی •
بی�طرفی،�درست�کاری�شخصی�و�درست�کاری�در�مهارت�های�تخصصی •
روابط�انسانی�میان�همکاران�و�مدیران�با�کارمندان •

برای�اطالعات�و�مثال�های�بیش�تر�به�اصل�سند�مراجعه�کنید

تامین و مدیریت بودجه و منابع مالی

با�توجه�به�چشم�انداز�جهانی�ایفال�تامین�بودجه�یکی�از�بزرگ�ترین�چالش�های�کتابخانه�هاست،�و�کتابخانه�های�کودک�باید�
مطمئن�باشند�افرادی�که�در�این�زمینه�تصمیمات�را�می�گیرند،�متوجه�اهمیت�و�تاثیر�آن�هستند.�کتابخانه�های�کودک�نیاز�
به�برخورداری�از�بودجه�ای�مناسب�دارند�تا�بتوانند�با�ارائه�ی�خدمات�و�برنامه�ها،�نیازهای�مخاطبان�را�به�درستی�پاسخ�
گویند.�این�فرایند�با�در�نظر�گرفتن�موقعیت�های�محلی�اتفاق�می�افتد�و�کتابدار�کودک�باید�پیشنهاد�تامین�بودجه�را�به�
مدیریت�کتابخانه�و�سازمان�های�دیگر�ارائه�دهد.�تامین�بودجه�امری�حیاتی�برای�موفقیت�یک�کتابخانه�ی�کودک�است�
و�نه�تنها�در�زمان�راه�اندازی�کتابخانه�بلکه�در�طول�فعالیت�آن�به�طور�مداوم�مورد�نیاز�است.�در�طوالنی�مدت،�بدون�
وجود�بودجه،�امکان�توسعه�ی�سیاست�ها�برای�خدمات�و�استفاده�ی�موثر��از�منابع�موجود�امکان�ندارد.�اجرای�هر�برنامه�
و�فعالیت�می�تواند�در�این�عبارت�خالصه�شود:�»فکر�خوبی�است،�اما�هزینه�ی�آن�را�چگونه�پرداخت�کنیم؟«.�بهترین�راه�
همکاری�کارمندان�با�مدیریت�است�تا�بتوانند�بودجه�را�گسترش�دهند�و�امکانات�ارائه�ی�خدمات�و�منابع�باکیفیت�به�

کودکان�جامعه�ی�محلی�را�بررسی�کنند.

کتابداران�کودک�باید�بتوانند�نیازهای�کتابخانه�ی�کودک�را�شناسایی�و�یک�بودجه�بندی�طراحی�کنند.�برای�این�کار�باید:

با�فرایند�تامین�بودجه�ی�سازمان�مادر�آشنایی�داشته�باشند؛ •
با�جدول�زمانی�چرخه�ی�بودجه�که�شامل�بودجه�ی�عملیاتی�و�درآمدها�است،�آشنا�باشند؛�که�معموالً�به�طور�ساالنه�برای� •

فعالیت�ها�تامین�می�شوند؛
از�فرایند�حسابدهی�بودجه�آگاهی�داشته�باشند؛ •



9

افراد�کلیدی�در�تامین�بودجه�را�بشناسند. •
اجزای�برنامه�ی�بودجه�ی�کتابخانه�ی�کودک�شامل�موارد�زیر�است�)البته�تنها�به�این�موارد�محدود�نمی�شود(:

منابع�جدید�)مانند�کتاب�ها،�نشریات،�اسباب�بازی�ها،�چندرسانه�ای�ها،�ابزارهای�دیجیتال،�نوشت�افزار( •
دستگاه�های�جدید�)تبلت�ها�و�کنسول�ها( •
هزینه�هایی�که�در�پس�استفاده�از�وسایل�فناوری�اطالعات-ارتباطات�ایجاد�می�شوند،�هزینه��ی�نرم�افزارها�و�مجوزهای� •

استفاده�از�آن�ها،�در�صورتی�که�این�موارد�به�طور�جداگانه�در�بودجه�ی�مربوط�به�فناوری�اطالعات-ارتباطات�در�نظر�
گرفته�نشده�باشند؛

وسایل�اداری؛ •
وسایل�و�برنامه�های�تبلیغاتی؛ •
بودجه�برای�برنامه�ها�و�فعالیت�ها؛ •
بودجه�برای�تبلیغات�و�بازاریابی؛ •
آموزش�کادر�و�پرورش�آن�ها؛ •
حقوق�کارمندان؛ •
هزینه�های�باالسری�مانند�اجاره،�نظافت،�برق�و�گرمایش-سرمایش؛ •
هزینه�های�سیستم�مدیریت�کتابخانه. •

حقوق�و�هزینه�ی�آموزش�کارمندان�کتابخانه�ی�کودک�می�تواند�در�بودجه�ی�بخش�کودک�کتابخانه�محاسبه�شود؛�اما�شاید�
بهتر�باشد�تا�این�موارد�در�بودجه�ی�در�نظر�گرفته�شده�برای�کارمندان�کتابخانه�در�برنامه�ی�بودجه�ی�کتابخانه�ی�عمومی�
آورده�شوند.�برای�مشخص�کردن�میزان�این�بودجه�،�باید�از�کتابدار�کودک�کمک�گرفت؛�زیرا�میزان�بودجه�ارتباطی�مستقیم�

با�ساعت�کار�کتابخانه�ی�کودک�و�کیفیت�و�گستره�ی�خدمات�ارائه�شده�توسط�کتابخانه�دارد.�

برنامه�ها،�خدمات�و�هرگونه�فعالیت�های�ابتکاری،�باید�نظاره،�ارزیابی،�بررسی�و�گزارش�دهی�شوند.�این�اطالعات�می�توانند�
در�گزارش�ساالنه�بیایند�و�نشان��دهند�که�از�بودجه�ی�اختصاص�داده�شده�چگونه�استفاده�شده�است.�هم�چنین�نشان�
می�دهند�که�آیا�بودجه�ی�در�نظر�گرفته�شده�برای�کتابخانه�ی�کودک�کافی�بوده�و�کتابخانه�توانسته�وظایف�خود�را�انجام�
دهد�و�به�اهداف�اش�برسد�یا�نه.�گزارش�های�ساالنه�باید�در�نشان�دادن�کیفیت�خدمات،�برنامه�های�کتابخانه�و�تاثیر�آن�

بر�کاربران،�مستند�و�دارای�مدارک�کافی�باشد.�)بخش�هفت-ارزیابی�و�تاثیر�را�مطالعه�کنید(.

