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کتاب و شکوفایی دنیای کودکانه
درست است که مطالعه، دروازه های دنیای جدیدی را به روی 
کودکان می گشــاید و توانایی های یادگیری آنها را افزایش 
می دهد اما این وظیفه والدین است تا کلید این دروازه باشکوه 
را به دست فرزندانشان بدهند. شیوه های گوناگونی وجود دارد 
تا پدر و مادر روش خود را تغییر داده و عالقه به مطالعه را در 

کودک شکوفا کنند.

1- ابتدا پدران و مادران کتاب بخوانند  
کودکان از نگاه کردن می آموزند، و همان کار را انجام می دهند. با 
دیدن کتاب در دست پدر و مادر،کودک به مطالعه تشویق می شود 
و همان کار را انجام می دهد، این عالقه را بهتر اســت والدین در 
4سال اول زندگی کودک به وجود آورند؛ یعنی همان سال هایی 

که شخصیت وی را در بزرگسالی شکل می دهد.

2- برای کودک تان کتاب بخوانید
آوای صدا و کلمات و بیان شما حین کتاب خواندن برای کودک، 
ارتقای توانایی برقراری ارتباط را در نوجوانی به دنبال دارد. با گوش 
کردن به کتــاب، دامنه لغات کودک افزایــش می یابد. از کتاب 
خواندن نباید تنها به عنوان زمانی یاد شود که در آن سکوت بوده و 
پدر و مادر در کنار کودکشان هستند، بلکه باید عالوه بر خواندن 

کتاب برای کودک آنها را با نویسندگان و انواع کتاب آشنا کرد.

3- با فرزندان  بخوانید
 راه های زیادی وجود دارد برای اینکه فرزندتان را تشــویق کنید 
تا مطالعه با شــما را تجربه کند. زمان خواندن کتاب از کودکتان 
درباره عکس های کتاب و استنباط او از این عکس ها بپرسید. از 
او بخواهید تا داستان را برای شما دوباره بازگو کند و به فرزندتان 
اجازه بدهید که بگوید به نظر او در پایان داستان چه اتفاقی خواهد 
افتاد. عکس های کتاب های مصور جایگزین خوبی به جای کلمات 
اســت و اجازه می دهد تا فرزندانتان از کلمات خودشــان برای 
توضیح عکس های این داستان استفاده کنند. والدین می توانند 
در کتاب های مصور به جای هر شــخصیتی با صداهای مختلف 
صحبت کنند. اگر والدین بیش از یک فرزند دارند می توانند هر یک 
از بچه ها اجرای یکی از نقش های کتاب را بر عهده بگیرند. این کار 
باعث می شود تا داستان با تمام جنبه های مثبتش در ذهن کودک 

برای همیشه نقش ببندد.

4- پس از من، تو برایم بخوان
 پس از آنکه کتاب را بــرای فرزندتان خواندیــد و درباره آن با او 
صحبت کردید از پســر یا دخترتان بخواهید که او هم برای شما 
کتاب بخواند. این کار عالوه بر کمک به پویایی ذهنش به او اعتماد 
به نفس می دهد. با این کار او را تشویق می کنید تا بتواند در جمع 

به راحتی و با کلمات مختلف صحبت کند.

5- به سلیقه کودک احترام بگذارید 
عجیب نیست که کتابی برای کودکی جالب نباشد و او تمایلی به 
شنیدن داستان آن نداشته باشد. در اینگونه موارد او را توبیخ نکنید 
و اصرار نکنید که شنونده آن کتاب باشــد. والدین باید به کتاب 
از دید کودک نگاه کنند. بــرای کودکان برخی از کتاب ها جذاب 
نیست. شاید آنها از نوع چاپ کلمات، عکس های کتاب یا طراحی 
جلد کتاب خوش شان نیاید و کتاب برایشان کسل کننده باشد. 
باید به سلیقه کودک احترام گذاشت، حتی اگر آن کتاب یکی از 

