
  هاي تخصصی بازنگري به رویکرد کاربر مداري در کتابخانه
   1حسین قاسمی علی

  

  چکیده
شود، عمدتاً به خدمات فنی، فضاي فیزیکی و تجهیزات، و  ها انجام می آنچه در رابطه با استاندارد کردن کتابخانه 

نظـران ایـن حرفـه،     مندان و صاحب که بسیاري از حرفه اما با توجه به این . شود  مربوط می ) مجموعه(محتواي اطالعاتی   
دهند، این شیوه  مداري ترجیح می    مداري و مجموعه    اي به مأموریت    رویکرد کاربردمداري را در ارائه خدمات کتابخانه      

به بیان دیگر، با وجود ادعاي پایبندي به کاربرمـداري،         . نگاه به استانداردسازي، با رویکرد کاربرمدارانه همخوانی ندارد       
هـاي تخصـصی    این مسئله در کتابخانـه  . شود  مداري استفاده می    مداري و مجموعه    ین شیوه در جهت مأموریت    عمالً از ا  

ها در قالب محصول پژوهش، تجسم یابد و به  یابد، زیرا قرار است نتیجۀ فعالیت این دسته از کتابخانه تر می اهمیتی افزون
نان در جهت تحصیل سواد اطالعاتی مطابق با حدود هر آموزش کاربران و سوق دادن آ     . تولید دانش جدید منجر شود    

ها در نیل به اهداف خود و تحقق واقعی رویکرد کاربرمدارانه موفق  شود کتابخانه چه باالتري از استانداردها، موجب می
 باید ـ بـا   هاي تخصصی اي ریشه داشته و کتابخانه  شوند؛ بویژه آنکه تعاریف جدید سواد اطالعاتی در آموزشهاي کتابخانه

توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور ـ بیش و پیش از استاندارد کردن خدمات فنی تجهیـزات و   
فضاي کتابخانه؛ به آموزش سواد اطالعاتی بر مبناي استانداردها به کاربران خود بپردازند تا بدین ترتیب ضمن استقالل               

بر این . هاي تخصصی گردند افزایی، موجب کارآمدي بیشتر خدمات کتابخانه بخشیدن به آنان در کسب اطالعات و دانش
ها باید در درجه اول به ارزیابی کاربران خود بر مبناي استانداردهاي سواد اطالعـاتی و در وهلـۀ دوم بـه         مبنا، کتابخانه 

  . عاتی، بپردازندهاي آموزشی بر مبناي این ارزیابی با هدف ارتقاي سطح سواد اطال طراحی و اجراي برنامه
هـاي تخصـصی،      مداري، کتابخانه   مداري، مأموریت   استانداردهاي کتابخانه، کاربرمداري، مجموعه   : ها  کلیدواژه

  سواد اطالعاتی، آموزش کاربران
  اي  رویکردهاي مختلف به خدمات کتابخانه

هاي نوین  ثیر مؤلفهرسانی و کتابداري، تحت تأ مندان و متخصصان اطالع در سالهاي اخیر، رویکرد حرفه
زمانی گردآوري منـابع اطالعـاتی    . هاي علمی و پژوهشی، دستخوش تحوالت فراوان شده است          حاکم بر حوزه  

کوشیدند در راه تکمیل مجموعۀ منابع خـود، بـر       براي کتابخانه از اهمیت بسیاري برخوردار بود و کتابداران می         
در ... مبود فـضا، تجهیـزات، بودجـه، نیـروي انـسانی و           دشواریهاي مجموعه غلبه کنند؛ دشواریهایی همچون ک      

ــرد        ــا رویک ــسین در رابطــه ب ــشین و پ ــشکالت پی ــستلزم حــل م ــه م ــابع کتابخان ــه من ــسترش مجموع ــه، گ نتیج
آوري؛ و مشکالت  یابی و فراهم مشکالت پیشین از قبیل جذب بودجه و منابع مالی، مکان . بود» مداري  مجموعه«

شـاید  ... سازي و سـازماندهی، نگهـداري و حفاظـت، وجـین و      ي انسانی، آماده  پسین همچون کمبود فضا، نیرو    
ها به نگهبانان منابع اطالعاتی تبدیل شدند ـ   یکی از آثار ناخوشایند همین دوره و رویکرد این باشد که کتابخانه