منابع تامین بودجه

برای�تامین�بودجه�کتابخانه�های�عمومی،�تعداد�زیادی�از�منابع�وجود�دارند�که�سهم�هر�کدام�در�این�تامین�بودجه،�با�توجه�
به�عوامل�محلی�در�هر�کشور،�متفاوت�است.�منبع�اولیه�مالیات�و�اعتبارهای�مالی�در�سطوح�محلی،�منطقه�ای�و�یا�مرکزی�
هستند.�کتابخانه�ها�باید�به�دنبال�منابع�مالی�دیگر�برای�تامین�بودجه�ی�پروژه�های�خود�باشند�که�می�تواند�شامل�مبلغی�
اهدا�شده�از�سوی�نهادهای�مالی�یا�شرکتی�خصوصی،�درآمدی�از�طریق�کارهای�تبلیغاتی،�هزینه�ی�عضویت�و�یا�حمایت�
مالی�از�سوی�سازمان�های�هم�کار�باشد.�کتابخانه�های�محلی�که�توسط�پشتیبانان�شهری،�منطقه�ای�و�یا�استانی�حمایت�

مالی�نمی�شوند�باید�به�صورت�ساالنه�از�طرق�دیگر�منابع�مالی�خود�را�تامین�کنند.

مشارکت و هم کاری

کتابخانه�های�عمومی�یکی�از�مهم�ترین�اعضای�جامعه�ی�محلی�هستند�زیرا�زیرساختی�گسترده،�دوستانه�و�قابل�دسترس�
دارند.�ایجاد�مشارکتی�موثر�و�پایدار�می�تواند�باعث�وجود�بهترین�امکانات،�خدمات�و�فرصت�ها�برای�تمامی�کودکان�جامعه�

با�هر�سطحی�از�توانایی�ها�بشود.�
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کتابداران�کودک�باید�هم�کاری�و�ارتباطی�قوی�با�دیگر�سازمان�های�جامعه�و�سهام�داران�حوزه�ی�یادگیری�و�آموزش�پایدار�
داشته�باشند�تا�بتوانند�به�بهترین�سطح�مشارکت�و�فعالیت�افراد�جامعه�برسند.�مشارکت�شاید�در�سطحی�راهبردی�
طراحی�شود،�به�طوری�که�سازمان�ها�و�آژانس�ها�رهنمودی�برای�مشارکت�در�راه�رسیدن�به�دستورکار�مشترک�داشته�

باشند.�در�بین�کتابداران،�مشارکت�با�یک�دیگر�و�ایجاد�محیطی�برای�تمرین�و�رشد�بسیار�مرسوم�است.�

کتابداران�کودک�باید�شناخت�کافی�نسبت�به�گروه�مخاطبان�خود�داشته�باشند�و�برای�رفع�نیازهای�جامعه�ی�متنوع�
خود،�تالش�کنند.�آن�ها�به�عنوان�افرادی�شناخته�می�شوند�که�می�توانند�با�افراد�دیرجوش�ارتباط�برقرار�کنند�و�با�آن�ها�
فعالیت�های�مشارکتی�داشته�باشند؛�این�کار�را�از�راه�آشنایی�با�ویژگی�های�خانواده�ها�و�درک�نیازهای�جامعه�انجام�
می�دهند.�ممکن�است�با�گذر�زمان�مشخصه�های�جامعه�ی�محلی�تغییر�کند،�اما�نیاز�به�ایجاد�مشارکت�و�شبکه�های�
پایدار�همیشه�باقی�می�ماند.�داشتن�رویکرد�جامعه�محور�می�تواند�روش�فعالیت�کتابداران�را�به�گونه�ای�تغییر�دهد�که�

برنامه�ریزی�و�تصمیم�گیری�به�صورت�مشارکتی�انجام�شود.

کادر�کتابخانه�باید�بتواند�با�گروه�های�دیگر�جامعه�که�به�نیازهای�کودکان�توجه�دارند�نیز�مشارکت�داشته�باشد.�پژوهش�ها�
نشان�می�دهند�که�خدمات�کتابخانه�ها�به�طور�طبیعی�فعالیت�سازمان�هایی�مانند�مدارس،�کارهای�مربوط�به�نوجوانان،�
بیمارستان�ها�)دکترها�و�پزشکان�کودکان(�و�دیگر�مراکز�بهداشتی،�خدمات�اجتماعی،�کسب�و�کار�محلی،�گروه�های�فرهنگی�
و�هنری،�گروه�های�داوطلب�و�دیگر�سازمان�های�ناسودبر�را�به�هم�پیوند�می�دهند.�هم�کاری�با�هرکدام�از�سازمان�های�
نام�برده�به�خصوص�زمانی�که�برای�ترویج�کتاب�خوانی�در�میان�کودکان�و�خانواده�های�آن�ها�فعالیت�می�کنند�و�به�موانع�

موجود�برای�جامعه�در�دسترسی�)به�اطالعات(�اشاره�می�کنند،�بسیار�ارزش�مند�است.

مشارکت�محلی�سبب�می�شود�که�کتابخانه�مخاطبان�و�اعضای�احتمالی�بیش�تری�داشته�باشد.�این�موضوع�می�تواند�
باعث�تهیه�و�پیشرفت�خدمات�جدید�و�بهتر�برای�رفع�نیازهای�کودکان�جامعه�و�خانواده�های�آن�ها�باشد.�ارتباط�با�

سازمان�های�محلی�این�فرصت�را�به�کتابداران�می�دهد�تا:

به�طور�دقیق�مشخصات�و�اطالعات�کودکانی�را�که�مخاطب�شان�هستند�بشناسند؛ •
نیازها�و�اولویت�های�مخاطبان�متنوع�از�نظر�زبانی،�اقتصادی�و�فرهنگی�را�در�سطح�محلی�شناسایی�کنند؛ •
فرصت�های�تبلیغاتی�برای�برنامه�های�جدید�و�لذت�بخش،�چه�در�کتابخانه�و�چه�در�سازمان�هم�کار�ایجاد�کنند؛ •
مشارکت�هایی�داشته�باشند�که�برای�تمامی�شرکا�سودآور�باشد. •

پیش�دبستانی�ها،�مهدکودک�ها�و�موسسات�آموزشی�دیگر�از�مهم�ترین�شرکای�کتابخانه�های�کودک�هستند.�کتابداران�
کودک�باید�گستره�ای�از�برنامه�ها�را�که�به�نفع�این�موسسات�هستند،�ارائه�دهند:

بازدید�از�کتابخانه؛ •
برنامه�های�آشنایی�با�کتابخانه؛ •
کالس�های�سواد�اطالعاتی؛ •
ترویج�کتاب�خوانی؛ •
خدمات�امانت؛ •
برنامه�های�فرهنگی؛ •
تشکیل�گروه�های�مربوط�به�تکالیف�درسی�و�تشویق��و�راهنمایی�کودکان�در�انجام�تکالیف�درسی�در�کتابخانه؛ •
مراجعه�ی�نویسنده�و�یا�قصه�گو؛ •
دیدار�با�متخصصان�یا�صاحب�نظران. •
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بخش سه - مدیریت و توسعه  مجموعه کتابخانه