شاهکارهای ادبی باشد.
کتاب هایی که فرزندتان را مجذوب خود می کند باید با انتخاب خود 
آنها باشد نه با اصرار والدین. باید این را درنظر بگیریم که آنها هم از 

خواندن و شنیدن لذت ببرند.
در پایان باید گفت این شما هستید که تمایل کودکتان را به مطالعه 
تقویت یا تضعیف می کنید. نکات ظریف و کوچکی وجود دارد تا 
والدین با رعایت آنها دنیای کودک را شکوفا کنند و عشق به کتاب 

بهترین آنهاست.
نویسنده: ژاکوییلین کاندیل، منبع: اورنج ویل

کابوس های خنده دار
رمــان »کابوس هــای خنــده دار« را حمیدرضا 
شــاه آبادی برای نوجوانان نوشته و نشر افق آن را 
منتشر کرده است. شاه آبادی در این رمان ماجرای 
شــکل گیری گروه »تقلیدچی حبیب سلمونی« 
را از زبان پســر نوجوان او، عطا، تعریف می کند؛ 
ماجرایی که طنــز غم انگیــزی دارد و از قدرت 
هنر و تاریخ مبارزه می گویــد. او از دوران قاجار و 
قحطی بزرگ در ایران می نویسد و گروه تقلیدچی 
حبیب سلمونی که خانوادگی نمایش روحوضی 
اجرا می کنند؛ داستانی تاریخی و کمی تاقسمتی 
معمایی و جنایــی. خواندن این داســتان برای 
طرفداران مجموعه »دروازه مردگان« عالقه مندان 
به تاریخ ایران، هنرهای نمایشی و تئاتر و هواداران 
داســتان های معمایی و جنایی تجربــه ای نو و 

لذتبخش خواهد بود.
حمیدرضا شاه آبادی )زاده ۱۳4۶، تهران( پژوهشگر 
تاریخ، داســتان نویس و نمایشنامه نویس معاصر 
است. وی از نویسندگان در حوزه ادبیات نوجوان و 
بزرگسال و یکی از مدیران باسابقه در نشر با تجربه 
مدیریت بر انتشارات کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان و مؤسسه نشر بین المللی الهدی است. 
نوشــتن را از جوانی و بدون آمــوزش خاصی و با 
داســتان کوتاه آغاز کرد. بعدها داستان نویسی را 
وسعت داد و چند نمایشــنامه نوشت و چند فیلم 
کوتاه را هم ساخت. نخستین داستانش به نام قبل 

از باران در یک مجله هفتگی منتشر شد.
نشــر افق این کتاب 25۶صفحه ای را به تازگی با 

قیمت 85هزار تومان منتشر کرده است.

داستان کودک

رمان نوجوان

نـگاه

تریسی بیکر
داستان  »تریسی بیکر« )جلد 
اول، ترجمه نســرین وکیلی( 
و  »تریســی بیکر هنرپیشــه 
می شــود«)جلد دوم، ترجمه 
نسرین وکیلی و پارسا مهین پور( 
نوشته ژاکلین ویلسون به تازگی 
از سوی نشــر افق منتشر شده 
است. جلد نخست این مجموعه 
پیش تر از ســوی همین ناشر 
با گرافیکی متفاوت در 2نوبت 

منتشر شده بود. تریسی دختر ۱0ســاله ای است که پدر ندارد و 
مادر که توانایی نگهداری اش را ندارد، او را به پرورشــگاه سپرده 
است. تریســی همواره رؤیای با مادر بودن یا داشتن سرپرستی 
دلخواه را در سر می پروراند. او بسیار پرخاشگر، عصبی، ناسازگار 
و سرکش است و همه این رفتارها کافی اســت که از او کودکی 
نابهنجار بسازد، به طوری که هم در پرورشگاه و هم در خانه هایی 
که او را به فرزند خواندگی می پذیرند او با مشکل روبه رو می شود؛ 