 خود به همراه و البته قداست کتاب نیز یادگاري از همین دوره است که آثار خوش و ناخوش خود را تاکنون با
  . داشته است
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نتیجه این رویکرد بتدریج در اهمیت و ارزش بالمنازع کتابها و منابع اطالعاتی نمود یافت و هدف اولیه       
از گردآوري منابع اطالعاتی ـ که پاسخگویی به پرسش کاربران بود ـ بـه فراموشـی سـپرده شـد یـا بـه درجـات         

شدند و تقدس مجموعه،  تبدیل شدند که کتابها فقط به آنها وارد می     هایی    ها به موزه    کتابخانه. چندم تنزل یافت  
تعـصب کتابـداران در تکمیـل مجموعـه موجـب      . ساخت وجین و پیرایش آن را با دشواریهاي جدي مواجه می     

ها  هاي کتابخانه باشد و بعضاً کتابخانه درپی طبقات قفسه شد آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، پرشدن پی   می
  .مایشگاههاي کتاب مبدل شوندبه ن

منــدان و متخصــصان کتابــداري و  در رویکــردي دیگــر و بــا توجــه بــه مــشکالتی از ایــن قبیــل، حرفــه 
رسانی چاره کار را در آن دیدند که اصول کار و وظایف شغلی هر یک از کتابداران را به روشنی تعریف  اطالع

یف خود عمل نماینـد، بـا ایـن هـدف کـه ایـن رویکـرد،        و هر یک از شاغالن کتابخانه را ملزم کنند که به وظا 
موجب تثبیت نظم و نظام کتابخانه گردد و از سنگینی وزن مجموعـه منـابع کتابخانـه کاسـته گـردد و کتابخانـه            

  . رسانی و اشاعۀ محتواي منابع اطالعاتی ـ موفق گردد بتواند بر انجام وظایف خود ـ یعنی اطالع
مـداري موجـب شـد گرایـشهاي      ، پس از مدتی متحول گردید و مأموریتاما این مقاصد مثبت و مقبول     

بوروکراتیک در این رویکرد نفوذ کرده و پایبندي به انجام وظایف، رنگی بیش از نیازهاي کاربران کتابخانـه و   
  . تالش در راه تأمین آنها، به خود بگیرد

  

  اي  هعصر اطالعات و فناوري اطالعات، و رویکرد نو به خدمات کتابخان
جـوهرة ایـن   » کاربرمـداري «: اي رسیده بـود  اکنون نوبت به رویکردي جدید، در ارائه خدمات کتابخانه     

رویکرد در رابطه با کاربر عبارت است از انتخاب اطالعات مناسب در زمان مناسب؛ دانستن این که چـه وقـت،         
در رابطـه بـا   .  کـشف شـده، نپـردازد   کجا و چگونه باید به جستجو بپردازد و چگونه به اکتشاف آنچه کـه قـبالً          

کتابداران، این رویکرد به معناي آن است که اطالعاتی را که کاربرانمان خواسـتار آن هـستند، بـه شـکلی کـه                    
نکته اصلی این نیست که کتابدار به عنوان . خواهند و در زمانی که به آن نیاز دارند، در اختیارشان قرار دهیم   می

خواهد بکند؛ نکته اصـلی آن چیـزي اسـت کـه مـورد       دهد یا چکار می  ارائه می متصدي اطالعات چه چیزي را    
  . تقاضاي کاربر است
  : 2تر، وجوه مشخصه کتابخانه کاربرمدار از دید کارشناسان بدین ترتیب است به بیان دقیق

  . ـ هدف اصلی آن، تأمین نیازهاي اطالعاتی کاربران است
بنـابراین،  . انـد  هاي اطالعاتی جاري کاربران طراحـی شـده        خواسته منابع اطالعاتی براي تأمین       ـ مجموعه 

هاي قدیمی نیستند، یا این که  داراي مجموعه) اي دارند به استثناي آنهایی که کارکرد ویژه(گونه مراکز  اکثر این
وند، یـا  ش استفاده به کناري گذاشته می کنند، منابع و مراجع بی چنین منابعی را فقط در حد محدود نگهداري می    

  . گردند هاي انبارشی نگهداري می در مجموعه
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خطی، منـابع   اي از منابع اطالعاتی ـ  از جمله داده پایگاههاي درون  ـ کتابخانه، دسترسی به طیف گسترده
ــ را  ...) متنی، دیداري، شنیداري، :  نظر از رسانه مورد استفاده  صرف(اطالعاتی لوح فشرده، و خدمات اینترنتی       