کتابخانه�ها�باید�دامنه�ی�وسیعی�از�منابع�قابل�توسعه�را�در�شکل�های�گوناگون�برای�رفع�نیاز�همه�ی�گروه�های�سنی�فراهم�
کنند.�هیچ�استاندارد�جهانی�برای�اندازه�و�محتوای�مجموعه�ی�کتابخانه�کودک�وجود�ندارد.�در�کنار�منابع�و�ابزارهای�سنتی،�
مجموعه�و�خدمات�کتابخانه�باید�شامل�رسانه�های�مناسب�و�فناوری�های�مدرن�هم�باشند.�مجموعه�ی�کتابخانه�و�منابع�
قابل�دسترسی�آنالین�آن،�باید�بازتاب�گستره�ی�وسیعی�از�نظریه�ها،�ارزش�ها�و�دیدگاه�ها�باشند.�یک�کتابخانه�ی�عمومی،�
باید�آینه�ی�تمام�گروه�های�اجتماعی�که�از�آن�استفاده�می�کنند�باشد.�از�این�رو�در�انتخاب�منابع�کتابخانه�باید�از�کودکان�
و�خانواده�های�آن�ها�کمک�گرفت.�این�مجموعه�افزون�بر�گیرایی�و�به�روز�بودن،�باید�از�نظر�فیزیکی�نیز�سالم�باشد�و�در�

دسترس�کودکان�قرار�گیرد.�

محتوای�مجموعه�باید�گسترده�و�مرتبط�با�مسائل�محلی�باشد؛�برای�مثال:

منابعی�به�تمام�زبان�هایی�که�در�جامعه��صحبت�می�شوند� •
منابعی�که�نویسندگان�و�تصویرگران�محلی�و�حاضر�در�جامعه�خلق�کرده�اند •
منابعی�که�از�نیازهای�آموزشی�جامعه�پشتیبانی�می�کنند •

گسترش�مجموعه�با�وجود�منابعی�مانند�نمونه�های�زیر�امکان�پذیر�است:

منابعی�فراگیر�و�جامع�که�بازتابنده�ی�اکثریت�جامعه�هستند�و�موضوع�های�گسترده�ای�هم�چون�تنوع�هویت�جنسی،� •
توانایی�ها،�پیشینه�ی�اجتماعی-اقتصادی،�گرایش�جنسی�و�ساختار�خانواده�ها�را�مطرح�می�کنند؛

منابعی�که�در�بازتاب�انواع�جنسیت�ها�و�نژادها�تعادل�دارند. •

بررسی�مداوم�و�توسعه�ی�مجموعه�ی�کتابخانه�بسیار�مهم�است.�با�این�کار�از�وجود�منابع�و�مدارک�باکیفیت�و�جدید،�که�
بازتاب�فرهنگ�بومی�جامعه�و�کل�جهان�باشند،�اطمینان�حاصل�می�شود.��این�مجموعه�باید�شامل�منابع�چند�فرهنگی�و�
همچنین�منابعی�برای�کودکان�با�نیازهای�ویژه�و�موضوع�هایی�مانند�دوست�یابی�و�نه�گفتن�به�زورگویی�و�قلدری�باشد.�
برای�مثال،�کتابی�که�شخصیت�آن�نیاز�ویژه�دارد�می�تواند�برای�کودکی�با�همین�نیاز،�حس�خوبی�به�همراه�داشته�باشد�
و�به�او�کمک�کند�خود�را�با�نگاهی�مثبت�ببیند.�هم�چنین�کودکان�دیگر�که�تجربه�ی�مشابه�ندارند�نیز�بینش�و�درک�بهتری�

نسبت�به�این�نوع�مسائل�به�دست�می�آورند.

موارد�زیر�انواع�منابعی�هستند�که�باید�در�یک�کتابخانه�ی�کودک�معمولی�در�دسترس�باشند.��باید�یادآوری�کرد�که�این�
فهرست�جامع�و�کامل�نیست:

منابع�داستانی�و�غیرداستانی�برای�تمامی�گروه�های�سنی •
منابع�مرجع •
منابعی�با�زبان�معیار�جامعه •
منابعی�با�زبان�های�دیگری�که�در�جامعه�صحبت�می�شوند •
بازی�های�کامپیوتری •
اسباب�بازی�ها •
انواع�بازی�و�پازل •
سازهای�موسیقی •
منابع�و�وسایل�آموزشی •
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کتاب�های�صوتی •
منابع�و�وسایل�حسی •
سبدهایی�با�وسایل�مختلف�برای�نوزادان�و�نوپایان •
وسایل�و�ابزار�برای�ایجاد�محیطی�مناسب�برای�فعالیت�های�مختلف�مانند�ساخت�کاردستی،�نقاشی�و�... •
کتابخانه�ها�می�توانند�در�هم�کاری�با�سازمان�های�دیگر�منابعی�را�به�صورت�امانی�تهیه�کنند�مانند�ابزار�و�وسایل�آموزشی� •

که�در�حال�توسعه�اند.�برای�مثال�دی�وی�دی�هایی�با�زبان�اشاره�و�یا�کتاب�هایی�با�خط�بریل.

انواع منابع و ابزارها

منابع�و�ابزارهای��موجود�در�کتابخانه�شکل�های�گوناگونی�دارند.�در�فهرست�زیر�به�بعضی�از�این�منابع�اشاره�می�کنیم.�در�
نظر�داشته�باشید�که�این�فهرست�جامع�و�کامل�نیست�و�ممکن�است�شکل�های�تازه�ای�از�یک�منبع�که�در�فهرست�نیامده��

است�در�دسترس�قرار�بگیرد:

منابع�در�قالب�فیزیکی�)چاپی�و�الکترونیک(�مانند�کتاب�ها،�کتاب�های�صوتی،�کمیک�ها،�مجله�ها،�سی�دی�و�دی�وی�دی،� •
بازی�های�ویدئویی�و�منابعی�با�خط�بریل

منابع�در�قالب�دیجیتال�مانند�پخش�موسیقی�از�روی�اینترنت،�فیلم�ها،�کتاب�های�الکترونیک،�نرم�افزارهای�آموزشی�و� •
سرگرم�کننده،�پایگاه�داده�منابع�آموزشی�محلی�و�جهانی.

سیاست های مدیریت و توسعه ی مجموعه کتابخانه

سیاست�های�مورد�تایید�هیئت�امنای�کتابخانه�ی�عمومی�درباره�ی�کتابخانه�ی�کودک�باید�مکتوب�باشد.�این�سیاست�ها�
باید�با�رویکردی�پایدار�به�مدیریت�و�توسعه�ی�مجموعه�ی�کتابخانه�ی�کودک�تنظیم�شوند.�هر�بیانیه�ای�که�در�این�سیاست�ها�
آمده�است،�باید�اساس�و�پایه�ی�برنامه�ریزی�های�آینده�را�در�بر�داشته�باشد�و�برای�مشخص�کردن�اولویت�ها،�به�ویژه�
هنگام�تخصیص�منابع�مالی�قابل�استفاده�باشد.��این�بیانیه�ها�خط�مشی�کتابخانه�را�به�هنگام�صحبت�با�اعضا،�مسئوالن�
و�شرکای�مالی�کتابخانه�مشخص�می�کنند.�همچنین�از�اهداف�کتابخانه�و�سازمان�پشتیبانی�می�کنند�و�نشان�دهنده�ی�

مسئولیت�و�تعهد�کتابخانه�نسبت�به�هدف�های�توافق�شده�هستند.