همه مددکارها و مددجوها از دست او عاصی هستند.
این ناراحتی ها، کابوس های شبانه و همچنین شب ادراری را در پی 
دارد و همین نقطه ضعف سبب می شود دیگران او را مسخره کنند 
اما در کنار این نقطه ضعف ها، او به نوشــتن عالقه دارد و در حال 
نوشتن احواالت خودش است تا اینکه با خانم نویسنده ای آشنا 
می شود و در کنار او احساس امنیت و خوشی می کند. رفتار  تریسی 
به تدریج با اطرافیانش فرق می کند و با آنان ارتباط برقرار می کند. 
کتاب از جنبه روانشناسی به کودکانی که از محبت والدین محروم 
هستند یا به هر دلیلی عصیانگر و سرکشند، می پردازد و به آنان 
کمک می کند تا بتوانند در محیط های اجتماعی با دیگران ارتباط 
برقرار کنند و به آرامش برسند. بهای جلد اول کتاب 5۶و جلد دوم 

58هزار تومان است.

گزارش 
یک

پیمان طالبی
روزنامه نگار

هزار توی پن
»هــزار تــوی پن« نوشــته 
مشــترک »کورنلیــا فونکه« 
و »گی یرمــو دل تــورو« را 
پیمان اسماعیلیان به فارسی 
برگردانــده و بــه تازگــی از 
سوی نشــر افق منتشر شده 
اســت. کتاب بــا صحنه های 
شــگفت انگیز و داستان های 
کوتاه فریبنــده که از فرهنگ 
عامه برگرفته شــده، تکمیل 
می شود. این داستان جادویی 

خوانندگان را به سمت دنیای شوم، جادویی و جنگ زده  دوران 
جنگ داخلی اسپانیا هدایت می کند که مملو از شخصیت های 
پرمایه ای چون فون های حیله گر، ســربازان قاتل، هیوال های 
کودک خوار، شورشیان شجاع و یک شاهزاده خانم است که 
مدت هاست گم شــده و امید دارد که دوباره به جمع خانواده 
بپیوندد. داستان در تابستان سال۱944، 5سال پس از جنگ 
داخلی اسپانیا، در اوایل دوره »فرانسوا« اتفاق می افتد و روایت 

دنیای واقعی را با دنیایی اسطوره ای در هم می آمیزد.
گیلرمو دل تورو، نویسنده و کارگردان اسپانیایی برنده اسکار 
و کورنلیا فونکه، نویسنده پرفروش، با همراهی یکدیگر فیلم 
سینمایی »هزار توی پن« را به رمانی تخیلی، قهرمانی و تاریک 
برای خوانندگان در تمام سنین تبدیل کرده اند. فیلم هزارتوی 
پن نامزد و برنده جوایز بین المللی بســیاری بوده که ازجمله 
آنها می توان به بردن جایزه بهترین کارگردانی هنری، بهترین 
فیلمبرداری، نامزدی بهترین فیلمنامه غیراقتباسی و نامزدی 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان در گلدن گلوب سال200۷ در 

کنار بردن بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان اشاره کرد.
نشر افق این کتاب را به بهای 95هزار تومان منتشر کرده است.