  . کند تأمین می
کنـد و ارائـه خـدمات،     ـ کتابخانه، دسترسی به خدمات و منابع اطالعاتی خارج از کتابخانه را تأمین مـی      

دسترسـی کـاربران بـه متـون و منـابع اطالعـاتی در تمـامی        . بخش محوري در ارائه اطالعات بـه کـاربران اسـت    
  .  استتر از نگهداري مستقیم آنها در محل کتابخانه شکلهاي آنها، بسیار مهم

نویـسی توصـیفی    فهرسـت . کنـد   نگاشتی از منابع به مفهوم سنتی آن، کفایت نمی          ـ تهیۀ توصیفات کتاب   
شـود و تأکیـد عمـده     هاي فهرست که در خارج از کتابخانه موجودند بـه کتابخانـه منتقـل مـی     معمول، از سامانه 

  . هاي اسناد است و نمایه) فهرستهاي موضوعی(کتابخانه بر پردازش موضوعی 
کتابدار . دهد تري را ارائه می رسانی گسترده و خدمات پشتیبانی هر چه گسترده ـ کتابخانه خدمات اطالع

  . شود دهندة منابع اطالعاتی نیست، بلکه بیشتر به مدیر اطالعاتی تبدیل می صرفاً امانت
عات و اشـاعه دهنـدگان   بدین ترتیب، کتابداران باید از نگهبانان منابع اطالعاتی و اسناد، به مدیران اطال           

هـاي فعـال    کتابخانه. کند در این سناریوي جدید، فناوري اطالعات نقش بسیار مهمی بازي می         . آن تبدیل شوند  
  برداري از عناصر گوناگون فناوري اطالعات، باید به اشتراك منابع و شـبکه   در بخشهاي گوناگون، در عین بهره     

   3.طالعات و خدمات اطالعاتی بپردازدکردن مراکز اطالعات، و بازاریابی براي ا
  

  شکاف اطالعاتی شمال و جنوب 
از سوي دیگر، از شکاف اطالعاتی بین کشورهاي شمال و جنوب، و از فقـراي اطالعـاتی و ثروتمنـدان      

شود؟ با وجـود امکانـات و فناوریهـاي اطالعـاتی      این تفاوت از کجا ناشی می. اطالعاتی، سخن بسیار رفته است   
  از سوي کشورهاي شمال، تأکید کرد؟» حصر اطالعاتی«توان به اندازه گذشته بر  ا میموجود، آی

ها، خدمات اطالعاتی، قابلیت بکـارگیري فناوریهـاي نـوین اطالعـاتی،           با مقایسه مجموعه منابع کتابخانه    
، تفاوتهـاي  ها در کشورهاي توسعه یافته و در حـال توسـعه     اقدامهاي پژوهشی و توانمندیهاي کارکنان کتابخانه     

این تفاوتها نه فقط به دلیل تفاوتهاي فرهنگی و شرایط اقتصادي متفاوت، بلکه عمدتاً به . شوند چندي آشکار می
هاي کشورهاي توسعه یافتـه، غنـی از اطالعـات و دسترسـی ـ       کتابخانه: اند دلیل یک ویژگی اساسی پدید آمده

  . محروم از اطالعات و مجموعه ـ محورندهاي کشورهاي توسعه نیافته،  محور هستند و کتابخانه
  

  استانداردها و استاندارد کردن کتابخانه 
هاي دانشگاهی و تخصصی ایران ـ   ها ـ بویژه در کتابخانه  از سوي دیگر، یکی از تدابیري که در کتابخانه

تابخانـه مـورد توجـه    اما آنچه در اسـتانداردکردن ک . روست، استاندارد کردن کتابخانه است با اقبال فراوانی روبه 
ببینیم در این استانداردها بـه چـه   . گیرد، با ویژگیهایی که براي کاربرمداري برشمردیم، همخوانی ندارد      قرار می 

  . شود مواردي توجه می
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، در عنوان کلی استانداردها این مباحـث آمـده       4»هاي دانشگاهی ایران    استانداردهاي کتابخانه «در کتاب   
ازمان و مدیریت، نیروي انسانی، مجموعه، سازماندهی منـابع، خـدمات، سـاختمان و       اهداف و وظایف، س   : است