منابع فیزیکی و دیجیتالی

منابع�فیزیکی�و�دیجیتال�یک�کتابخانه�ی�کودک�شامل�امکانات،�وسایل�و�مجموعه�ای�از�منابع�هستند.�در�صورت�امکان،�
منابع�باید�قابل�دانلود�کردن�باشند.�از�افرادی�آشنا�با�فناوری�های�سازگار�و�تطبیق�پذیر�برای�امتحان�کارایی�امکانات�و�

خدمات�خوب�است�کمک�بگیرید.

کتابداران�کودک�باید�به�فکر�ارتباط�با�کتابداران�کتابخانه�هایی�باشند�که�برای�افراد�با�نیازهای�ویژه��فعالیت�می�کنند.�از�
این�طریق�می�توانند�امکاناتی�مانند�ارسال�کتاب�به�منزل�این�کودکان�را�به�خدمات�کتابخانه�اضافه�کنند.�این�کتابخانه�ها�

هم�چنین�می�توانند�کاتالوگ�های�کتابخانه�و�محتوای�دیجیتالی�را�در�اختیار�اعضای�خود�قرار�بدهند.

فناوری در کتابخانه ی کودک

کتابداران�می�توانند�به�پیشرفت�مهارت�های�سواد�دیجیتال�کودکان�و�نوجوانان�کمک�کنند.�کتابخانه�های�کودک�به�گونه�ای�
طراحی�می�شوند�که�بتوانند�از�فناوری�های�نو�و�تازه�برای�پشتیبانی�از�نیازهای�خواندن�و�نوشتن�کودکان�استفاده�کنند.�
فناوری�ها�برای�بیش�تر�کودکان�نشانه�ی�هیجان،�سرگرمی�و�تفریح�هستند.�کتابخانه�ها�باید�فضایی�باشند�که�کودکان�
از�فناوری�ها�استفاده�کنند،�به�منابع�و�اطالعات�دسترسی�داشته�باشند�و�بیاموزند�که�چگونه�این�اطالعات�را�با�نگاهی�
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انتقادی�ارزیابی�کنند.�باید�به�والدین،�پرستاران�کودک�و�مربیان،�آموزش�های�الزم�برای�گزینش�و�استفاده�ی�درست�و�امن�
از�فناوری�ها،�به�ویژه�آن�هایی�که�در�کتابخانه�موجود�هستند،�داده�شود�تا��آموزش�این�مهارت�ها�به�کودکان�هم�بهتر�انجام�
شود.�برای�شناخت�بهتر�توانایی�دیجیتالی�کودکان�و�نوجوانان�به�پژوهش�نیاز�است�تا�بنا�بر�نتایج�آن�بتوان�برنامه�های�

آموزشی�مناسب�را�در�کتابخانه�اجرا�کرد.�

یکی�از�وظایف�کتابداران�معرفی�کتابخانه�به�عنوان�فضایی�امن�است.�کتابدار�هم�چنین�باید�کودکان،�نوجوانان،�والدین�
آن�ها�و�پرستاران�کودک�را�در�استفاده�ی�امن�از�اینترنت�و�فضای�آنالین�راهنمایی�کند.�کتابداران�باید�دانش�و�مهارت�کافی�

را�در�استفاده�از�رسانه�های�دیجیتال�داشته�باشند.�

تجهیزات�فناروی�اطالعات�بخش�کودک�کتابخانه�باید�هم�اندازه�ی�بخش�بزرگ�سال�آن�در�اولویت�باشد.�فضاهای�کاری�
چندرسانه�ای�فهرست�برخط�دسترسی�همگانی�یا�اوپک�)OPAC(،�فضاهای�کاری�اینترنت،�تبلت�ها�و�مجموعه�ای�از�
نرم�افزارها�)برای�استفاده�در�کتابخانه�و�هم�چنین�امانت�دهی(�باید�فراهم�آورده�شوند.�کتابخانه�ها�معموالً�فضایی�عمومی�
برای�دسترسی�به�اینترنت�پرسرعت�هستند.�کتابداران�باید�به�قوانین�کشور�خود�در�ارتباط�با�استفاده�ی�کودکان�از�اینترنت�

توجه�داشته�باشند.

کامپیوترها،�دستگاه�های�دیجیتالی�و�اینترنت�رایگان�می�توانند�باعث�از�بین�رفتن�شکاف�عمیقی�شود�که�افراد�ناتوان�
در�استفاده�از�این�امکانات�را�از�دیگران�جدا�می�کند.�در�جاهایی�که�کودکان�دسترسی�به�اینترنت�ندارند�منابع�می�توانند�
روی�دستگاه�های�دیجیتالی�دانلود�و�به�کودکان�داده�شوند.�این�دستگاه�ها�ممکن�است�متعلق�به�خود�کودک�باشد�و�یا�
کتابخانه�آن�را�به�کودکان�امانت�دهد.�در�فرصت�های�ممکن،�منابعی�که�قابل�دانلود�شدن�باشند�باید�برای�دستگاه�های�
پراستفاده،�مانند�گوشی�های�هوشمند�و�تبلت�ها�تهیه�شوند.�این�دستگاه�ها�نیاز�تهیه�ی�دیگر�دستگاه�های�گران�قیمت�را�
کم�کرده�و�امکان�استفاده�ی�یکسان�از�منابع�را�برای�کودکان�با�نیازهای�ویژه�فراهم�می�آورند.�کتابخانه�هایی�که�فناوری�های�

»سازنده«،�مانند�چاپ�گر�سه�بعدی�دارند،�می�توانند�از�آن�ها�برای�تولید�منابع�قابل�دسترس�استفاده�کنند.

بخش چهار - برنامه ها و فعالیت های توسعه جامعه

برنامه�ریزی�و�اطالع�رسانی�موثر�در�جامعه�باید�با�نگاه�به�تغییرات�جمعیت�و�تنوع�جامعه�ی�محلی�طراحی�شوند.��این�
کار�به�درک�جمعیت�شناختی�درست�از�جامعه�نیاز�دارد.�کتابداران�کودک�می�توانند�با�ارائه�ی�خدمات،�برنامه�ها�و�منابعی�
که�نیازهای�ویژه�ی�جامعه�ی�مورد�نظرشان�را�بازتاب�می�دهد�و�هم�چنین�با�تعامل�وگوش�دادن�به�جامعه�نسبت�به�تنوع�
و�عدالت�اجتماعی�متعهد�باشند.�بسیار�مهم�است�که�یک�کتابدار�با�مشاهده�و�گوش�دادن�به�مخاطبان�خود�بتواند�

برنامه�هایی�هماهنگ�با�نیازهای�آن�ها�طراحی�کند.