مرجان آقبالغی؛  مترجم

کتابخانه، هنوز هم عمومی است
به مرور زمان در کشور ما، بســیاری از خدمات 
فرهنگی و هنــری یا از حالت رایــگان به حالت 
غیررایگان تغییر حالت دادند یا اگر هم ســابق 
بر این مبلغی از مردم بابت این خدمات دریافت 
می شد، با افزایش سرســام آور قیمت ها مواجه 
شــدند. بررســی روند رو به رشــد قیمت بلیت 
کنســرت ها در ســال های اخیر یکی از بهترین 
نمونه ها برای مــورد باالســت. هم اکنون بلیت 
کنســرت ها در ایران به مرز 500هــزار تومان 
رسیده است و این یعنی 5برابر قیمتی که مردم 
پیش از کرونا )2سال پیش( پرداخت می کردند. 
در این میان کتابخانه های عمومی مراکز فرهنگی 
غنی و بی ادعایی هســتند کــه از حیث منابع و 
شرایط عمومی پذیرش مراجعان در سطح بسیار 
خوبی به سرمی برند و در عین حال حق عضویت 
آنها نسبت به قیمت ســایر خدمات عمومی در 
جامعه کمتر افزایش یافته است )حق عضویت در 
کتابخانه های عمومی شهر تهران مبلغ ۱0هزار 
تومان اســت(. اگر هم بخواهیم مقایســه ای در 
این باره انجام دهیم بعید است تا حاال به مناسبتی، 
تهیه کننده یک کنسرت اعالم کرده باشد که در 
فالن سانس، کنســرت فالن خواننده به صورت 
رایگان برگزار خواهد شــد. اما در روزهایی و در 
مناسبت های مختلف اعالم می شود که به همان 
مبلغ ناچیز نیز برای عضویــت در کتابخانه های 
نیــاز نیســت و کتابخوان ها فقط کافی اســت 
برای عضویت اســم خود را در لیســت اعضای 

کتابخانه های شهرشان ثبت کنند.
اما امتیــازات کتابخانه هــای عمومی در همین 
مورد خالصه نمی شود. سال ها پیش و زمانی که 

در تب و تاب خواندن کتاب هــرروز به کتابخانه 
عمومی شــهرمان مراجعه می کردم، گاه به این 
مشکل برمی خوردم که کتابی که در همان ایام به 
بازار کتاب عرضه شده در کتابخانه شهر موجود 
نیست. اما امروز واحد توسعه منابع کتابخانه های 
عمومی با رصد روزانه و حتی ساعتی خود، اکثر 
ناشران کشور و عناوین منتشرشده آنها را از نظر 
می گذراند و تنها کافی اســت که کتابی تازه به 
بازار عرضه شــود. این واحد در سریع ترین زمان 
ممکن تعــداد قابل توجهی از کتــاب مذکور را 
ســفارش داده و در کتابخانه های عمومی توزیع 
می کند. هم اکنون بســیاری از ناشــران کشور، 
به صورت ماهانه یا چندماه یکبار، نامه ای به همراه 
یک لیست پیوست شــده از نهاد کتابخانه های 
عمومی دریافت می کنند که در آن نامه، تعدادی 
از کتاب های  آن ناشــر به تعداد باال درخواست 

شده است. 
روند کار هم به این صورت اســت که انتشارات 
کتاب های مذکور را به دســت نهاد کتابخانه ها 
می رســاند و آنها بعد از پرداخت مبلغ کتاب ها، 
کتاب ها را در ســطح کتابخانه های کشور توزیع 
می کنند. همین توزیع متوازن و همزمان سبب 
شــده که امروز کتابخانه مرکزی پارک شهر در 
تهران از حیث محتوا و منابع، تفاوت چندانی با 
کتابخانه  مرکزی شیراز و کتابخانه عمومی کاشان 

تفاوتی با کتابخانه عمومی مالرد نداشته باشد.
به همه اینها این نکته را اضافه کنیم که کتابداران 
کتابخانه های عمومی جای جای کشور به صورت 
مستقیم با دفتر مرکزی نهاد کتابخانه ها در تهران 
ارتباط دارنــد و اگر کتاب خاصــی در کتابخانه  
شهرشان موجود نباشــد یا مراجعه کننده ای به 

پیشبهسویکتابخانهها
اهمیت کتابخانه های عمومی در افزایش سرانه مطالعه در دورانی که گرانی باعث کاهش خرید کتاب است