در بخشهایی که به استانداردهاي مربوط به مجموعه، سازماندهی مواد و خـدمات اختـصاص              . تجهیزات، بودجه 
  . داده شده تالش گردیده مفاد تدوین شده با رویکرد کاربرمداري، همخوانی داشته باشند

ویراسـت  ( ـ شاخصهاي عملکرد کتابخانـه   11620المللی ایزو  استانداردهاي بین«) 10ست پیو (93در ص
به رابطۀ بین فعالیت کتابخانه و مهارتهاي » ـ مهارتهاي کاربران و عملکرد کتابخانه3ـ3ـ5«در بند ) 1988نخست ـ 

  . کاربران اشاره شده است
بـراي مثـال،   . پـذیرد  ان با کتابخانه تـأثیر مـی     شاخصهاي عملکرد کتابخانه تا حدي از نحوة ارتباط کاربر        

ن چنـد چیـز    . اي بسیار کم باشد رضایت کاربران از نظر موجود بودن مواد، ممکن است در کتابخانه        این امر مبـی
که  یکی این که کاربران آگاهی کافی براي یافتن جاي منابع در آن کتابخانه خاص را نداشته باشند، یا آن: است

بدین ترتیب، نمـرة پـایین نـشانۀ آن اسـت کـه       .  کافی براي پاسخ گفتن به تقاضاي افراد ندارد        کتابخانه مدارك 
حاصل بررسی ممکن است ارائۀ پیشنهادي در رابطه با اتخـاذ سیاسـتهایی       . بخشی از کتابخانه به بررسی نیاز دارد      

و یـا ارائـۀ پیـشنهادي بـراي     براي بهبود آگـاهی و مهارتهـاي کـاربران در ارتبـاط بـا فعالیتهـاي کتابخانـه باشـد                
پیوست  (97اما در ص» هاي اضافی پذیرتر کردن کتابها از طریق تغییر مدت امانت کتاب یا خرید نسخه          دسترس

هاي مورد  در تعریف حوزه» 8ـ 2ب ـ «در فهرستی که از شاخصهاي عملکرد کتابخانه داده شده، در ردیف ) 10
  :  استآمده» آموزش کاربران«گیري در باب  اندازه

  ».المللی تعریف نشده است هیچ شاخصی در این استاندارد بین«
  : اي چنین آمده نیز در تعریف استانداردهاي کتابخانه) ص دو(اما در مقدمه 

. توان خدمات کتابخانه را سنجش و ارزیابی کرد  اي ضوابطی است که با استفاده از آن می          استانداردهاي کتابخانه «
شود تا کار دستیابی به هدفهاي تعیین شده از سوي آنان را میسر  بداران متخصص تدوین می   استانداردها توسط کتا  

تـوان بـه عنـوان الگـوي مطلـوب، راهکارهـاي نمونـه، مـالك ارزشـیابی،           اي را مـی    استانداردهاي کتابخانـه  . سازد
گیـري و عمـل، نـه     براي توسعه و پیشرفت آتی، و نیز به عنوان ابزارهاي ضروري براي کمک به تصمیم        اي    انگیزه

ریـزي و مـدیریت    مقولـۀ برنامـه  تنها براي کتابداران، بلکه براي عموم افراد غیرکتابداري کـه بـه طـور غیرمـستقیم بـا         
  ».اي سر و کار دارند، توصیف کرد ها و خدمات کتابخانه کتابخانه

  : نباله، دبیر کمیتۀ تدوین استانداردها گفته استدر د
رسـانی علمـی، آموزشـی و پژوهـشی کـشور       تـرین پایگاههـاي اطـالع       هاي دانـشگاهی مهـم      از آنجا که کتابخانه   «

هـا، جلـوگیري از    ها راه مطمئنی براي کاسـتن هزینـه   شوند، مراعات کردن استانداردهاي این کتابخانه محسوب می 
مراعـات کـردن اسـتانداردها    . اي به کاربران است تر از همه ـ ارتقاي خدمات کتابخانه   و ـ مهماتالف نیروي انسانی

اي با کیفیـت بـاال    را، که زیربناي خدمات نوین کتابخانه» اشتراك منابع«و » ها سازگاري سیستم«مآالً دو اصل مهم  
  » .بخشند شوند، تحقق می محسوب می