کتابخانه�های�عمومی�مسئولیتی�ویژه�در�روند�یادگیری�خواندن،�ترویج�کتاب��و�دیگر�رسانه�های�مناسب�کودکان�دارند.�
کتابخانه�ها�به�کودکان�فرصت�می�دهند�تا�لذت�خواندن،�هیجان�رسیدن�به�دانش�جدید�و�پرورش�تخیل�را�تجربه�کنند.�
باید�از�کودکان،�والدین�و�پرستاران�آن�ها�در�استفاده�ی�بهینه�از�کتابخانه�حمایت�شود�تا�در��به�کارگیری�منابع�چاپی�و�
دیجیتال�مهارت�کافی�را�کسب�کنند.�کتابداران�پرورش�کودکانی�کتاب�خوان��را�به�چشم�فرصتی�برای�افزایش�اعتماد�
به�نفس�و�لذت�در�خواندن�نگاه�می�کنند�و�کودکان�را�تشویق�می�کنند�تا�تجربه�های�خود�را�در�زمینه�ی�کتاب�خوانی�با�
یک�دیگر�به�اشتراک�بگذارند.�کتابدار�کودک�باید�برنامه�های�ویژه�ای�متناسب�با�ویژگی�های�همه�ی�کودکان�طراحی�کند؛�
مانند�برنامه�های�قصه�گویی�و�سایر�فعالیت�هایی�که�در�پیوند�با�منابع�و�خدمات�کتابخانه�هستند.�درگیر�کردن�و�کمک�
گرفتن�از�کودکان�و�نوجوانان�در�طراحی�فعالیت�ها�بسیار�اهمیت�دارد؛�این�فعالیت�ها�می�توانند�شامل�تشکیل�گروه�های�

کتاب�خوانی،�آموزش�خصوصی�و�گردآوری�و�تامین�منابع�باشد.
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مثال�هایی�دیگر�از�فعالیت�های�کتابخانه:

برنامه�های�آشنایی�با�کتابخانه •
فعالیت�های�سواد�اطالعاتی�و�سواد�برای�خانواده •
ترویج�کتاب�خوانی�و�پرورش�کتاب�خوان •
خدمات�امانت�دهی •
تشکیل�گروه�های�کتاب�خوانی •
برنامه�های�فرهنگی •
همیاری�با�کودکان�در�انجام�تکالیف�درسی •
برنامه�هایی�با�حضور�نویسندگان�و�قصه�گویی •
برنامه�هایی�برای�نوزادان�و�نوپایان •
فعالیت�های�کاردستی�و�دست�ورزی •
فعالیت�های�برنامه�نویسی�کامپیوتری •
نمایش�خالق •
برنامه�های�موسیقی�و�تئاتر •

برای�افزایش�دسترسی�جامعه�به�کتابخانه،�باید�به�تمام�اعضای�جامعه�توجه�کرد؛�افراد�با�نیازهای�ویژه،�مهاجران،�
پناهندگان�و�آن�هایی�که�زندگی�سختی�دارند.�برای�تحقق�این�هدف،�کتابخانه�می�تواند�با�مراکزی�که�در�حوزه�ی�نیازهای�
ویژه�فعالیت�دارند�هم�کاری�و�آن�ها�را�با�امکانات�و�منابع�ویژه�ی�کتابخانه�آشنا�کند.�هم�چنین�می�تواند�با�آموزگاران�و�
مربیان،�که�نخستین�افرادی�هستند�که�متوجه�نیازهای�ویژه�ی�یادگیری�در�کودکان،�مانند�خوانش�پریشی�و�اوتیسم،�
می�شوند،�در�ارتباط�باشد.�اطالعات�درباره�ی�شیوه�ی�دسترسی�به�منابع�باید�در�سایت�کتابخانه�و�مطالب�تبلیغاتی�نوشته�

شده�باشد.�برنامه�ها�و�فعالیت�ها�باید�فراگیر�باشند�زیرا�همیشه�مشخص�نیست�که�یک�کودک�نیاز�ویژه�دارد�یا�نه.

بخش پنج - طراحی فضا و ایجاد محیطی دوستانه

در�کتابخانه�ی�عمومی�که�به�همه�ی�گروه�های�سنی�خدمات�ارائه�می�دهد�باید�برای�کودکان�فضایی�ویژه�در�نظر�گرفته�
شود.�در�شرایط�مطلوب،�بخش�کودک�کتابخانه�باید�فضایی�تفکیک�شده�و�مشخص�باشدکه�به�راحتی�از�بقیه�قسمت�های�

کتابخانه�متمایز�شود.�

بخش�کودک�یک�کتابخانه�باید�به�گونه�ای�طراحی�شود�تا�پاسخ�گوی�نیازهای�امروز�و�آینده��باشد.�فضای�کتابخانه�ی�کودک�
افزون�بر�این�که�باید�برای�همه�ی�گروه�های�سنی�مناسب�باشد،�باید�برای�انجام�فعالیت�های�گوناگون�مانند�جست�و�جو�و�
مطالعه�ی�شخصی،�فعالیت�های�اجتماعی�خانواده�ها�و�نوجوانان،�برنامه�های�وسیع�تر�مانند�قصه�گویی،�برنامه�های�نوزاد�و�

نوپا،�گروه�های�حل�تمرین�و�حضور�نویسندگان�در�کتابخانه�طراحی�شده�باشد.�

کتابخانه�ها�با�ارائه�ی�خدمات�و�امکانات�برای�همه�ی�گروه�های�سنی،�کودکان�و�نوجوانان�را�جذب�محیط�کتابخانه�می�کنند.�
محیط�کتابخانه�باید�جذاب،�پر�چالش�و�البته�ایمن�باشد�تا�کودکان�با�عالقه�به�کتابخانه�بیایند.�کتابخانه�ی�کودک�
فضایی�برای�گردهمایی،�بازی�و�گفت�وگو�است�پس�باید�امن،�حامی�و�دوستانه�باشد�تا�کودکان�بتوانند�در�آن�به�بیان�و�
اشتراک�گذاری�نظرات�گوناگون�خود�بپردازند.�فضای�دوستانه�و�طراحی�خوب�سبب�می�شود�کودکان�به�استفاده�از�تمامی�
منابع�کتابخانه�و�مطالعه�و�گشت�و�گذار�در�محیط�آن�تشویق�شوند.�آشنایی�با�نوشتار�با�کتاب�و�کتاب�خوانی�آغاز�می�شود؛�
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بنابراین�نیاز�است�تا�کودکان�فضایی�را�برای�کتاب�خوانی�و�گوش�فرا�دادن�به�داستان�ها�داشته�باشند.