هرسال اردیبهشت که از راه می رسد، تب نمایشــگاه کتاب، جامعه فرهنگی ایران را درگیر خود 
می کند به نحوی که بسیاری از اتفاقات فرهنگی و هنری در ایران، تحت الشعاع این رویداد بین المللی 
قرار می گیرد. امسال و بعد از 2 سال تعطیلی، با فروکش کردن شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان، 

نمایشگاه مجددا به صورت حضوری پذیرای عالقه مندان است و از این حیث 1401سال ویژه ای برای اهالی کتاب و نشر محسوب می شود.
اما نکته ای که امسال در کنار این موارد در نمایشگاه کتاب بسیار ملموس بوده،» پایین آمدن قدرت خرید بازدیدکنندگان« و در» نتیجه دست خالی 
آنها« در بازگشت از غرفه هاست. اکثر غرفه داران نمایشگاه امسال اذعان  دارند که از فروش کتاب هایشان راضی نیستند و بازدیدکنندگان بیشتر 
تماشاچی یا سؤال کننده هستند تا خریدار! وضعیت اقتصادی نابسامان این روزهای جامعه ما تأثیر مستقیمی بر بازار کتاب گذاشته است و این نکته 
با یک گشت و گذار یکی دو ساعته در نمایشگاه قابل ارزیابی است. بدیهی است که در دوران رکود اقتصادی، نخستین چیزی که از سبد خانوار حذف 

می شود، کتاب و محصوالت فرهنگی است مگر اینکه راه حل مناسبی برای آن پیدا شود.
اهمیت کتابخانه های عمومی بعد از ســال ها فعالیت امروز بیش از پیش مشخص شده است. در شرایط دشــوار اقتصادی، استفاده از ظرفیت این 
کتابخانه ها برای پر کردن خأل کتاب ها در خانه های مردم راه حلی ایده آل است. در این گزارش درباره امکانات این کتابخانه ها و توسعه و تکامل آنها 

در گذر زمان صحبت خواهیم کرد.

میراث مکتوب با »تاریخ بیهق« 
و »سلجوقنامه«

مؤسسه پژوهشــی میراث مکتوب در سی و ســومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب تهران آثاری را در زمینه تاریخ، ادبیات، نسخه های 

خطی و... در نمایشگاه کتاب عرضه کرده است.
تجدید چاپ »آثار احمدی« با عنوان فرعی تاریخ زندگانی پیامبر 
اســالم و ائمه اطهار)ع( تألیف احمد بن تاج الدین استرآبادی به 
کوشش میرهاشم محدث، »تاریخ بیهق« نوشته ابوالحسن علی 
بن زید بیهقی تصحیح سلمان ساکت، »ســلجوقنامه« تألیف 
ظهیرالدین نیشابوری )سده ششم هجری( به کوشش الکساندر 
مورتن، »غزوات سلطان سلیم« حاوی گزارش قاضی زاده اردبیلی 
)درگذشــته 9۳0ه.ق( از فتح مصر و شام به دست سلطان سلیم 
اول عثمانی با تصحیح و تحقیق طاهر بابایــی، »نُزَهه  الُقلوب« 
اثر حمداهلل مســتوفی قزوینی با مقدمه علی صفری آق قلعه در 

سی وسومین نمایشگاه کتاب ارائه شده است.
»حقوق ملل« نوشته فریدریش زالفلد با تصحیح و پژوهش محسن 
نیک بین و دیباچه ای از اســتاد محمدعلی موحد، »بحیره )در 
حکایت نویسی و عجایب نگاری(« )4جلد در ۳مجلد( اثر میر محمد 
هاشم بیگ فزونی استرآبادی )ســده ۱۱ق( با تصحیح مرتضی 
موسوی و رضوان مساح، »مرآت األدوار و مرقات األخبار )2ج(« اثر 
مصلح الّدین محّمد الری تصحیح: سیدجلیل ساغروانیان، حافظ 
ابرو تصحیح میرهاشم محدث، »جامع التواریخ ۱۷جلدی« تالیف 
رشیدالدین فضل اهلل همدانی )درگذشته ۷۱8ه. ق(، »عهد ُحسام 
)سفرنامه لرستان و خوزستان(« سال ۱245قمری محمودمیرزا 
قاجار به کوشش ایرج افشــار از دیگر کتاب های مرکز پژوهشی 
میراث مکتوب است که در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