سنجش و ارزیابی : هدف از بکارگیري استانداردها عبارت است از: جان کالم در این دو بند آمده است  
ریـزي و   خدمات کتابخانه، تسهیل در دستیابی به اهداف تعیـین شـده، حـصول ابزارهـاي ضـروري بـراي برنامـه          

                                                        
  . كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران: تهران. هاي دانشگاهي ايران استانداردهاي كتابخانه). ۱۳۸۱) (خالقي(شيرين تعاوني . ۱



اي بـه   ها، جلوگیري از اتالف نیروي انسانی و نهایتاً ارتقـاي خـدمات کتابخانـه          مدیریت کتابخانه، کاهش هزینه   
  . کاربران

 نگـاهی بـه فهرسـت مطالـب از     5»هاي عمـومی کوئینزلنـد   رهنمودها و استانداردهاي کتابخانه  «در کتاب   
اسـتانداردهاي مـدیریت، کارکنـان، سـاعات کـار، سـاختمان،       : دهـد  موضوعات محتوایی استانداردها خبـر مـی   

خصـصی، فنـاوري،   اي، مجموعـه منـابع محلـی و مرجـع، خـدمات ت            آوري و وجین، امانت بـین کتابخانـه         فراهم
  . اي به کاربران نشده است در اینجا نیز اشاره... فهرستنویسی و 

  
  استانداردهاي کنونی کتابخانه و رویکرد کاربرمداري 

اي، از کاربرمـداري سـخن    بدین ترتیب، مـا در رویکـرد نـوین خـود بـه کتابخانـه و خـدمات کتابخانـه                  
تنها جایی که در . است... مداري و  مداري، وظیفه موریتمداري، مأ گوییم، اما همه چیز در خدمت مجموعه        می

 است که به 6»اي و پژوهشی هاي دانشکده   انجمن کتابخانه «شود، سایت     آن به استانداردهاي کاربران پرداخته می     
 اما در اینجا نیز اشکال کار در این است که این استانداردها با مجموعه       . پردازد  استانداردهاي سواد اطالعاتی می   

  . اند استانداردهاي کتابخانه تلفیق و یکپارچه نشده
  

  نتیجه 
هـاي تخصـصی کـه اهـداف،        هـا، بـویژه در کتابخانـه        در پیش گرفتن رویکرد کاربرمدارانه در کتابخانه      

نتیجۀ فعالیـت  . باشد، گریزناپذیر است ها مترتب می    وظایف و کاربران خاص دارند، با نقشی که بر این کتابخانه          
م می ز کتابخانهاین دسته ا که  شود، یا این یابد و به تولید دانش جدید منجر می ها در قالب محصول پژوهش تجس

طبیعـی  . رسـاند  گشایی مسائل و مشکالت مبتال به سازمان مادر، یاري مـی  کاربران متخصص کتابخانه را در گره    
ها  وع بیشتري در این دسته از کتابخانهاست، آنچه از ویژگیهاي کتابخانه کاربرمدار گفته شد، باید با قدرت و تن      

  . تحقق یابد
آیـد ـ کـه محـور و کـانون فعالیتهـاي        برمـی » کاربرمـدار «طور که از واژة  اما باید به خاطر داشت ـ همان 

کتابخانه و مرکز اطالعات است و اقدام به استاندارد کردن کتابخانه در وجوه     » کاربر«کتابخانه در این رویکرد،     
ـ توانایی استفاده از این خـدمات اسـتاندارد    اصلی ـ یعنی کاربر که مخاطب  اي نخواهد داد، مگر این یجهگوناگون، نت

  . شده و ارتقا یافته را داشته باشد
  : 7شود تر می با نگاهی به تعریف سواد اطالعاتی این مطلب روشن

                                                        
ترجمـة  . زلندنهاي عمومي كوئي هاي كتابخانهرهنمودها و استاندارد). ۱۳۸۱(هاي كوئيزلند و انجمن كتابداران عمومي ارشد     شوراي كتابخانه . ۱

  . دبيزش: تهران. علي حسين قاسمي
2. ACRL (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education: Standards, 
Performance Indicators and Outcome. Association of College & Research Libraries. Available at: 
http://www.ala.org/content/Navigation Menu/ACRL/ Standards-and- Guidelines/Standards - and - 
Guidelines – by – Topic.htm (accessed 10/27/2004). 