استانداردی�جهانی�درباره�ی�مساحت�و�طراحی�کتابخانه�ی�کودک�و�همچنین�امکانات�آن�وجود�ندارد.�اما�بهتر�است�هنگام�
طراحی�فضای�کتابخانه�ی�کودک�موارد�زیر�در�نظر�گرفته�شوند:

کتابخانه�ی�کودک�در�مرکز�ساختمان�و�ترجیحًا�در�طبقه�ی�همکف�قرار�بگیرد •
طراحی�مناسب�با�توجه�به�گروه�سنی�اعضا •
طراحی�مناسب�برای�تمام�اعضای�کتابخانه،�که�شامل�افراد�با�نیازهای�ویژه�هم�می�شود •
فضای�کافی�برای�جای�گیری�مجموعه�کتاب�ها،�روزنامه��و�نشریات�و�منابع�غیرچاپی�در�نظر�گرفته�شود.�همچنین� •

فضاهایی�برای�مطالعه،�قرارگیری�کامپیوترها،�نمایش�کتاب�ها�و�نشریات�و�فعالیت�کارمندان�کتابخانه�طراحی�شود.
انعطاف�پذیری�برای�انجام�فعالیت�های�متنوع.�فضای�کتابخانه�باید�قابلیت�تغییر�چیدمان�داشته�باشد�تا�بتوان� •

فعالیت�های�گوناگونی�مانند�موسیقی،�بازی،�بلندخوانی،�مطالعه�ی�شخصی�و�یا�توسعه�ی�مهارت�های�سواد�دیجیتال�
را�در�آن�جا�اجرا�کرد.

عالمت�گذاری�مناسب�و�مسیرها�مشخص�باشند •
اتاقی�برای�شیردهی�و�تعویض�نوزادان�در�نظر�گرفته�شود. •
سرویس�بهداشتی�مناسب�و�برای�همه�تعبیه�شده�باشد. •
صداهای�محیطی�با�درنظر�گرفتن�گروه�سنی�اعضا�کنترل�شوند. •
کتابخانه�نور�مناسب�داشته�باشد؛�چه�طبیعی�و�چه�مصنوعی. •
دمای�اتاق�در�طول�سال�مناسب�باشد.�)داشتن�وسایل�سرمایشی�و�گرمایشی( •
فضا�و�وسایل�کتابخانه�باید�براساس�قوانین�ایمنی�کودک�باشند •

گروه سنی

کودکان�یک�گروه�هدف�یکسان�و�همگن�نیستند.�تنوع�مهارت�ها،�توانایی�ها�و�نیازها�به�سن�و�پیشینه�ی�فرهنگی،�
اجتماعی�و�اقتصادی�آن�ها�بستگی�دارد.�در�طراحی�و�تجهیز�فضای�کتابخانه�باید�به�این�موضوع�توجه�شود.�از�آن�جایی�
که�کتابخانه�میزبان�کودکانی�با�گروه�های�سنی�مختلف�از�نوزاد�تا�نوجوان�است،�طراحی�فضا�و�وسایل�باید�متناسب�با�

نیازهای�مختلف�آن�ها�باشد.�

طراحی�فضای�کتابخانه�ی�کودک�و�نوجوان�نیاز�به�دانش�تخصصی�و�مهارت�دارد.�مهم�ترین�آن�ها�آگاهی�از�نیازهای�رفتاری�
و�اطالعاتی�این�گروه�سنی�است.�طراحی�محیطی�جذاب�برای�تمامی�گروه�های�سنی�ممکن�است�چالش�برانگیز�باشد.�
نیازها�و�انتظارات�کودکان�از�خدمات�کتابخانه�ای�برگرفته�از�تجربه�های�زندگی�و�متاثر�از�اجتماع،�آموزش�و�فرهنگ�است.�
زمانی�که�کودکان�بزرگ�می�شوند،�استقالل�و�عالقه�ی�آن�ها�به�فعالیت�های�اجتماعی�نیز�افزایش�می�یابد.�کتابخانه�باید�
فضایی�دوستانه�باشد�تا�کودکان�بتوانند�در�آن�به�فعالیت�های�اجتماعی�و�گفت�وگو�و�لذت�بردن�از�کتاب�خوانی�بپردازند.

تجهیزات و وسایل

در�کتابخانه�ی�کودک�فراهم�کردن�فضایی�که�کودکان�را�به�خود�جذب�کند�و�هم�زمان�به�آن�ها�احساس�راحتی�بدهد،�بسیار�
مهم�است.�وسایل�و�تجهیزات�کتابخانه�ی�کودک�باید�در�برابر�جنب�و�جوش�و�فعالیت�کودکان�از�استحکام�کافی�برخوردار�
باشند.�کتابخانه�ها�باید�فناوری�ها،�وسایل�و�تجهیزاتی�را�به�کار�گیرند�که�امکان�استفاده�ی�زیاد�و�قابلیت�تعمیر�داشته�

باشند.�برای�نوجوانان�مبلمان�راحتی�مانند�کاناپه،�میزهای�کوچک�و�بین�بگ�ها�بسیار�جذاب�هستند.

چیدمان�و�نمایش�کتاب�ها�در�قفسه�ها�باید�جذاب�و�گیرا�باشد.�قفسه�ها�باید�امکان�ارائه�ی�منابع�مختلف�را�فراهم�کنند�
همچنین�باید�با�ارتفاعی�کم�طراحی�شده�باشند�تا�کودکان�به�منابع�آن�ها�دسترسی�داشته�باشند.�وجود�قفسه�هایی�با�
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ارتفاع�های�مختلف�کتاب�های�هر�قفسه�را��برای�گروهی�از�کودکان�و�بزرگ�ساالن�دسترس�پذیر�می�کنند�و�دیگران�امکان�
استفاده�از�آن�ها�را�نخواهند�داشت.�داشتن�رویکردی�پویا�در�رابطه�با�مدیریت�موجودی�کتابخانه�و�قرار�دادن�آن�ها�در�
قفسه�ها،�از�روی�دادن�مشکالت�و�مسائل�جلوگیری�خواهد�کرد.�تغییر�مداوم�آن�چه�در�دیدرس�و�دسترس�افراد�است،�
باعث�باال�رفتن�دسترسی�به�منابع�و�افزایش�گزینه�های�انتخاب��می�شود.�بهتر�است�تا�جایی�که�می�شود�از�قفسه�هایی�با�

ارتفاع�کم�استفاده�شود�تا�استفاده�از�منابع�برای�تمام�اعضای�کتابخانه�راحت�باشد.�

نور

ظاهر�کتابخانه�و�حسی�که�به�مخاطب�منتقل�می�کند�تحت�تاثیر�نورپردازی�آن�است.�بهتر�است�از�ترکیب�نور�طبیعی�و�
مصنوعی�استفاده�کنیم.�بیش�تر�افراد�عالقه�دارند�در�نور�طبیعی�کتاب�بخوانند.�بخش�مطالعه�و�آموزش�و�قسمت��هایی�که�
نور�در�آن�ها�بازتاب�زیادی�دارد�به�نورپردازی�متفاوتی�نیاز�دارند.�استفاده�از�نورهای�متنوع�بین�نوجوانان�بسیار�پرطرف�دار�

است.

