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  هایی بزرگ از مکانی کوچک اندیشه
  

انـد؛   هـایی بـزرگ از مکانهـایی کوچـک و از نقطـه صـفر آغـاز شـده         ایـم کـه اندیـشه    بارها شاهد بـوده  
رسانی نیـز   در تاریخ کتابداري و اطالع. اند هایی که منشأ بروز تحوالتی عمیق و اثربخش در جامعه گشته       اندیشه

المللـی   هـایی کوچـک شـروع شـده و در سـطوح ملـی و بـین        گ از کتابخانـه  ایم که حرکتهایی بـزر      شاهد بوده 
ریزي کـشور   در بازدیدي که به تازگی همراه با جمعی از کتابداران سازمان مدیریت و برنامه . اند  تأثیرگذار بوده 

انی، ایـن  شاید به لحـاظ مکـ  . اي علوم و تکنولوژي شیراز داشتم، نکته باال در ذهنم تداعی شد از کتابخانه منطقه  
شـاید از اینکـه ایـن مکـان در       . اي کوچک باشـد     کتابخانه به وسعت یک کتابخانه عمومی یا کتابخانه دانشکده        

اي نیست و بلکه در یکی از طبقات ساختمان کتابخانـه میـرزاي شـیرازي دانـشگاه            اصل متعلق به کتابخانه منطقه    
تعجب کنیم، اما توضیحات مسئوالن ) تحمیل کردهو یا خود را براي مدتهاي طوالنی به آن     (شیراز جاي گرفته    

کنـد کـه، بـا وجـود      ها و فعالیتهاي آن، مـا را متقاعـد مـی    گیري، برنامه اي درباره تاریخچۀ شکل     کتابخانه منطقه 
  . پذیرد کوچکی مکان این کتابخانه، کارهاي بزرگ و اثربخشی در آن صورت می

این فعالیتها داشته باشیم، مجموعه مدیریت و کارکنـان  بی آنکه قصد بزرگنمایی و تبلیغی کاذب درباره   
ریزي و انجـام فعالیتهـاي    اندرکار تأمین نیرو، سازماندهی، برنامه    اي، در طول دو دهه اخیر، دست        کتابخانه منطقه 
ت گزارش کوتاه مسئوالن کتابخانه از این فعالیتها و بازدید از بخشهاي آن، بویژه بناي در دس    . اند  گوناگون بوده 

در شـرایطی کـه   . انـد  هاي بزرگی به منصه ظهور رسیده کـه عمـالً تحقـق یافتـه     ساخت آن، نشان داد که اندیشه   
 است  ها در ایران، به دلیل کمبود اعتبارات و یا کم توجهی، همیشه با مشکل مواجه بوده توسعه فیزیکی کتابخانه

، بـه دلیـل محـدود شـدن اسـتخدام بـه سـختی         ها  و در وضعیتی که تأمین نیروي انسانی متخصص براي کتابخانه         
این کتابخانه با تدبیر مـدیریت آن و  . اي توانسته است به این دو مهم دست یابد         پذیر بوده، کتابخانه منطقه     امکان

اکنون بنایی عظیم در چهـارده طبقـه و بـا    : دور از هیاهو، گامهاي بزرگی در راه توسعه همه جانبه برداشته است           
داث اسـت، تجهیـزات الزم و کـافی بـراي      هـزار مترمربـع در دسـت احـ    20و بـه وسـعت     طراحی حساب شـده     

 109(برداري از آن در نظر گرفته شده، ساختار تشکیالتی و پستهاي سـازمانی         اندازي ساختمان جدید و بهره      راه
.  کارشناس، کارشناس ارشد و دکترا افـزایش یابـد  400براي آن به تصویب رسیده و قرار است تا سقف         ) مورد

هاي بزرگ را عینیت بخشیده، طرحهاي پژوهشی و اجرایی براي ایجاد انـواع      یشهتر است و آن اند      اما آنچه مهم  
شـبکه  : ها و پایگاههاي اطالعاتی است که تقریباً تمامی آنها در نوع خود در ایران منحـصر بـه فـرد هـستند          نظام

گاه کتابهـاي تمـام   هاي تمام متن فارسی، پای     هاي تمام متن، پایگاه مقاله      فهرستگان کتابهاي فارسی، پایگاه مجله    
  . ها و تعدادي پایگاههاي موضوعی متن فارسی، پایگاه نقشه

 فارسی و نیز نمایه استنادي علوم، بیانگر اراده و تـالش  ISIاندازي پایگاه  افزون بر موارد فوق، تهیه و راه  
اي فارسـی،  هـ  تواند به موضوعاتی چون اعتبار بخـشی مجلـه   ناپذیر متخصصان این کتابخانه است که می  خستگی

به موازات ایـن  . هاي هسته و نویسندگان ایرانی هسته، کمک کند    ها و شناسایی مجله     پژوهشهاي استنادي، مجله  
 Iranian Journalانتشار منظم مجله انگلیـسی زبـان   : تالشها، رخداد مثبت دیگري نیز به واقعیت پیوسته است

of Information Science and Technologyپژوهشی نویسندگان ایرانی و خارجی را درج هاي   که مقاله



تأسیس پانزده نماینـدگی در دانـشگاهها و مراکـز پژوهـشی        . المللی مطرح باشد    تواند در سطح بین     کند و می    می
کتابخانـه  . هاي بزرگ افزود رسانی به آنها را نیز باید به جمع دستاوردهاي آن اندیشه ایران و ارائه خدمات اطالع 

اي  ین ساختمان کوچک خود توانسته است مرزهاي ملی را نیز پشت سر گذارد و در سطح منطقهاي، با هم منطقه
  . هایی در سوریه و ارمنستان در همین راستاست تأسیس شعبه. فعالیت کند

هاي بزرگ، که از مکانی کوچک سرچشمه گرفته و حکـایتگر تالشـهاي بـسیار،              امید است این اندیشه   
تبـاط سیاسـتمدارانه مـدیریت کتابخانـه بـا دسـتگاههاي دولتـی در راه سیاسـتگذاري،              ریزیهاي دقیـق و ار      برنامه
رسـانی و علـوم    بندي و مانند آنها و جلب همکاري اندیشمندان و متخصـصان حـوزه کتابـداري و اطـالع           بودجه
  . اي است، همچنان تداوم یابد رایانه

اي بالقوه بزرگ کتابداران جوان این مرز و ه هاي بزرگ تأثیر خود را بر اندیشه       بدون تردید، این اندیشه   
دکتـر جعفـر   «ناپذیر بیشتري چـون   امید است در آینده نزدیک مدیران هوشمند و خستگی. بوم خواهد گذاشت 
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