مؤسســه پژوهشــی میراث مکتوب برای عالقه منــدان به آثار 
خود اقدام به چاپ براســاس سفارش در سی وسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب کرده است. عالقه مندان با پر کردن فرم مربوط 
می توانند کتاب مورد عالقه خود را تهیه کنند. آثار خریداری شده 
در ایام برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و تا پایان تیرماه 
برای عالقه مندان و مشتریان ارســال خواهد شد. غرفه مؤسسه 
پژوهشی میراث مکتوب در سالن شبستان، راهروی 24، شماره 

۱۶پذیرای خوانندگان است.

نمایشگاه

۱8خدمت تعریف شــده اســت. یعنی شما در 
کتابخانه عمومی محله  خــود در بهترین حالت 
می توانید از ۱8مورد از خدمات فرهنگی مرتبط با 
حوزه کتاب بهره مند شوید. اما ایده پردازان نهاد 
کتابخانه های عمومی در ســال های گذشته به 
طرحی به نام »کتابخانه های مرکزی« رسیده اند 
که خروجــی آن بســیار جامع تــر و کامل تر از 
کتابخانه های عمومی اســت. این طراحان برای 
هرکدام از این کتابخانه ها، بیش از 40خدمت را 
تعریف کرده اند و هم اکنون نیز در کشور ما، تعداد 

نسبتا مناسبی از این کتابخانه ها وجود دارد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که 
اساسا خدماتی که از آنها یاد می شود چه امکانات 
و مزایایی اســت؟ تمامی خدماتی که به عنوان 
خدمات کتابخانه هــای عمومی یــا مرکزی از 
آنها یاد می شود، تالشی اســت برای تبدیل  هر 
کتابخانه به یک مرکز فرهنگــی. برای مثال در 
کتابخانه های مرکزی بخشــی مختص کودک 
وجود دارد که اتاق اسباب بازی فقط یک قسمت 
کوچک از آن اســت. در کنار ایــن بخش، اتاقی 
به نام »اتاق انتظار والدیــن« نیز وجود دارد. در 
کتابخانه های مرکزی همچنین برای نوجوانان، 
بخشی به نام »اتاق علم« با محوریت آزمایش های 
علمی اختصــاص داده اند، این بخش پر اســت 
از چیزهایــی که توجه نوجــوان را به خود جلب 
می کند. برای سالمندان نیز بخش ویژه ای تعبیه 

شده است. 
عالوه بر اینها، بخشی موسوم به »تاالر محققان« 
در این کتابخانه ها وجــود دارد که ویژه مطالعه 
پژوهشگران است. بخش دیگری نیز به نابینایان 
و ناشنوایان اختصاص دارد که مجموع آثار تعبیه 

شده در این بخش، گویا و بریل هستند.
بیست وهفتم و بیست وهشتم همین ماه، همایشی 
در شهر شیراز با محوریت خدمات کتابخانه های 
عمومی برگزار خواهد شــد کــه موضوع اصلی 
نشست ها و ســمینارهای آن دقیقا همین موارد 
است. در این همایش کارشناســان مختلفی از 
بســیاری از کشــورهای جهان و ایران گردهم 
می آیند تا بــرای بهبود کیفــی و کمی خدمات 
کتابخانه ها به بحث و تبادل نظر بپردازند. بسیاری 
از استادان و هیأت علمی دانشگاه های ایران در 
این همایش حضور دارند و قرار اســت خروجی 
این برنامه نیز به ســرعت به شیوه عملیاتی وارد 

کتابخانه های ایران و جهان شود.