نشانه گذاری و مسیریابی

نشانه�هایی�که�در�کتابخانه�ی�کودک�استفاده�می�شوند،�قسمتی�بسیار�مهم�و�ضروری�جهت�ارتباط�با�اعضای�کتابخانه�
است.�نشانه�هایی�که�به�زبانی�ساده�و�رایج�نوشته�شده�است،�حس�بهتری�را�به�مخاطب�منتقل�می�کند.�نشانه�هایی�
که�در�کنار�نوشته�با�نماد�و�تصویر�کودکان�را�راهنمایی�می�کنند�نیز�می�توانند�جز�مهمی�از�طراحی�فضا�باشند.�استفاده�از�
نشانه�های�ماکاتون�)برنامه�ای�زبانی�و�ادبی�که�از�عالمت�ها�و�نشانه�ها�برای�آموزش�مهارت�های�ارتباطی،�زبانی�و�سوادی�

استفاده�می�کند(�می�تواند�به�تمام�کودکان�و�خانواده�ها�در�دسترسی�به�منابع�کتابخانه�کمک�کند.

دسترسی به فضاهای کتابخانه

�رویکرد�جهانی�دسترسی��همه�ی�افراد�به��فضاها�و�امکانات�کتابخانه�است.

ایمنی و سالمت

کتابخانه�باید�محیطی�امن�باشد�و�کتابداران�و�کارمندان�آن�باید�از�قوانین�مربوط�به�ایمنی�و�سالمت�آگاه�باشند.�

مشورت با اعضای کتابخانه - مشارکت دهی کودکان و نوجوانان در طراحی فضای کتابخانه

هم�کاری�و�مشارکت�اعضای�کتابخانه�در�طراحی�فضای�کتابخانه�و�کتابخانه�های�جدید�بسیار�مهم�است.�کتابخانه�های�
خالق�باید�کودکان�و�نوجوانان�را�در�طراحی�فضای�کتابخانه�مشارکت�دهند�و�به�آرا�و�نظرات�آن�ها�گوش�دهند.

برنامه  نمونه  دانمارک برای کتابخانه های عمومی-مثالی برای طراحی خالقانه

شماری�از�کارشناسان�علم�اطالعات�و�کتابداری�دانمارک،�دورتی�اسکات�هنسن،�هنریک�جوشومسن�و�کسپر�هونگارد�
هنسن،�برای�تبدیل�محیط�ساکن�کتابخانه�ی�عمومی�به�محیطی�پویا�و�تاثیرگذار�طرحی�تازه�ارایه�کرده�اند.�بر�اساس�
این�طرح�کتابخانه�ها�از�چهار�فضای�مختلف�که�با�یک�دیگر�هم�پوشانی�دارند�تشکیل�می�شوند:�فضای الهام بخش،�فضای 
یادگیری،�فضای نشست، دیدار  و گفت وگو�و�فضای فعالیت ها.�هدف�مشترک�این�چهار�فضا،�پشتیبانی�از�این�چهار�هدف�

اصلی�کتابخانه�ها�در�آینده�است:

•�مشارکت�و�ارتباط������ � � � •�کسب�تجربه�

•�نوآوری � � � •�توانمندسازی�
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این�چهار�فضا�الزامًا�اتاق�هایی�مشخص�از�نظر�فیزیکی�نیستند�و�بیش�تر�فرصت�هایی�اند�که�می�توان�در�فضای�فیزیکی�و�
مجازی�داشته�باشیم.

از�این�طرح�می�توان�برای�موارد�زیر�استفاده�کرد:

در�چیدمان،�تغییر�چیدمان،�طراحی�و�ساخت�ساختمان�کتابخانه؛ •
در�توسعه�ی�کتابخانه�ها�برای�مثال�از�طریق�مشارکت�های�مختلف؛ •
در�مدیریت�و�ارتباطات�برای�توسعه�ی�سیاست�ها�و�برنامه�های�کتابخانه؛ •
برای�انتقال�مفهوم�کتابخانه�به�جامعه؛ •
نقطه�ی�آغازی�برای�بحث�درباره�ی�نقش�کتابخانه�های�عمومی�در�توسعه�ی�جامعه�ا�ی�دموکراتیک. •
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بخش شش - جذب مخاطب و ترویج و توسعه

کتابداران�کودک�باید�پشتیبان�سرسخت�کتابخانه�ها�باشند�و�نقش�اساسی�کتابخانه�را�در�تقویت�مهارت�های�خواندن�و�
سواد�به�نمایندگان�و�رهبران�ملی�و�محلی�یادآور�شوند.�کتابداران�کودک�بر�جامعه�ی�مخاطب�خود�متمرکز�هستند�و�از�
کمک�کودکان�و�نوجوانان�برای�ترویج�منابع�و�خدمات�خود�بهره�می�برند.�در�سده�ی�بیست�و�یکم،�مهارت�های�خواندن�
و�سواد�بسیار�ضروری�هستند�از�این�رو�اهمیت�آن�ها�باید�به�طور�مداوم�یادآوری�شود.�کتابداران�کودک�می�توانند�با�
استفاده�از�روش�های�ترویج�و�جذب�مخاطب�از�نیاز�های�مخاطب�ها�و�اعضای�کتابخانه�آگاه�شوند�و�با�برنامه�ریزی�برای�
پاسخ�گویی�به�آن�ها�تالش�کنند.�هم�چنین�کتابخانه�باید�کودکان�و�جامعه�را�از�منابع�و�خدمات�خود�آگاه�کند.�می�توان�
کودکان�و�نوجوانان�را�برای�ترویج�و�توسعه�ی�منابع�و�خدماتی�که�به�آن�ها�عالقه�دارند�و�برای�شان�اهمیت�دارد�تشویق�

کرد�و�این�گونه�آن�ها�را�به�سوی�فعالیت�های�داوطلبانه�نیز�سوق�داد.

پیش�بینی�و�پاسخ�گویی�به�نیازهای�مخاطبان�و�هم�چنین�برقراری�ارتباط�با�آن�ها�و�جذب�مخاطب�جدید�از�اهداف�
ترویجی�کتابخانه�ها�هستند.�کارمندان�کتابخانه�باید�با�تالش،�کوشش�و�خالقیت�خود�با�افرادی�که�به�حضور�در�کتابخانه�
عادت�ندارند�و�یا�فرهنگ�کتاب�خوانی�در�زندگی�شان�کم�رنگ�است،�ارتباط�برقرار�کنند.�کتابداران�کودک�باید�برای�توسعه�و�

ترویج�کتاب�خوانی�و�کتابخانه�پیش�گام�باشند�و�منتظر�مراجعه�ی�افراد�به�کتابخانه�نمانند.