كنندگان و  آموزش استفاده: در» زش سواد اطالعاتي در توسعه و تقويت آموزش عاليضرورت و چگونگي آمو). ۱۳۸۳(حسين  قاسمي، علي. ۱
ها و  ها، موزه اهللا فتاحي، مشهد، سازمان كتابخانه ، به كوشش رحمت)ها مجموعه مقاله(رساني  ها و مراكز اطالع توسعه سواد اطالعاتي در كتابخانه

 . ۱۵۳ ـ ۱۷۸مركز اسناد آستان قدس رضوي، ص 

http://www.ala.org/content/Navigation


یـابی،   یـاز اسـت و توانـایی مکـان    سواد اطالعاتی عبارت است از توانایی درك این که چه زمـانی بـه اطالعـات ن               «
با سواد اطالعاتی کسی اسـت کـه آموختـه اسـت چگونـه یـاد        ... ارزیابی و استفادة کارآمد از اطالعات مورد نیاز         

تـوان   شـود، چگونـه مـی    دانـد کـه اطالعـات چگونـه سـازماندهی مـی       داند چگونه یاد بگیرد، زیرا می    او می . بگیرد
  » .اي از اطالعات استفاده کرد که دیگران نیز بتوانند از او بیاموزند ن به شیوهتوا اطالعات را یافت، و چگونه می

بینیم که این تعریف، با آنچه از مشخصات یک کتابخانه کاربرمدار گفته شد، و با اهـداف   به روشنی می  
نه را باید بیش و   به بیان دیگر، استاندارد کردن کتابخا     . مترتب بر استانداردهاي کتابخانه، همخوانی بسیاري دارد      

آموزش کـاربران و سـوق دادن آنـان در    . پیش از هر چیز با استاندارد کردن سواد اطالعاتی کاربران آغاز نمود           
ها در نیـل   شود کتابخانه جهت تحصیل سواد اطالعاتی مطابق با حدود هر چه باالتري از استانداردها، موجب می      

اربرمدارانه موفق شوند، بویژه آنکه تعـاریف جدیـدي کـه از    به اهداف خود در راستاي تحقق واقعی رویکرد ک 
گیـري از   اي و شیوة بهـره  شوند، همگی خاستگاه سواد اطالعاتی را آموزشهاي کتابخانه         سواد اطالعاتی ارائه می   

  . دانند کتابخانه می
 بـرون  با توجه به ضریب نفوذ فناوري اطالعات در کشور و ضرورت اسـتفاده از منـابع بـرون سـازمانی و      

هـاي تخصــصی بـه لحــاظ    اي و نقــش ارتباطـات در تــأمین اطالعـات و نیازهــاي اطالعـاتی، کتابخانــه    کتابخانـه 
مأموریتهاي خود باید به تدوین مدل خاص خود از استانداردهاي سواد اطالعـاتی بـا هـدف آمـوزش کـاربران                  

یبـاً ثابـت، مـشخص و همیـشگی     هاي تخصصی که کاربران خـاص، معـدود و تقر          این امر در کتابخانه   . بپردازند
شود؛ زیرا از یک سو بـه دلیـل معـدودیت و مـشخص بـودن ایـن عـده،         دارند، به امري سهل و ممتنع تبدیل می      

بنـدي شـده را بـدین منظـور طراحـی کـرد و از سـوي         اي مدون، مشخص، طوالنی مدت و مرحله توان برنامه  می
و فنی آنـان، بایـد از سـطوح بـاالي اسـتاندارد بهـره       دیگر، به دلیل تخصص موضوعی و سطح باالي توان علمی  

در . اي برخـوردار باشـند   گرفت و کارمندان مسئول این مدل آموزشی در دست اقدام، باید از تواناییهـاي ویـژه                
افزایـی، کارآمـدي بیـشتر در     نتیجۀ این اقدام، ضمن استقالل بخشیدن به کاربران در کـسب اطالعـات و دانـش            

شود و کتابداران دیگر نه فقط کارمندان اداري یک مؤسسه، بلکه بـه         تخصصی محقق می  هاي    خدمات کتابخانه 
گردند که سـهمی در فراینـد    مدیران اطالعات و افراد فعال و پویا در عرصۀ تولید دانش و حل مسئله تبدیل می            

ضـوعی و  تولید دانش دارند و متخصصان و کارشناسان سـازمان بـه عنـوان دسـتیاران خـود، در حـل مـسائل مو           
  . گیرند تخصصی از آنان یاري می
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