کتابخانه در نمایشگاه
نمایشگاه کتاب، کتابفروشی و کتابخانه عمومی، سه مرکزی هستند که هویت و فعالیت 
آنها با هم گره خورده است. هرقدر که این سه با هم هم افزایی و تعامل داشته باشند، فضای 
کتاب و کتابخوانی در کشور ما بهبود خواهد یافت و اتفاق های بهتری سر راه کتابخوان ها 
و کتاب ها خواهد بود. در همین راستا، نهاد کتابخانه های عمومی هم هر سال در نمایشگاه 
کتاب تهران شرکت می کند. امسال غرفه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سی وسومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در ورودی 1۷ شبستان، راهروی شماره 5 واقع شده 
اســت. در این غرفه اتفاق های جالب توجهی به صورت روزانه در جریان است. بخشی از 
فعالیت های دست اندرکاران نهاد کتابخانه ها نظیر معرفی فعالیت های کتابخانه ها، کارکرد 
کتابخانه ها و عضویت به صورت رایگان، 
انجام مسابقات متعدد و متنوع در غرفه 
با جوایز ارزنــده و... در همین غرفه در 

حال برگزاری است.
عالوه بر این نهاد در بیرون این غرفه نیز 
با استفاده از کتابخانه سیاری که در فضای 
نمایشگاه تعبیه کرده، کودکان و نوجوانان 
بسیاری را مخاطب خود قرار داده است. 
در فضای بیرونی و محوطه باز نمایشگاه، 
سرگرمی های متعددی توسط غرفه داران 
نهاد کتابخانه ها به صــورت روزانه برای 
بازدیدکنندگان آماده شــده و امکانات 
مختلفی نیز ازجمله عضویت رایگان برای 
کودکان و نوجوانان در این غرفه ســیار 

وجود دارد.

مکث

کتابی نیاز داشــته باشــد، این مورد را به بخش 
تامین منابع گزارش می کنند تا در اســرع وقت 

کتاب مذکور رهسپار کتابخانه موردنظر شود.

کتابخانه یا مرکز فرهنگی؟
زمانی این نــگاه به یک کتابخانه وجود داشــت 
که این مکان صرفا جایی اســت بــرای افرادی 
کــه به دنبــال کتابــی می گردند تــا بخوانند. 
مراجعه کننــدگان از امکانــات جســت وجوی 
کتابخانه ها با کمک کتابداران استفاده می کردند 
تا در نهایت نســخه مکتوب کتــاب مورد نظر را 
بیابنــد و بعد از آن یــا در خــود کتابخانه آن را 
بخوانند یا آن را به امانت گرفته و به منزل ببرند. 
این تصویر کالســیک و آمیخته با نوســتالژی 
احتماال در ذهن همه ما از یک کتابخانه عمومی 
جاخوش کرده است. اما امروز کتابخانه دیگر یک 

چنین مکانی نیست.
شــکی نیســت که کماکان مهم تریــن وظیفه 
کتابخانه ها تامیــن منابع مطالعاتــی موردنیاز 
مراجعه کنندگان اســت و این اتفــاق هم اکنون 
نیز در اکثر کتابخانه های کشــور به بهترین نحو 
ممکن تحقق یافته اســت. اما آنچه در کنار این 
امکان، به بالنده تر شدن کتابخانه ها کمک کرده، 
خدماتی است که به کتابخانه های عمومی اضافه 
شده و این خدمات روزبه روز نیز در حال افزایش 

یافتن است.

تبدیل کتابخانه ها به مراکز فرهنگی
برای یک کتابخانه عمومی، در بهترین شــرایط 
آن و با درنظر گرفتــن بهره مندی اش از امکانات 
پایتخت نشینی یا هزار و یک امکان دیگر، حداکثر 

داستان نوجوان