بهترین�راه�کار�برای�گسترش�فعالیت�های�کتابخانه�و�جذب�مخاطب�بیش�تر،�برنامه�ریزی�برای�توسعه�ی�منابع�و�خدمات�
است.�این�برنامه�می�تواند�شامل�موارد�زیر�شود:

استفاده�ی�خوب�و�مناسب�از�رسانه�های�چاپی،�الکترونیک�و�ارتباطی •
برقراری�ارتباط�با�کودکان،�نوجوانان�و�خانواده�ها�از�طریق�شبکه�های�اجتماعی •
برگزاری�نمایشگاه�ها •
استفاده�ی�موثر�از�نشانه�های�راهنما�برای�مسیریابی�در�بیرون�و�داخل�ساختمان�کتابخانه •
انتشار�مرتب�فهرست�منابع�موجود •
کمپین�سواد�و�خواندن�و�برگزاری�جلساتی�با�حضور�نویسندگان •
طراحی�کمپین�هایی�برای�پاسخ�گویی�به�نیازهای�کودکان�با�نیازهای�ویژه •
برگزاری�نمایشگاه�کتاب •
تعیین�هفته�ای�به�عنوان�هفته�ی�کتابخانه�و�برگزاری�مراسم�ساالنه�ای�به�این�مناسبت�و�ترتیب�دادن�این��گونه� •

فعالیت�ها�
برگزاری�سخنرانی�ها�و�فعالیت�هایی�برای�پیوند�بیش�تر�اعضا�با�قشرها�و�صنف�های�گوناگون�جامعه •

این�فهرست�همه�ی�راه�ها�برای�گسترش�فعالیت�و�جذب�مخاطب�برای�کتابخانه�ها�را�در�برنمی�گیرد.�با�توجه�به�شرایط�هر�
منطقه�می�توان�از�روش�های�دیگری�استفاده�کرد.

بخش هفت - ارزیابی و تاثیر کتابخانه

ارزیابی�یکی�از�مولفه�های�مهم�و�اساسی�در�ارائه�ی�خدمات�کتابخانه�و�هم�چنین�بخشی�ضروری�در�فرایند�برنامه�ریزی�
است.�ارزیابی�کاری�مکرر�و�پیوسته�است�که�با�استراتژی�و�برنامه�ریزی�آغاز�می�شود�و�از�آن�جا�که�کاری�همیشگی�و�جاری�
است،�به�صرف�زمان�و�هزینه�نیاز�دارد.�ارزیابی�به�بهبود�خدمات�و�برنامه�ها�کمک�می�کند.�هم�چنین�در�صورتی�که�اطالعات�
به�درستی�گرد�آوری�و�بررسی�شده�باشند،�می�توان�با�نظر�به�آن�ها�برای�کتابخانه�و�سیاست�گذاری�های�آن�تصمیم�های�
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آگاهانه�گرفت.�ارزیابی�باید�با�اهداف�از�پیش�تعیین�شده�و�نتایج�آن�ها�در�ارتباط�باشد.�با�توجه�به�نتایج�ارزیابی�خدمات�
و�برنامه�های�یک�کتابخانه�ی�کودک�درمی�یابیم�که�آیا�این�خدمات�و�برنامه�ها�پاسخ�گوی�نیازهای�کودکان�و�جامعه�بوده�اند�
یا�نه.�در�گام�نخست�ارزیابی�کتابخانه�باید�چشم�انداز�و�ارزش�های�خود�را�مشخص�و�آماده�کند.�اگر�کتابخانه�برنامه�ای�
برای�ارزیابی�داشته�باشد�تا�در�آن�اهداف،�پرسش�های�پژوهش�و�اطالعات�مورد�نیاز�مشخص�شده�باشد،�ارزیابی�بهتر�

انجام�خواهد�شد.

از�مطالعه�ی�کاربران�و�پژوهش�های�کتابخانه�درباره�ی�رفتار�و�نیازهای�آن�ها�می�توان�در�مراحل�مختلف�چرخه�ی�اطالعات�
استفاده�کرد.�در�مرحله�ی�اول�مشخص�می�کنیم�که�به�چه�می�خواهیم�برسیم�و�چه�چیزهایی�را��به�عنوان�مدرک�در�نظر�

می�گیریم�و�چرا.�برای�ارزیابی�موقیت�برنامه�ها�و�خدمات�به�کودکان،�باید�از�روش�های�کمی�و�کیفی�استفاده�کرد.�

در�خالصه�ی�گزارش�نگرش�بین�المللی�ایفال�آمده�است�که�کتابخانه�ها�برای�شناخت�نیازهای�جامعه�و�طراحی�خدمات�
برای�و�پاسخ�گویی�به�آن�ها�فرصت�های�خوبی�در�اختیار�دارند.�کتابخانه�ها�باید�مطمئن�شوند�که�سهام�داران�و�جامعه�از�
ارزش�و�تاثیر�خدمات�کتابخانه�ای�به�کودکان�آگاه�هستند.�می�توان�از�طریق�بررسی�یک�برنامه�و�یا�یک�سیاست،�میزان�
تاثیر�را�ارزیابی�کرد�و�اطالعاتی�در�این�باره�ارائه�داد.�در�این�نوع�ارزیابی�ها،�تمرکز�روی�نتایج�و�برون�داد،�و�تاثیر�خدمات�و�

برنامه�ها�بر�کودکان�و�جامعه�است.�

در�طراحی�برنامه�ارزیابی�کتابخانه،�می�توان�از�این�پرسش�ها�استفاده�کرد:

قرار�است�چه�چیزی�ارزیابی�شود؟ •
به�چه�مدارکی�نیاز�داریم؟ •
چه�زمانی�برای�اجرای�این�طرح�ارزیابی�مناسب�تر�است؟ •
برای�ارزیابی�برنامه�ها�از�چه�معیارهایی�استفاده�خواهد�شد؟ •
چه�استانداردی�برای�اجرای�یک�برنامه�وجود�دارد�تا�آن�برنامه�موفقیت�آمیز�شناخته�شود؟ •
اگر�برای�سنجش�نتایج،�ارزیابی�باید�تکرار�شود،�فاصله�ی�زمانی��این�ارزیابی�ها�چگونه�خواهد�بود؟ •
بر�پایه�ی�شواهد�موجود�نتایج�کدام�یک�از��عملکردهای�کتابخانه�مورد�ارزیابی�قرار�گرفته�است؟� •
چگونه�از�یافته�های�این�ارزیابی�برای�اجرای�تغییرات�استفاده�خواهد�شد؟ •

ترجمه، تدوین و ویرایش :  کمیته کتابخانه های با من بخوان

ترجمه:�ندا�کمال�هدایت�

ویرایش�و�بازخوانی:�هورزاد�عطاری،�صفورا�زواران�،�سارا�یوسف�پور،�شیدا�اکبری�و�مهرزاد�یزدیان�

صفحه�آرایی:�سارا�یوسف�پور� 
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