
 ھای عمومی ایفال/یونسکو بیانیھ کتابخانھ 
 

 ای بھ سوی دانشدروازه

ھا فقط از  ھاست. این ارزش ھای اساسی انسان آزادی، شکوفایی و توسعھ جامعھ و افراد آن از ارزش
تواند حفظ شود تا حقوق مردمی آنھا تأمین شده و مردم  ھای شھروندان کامالً مطلع می طریق توانایی 

بخش و  فعّالی در جامعھ برعھده گیرند. مشارکت سازنده و توسعھ دموکراسی بھ آموزش رضایت نقش 
بھ دانش، افکار و عقاید و فرھنگ و اطالعات بستگی  بدون محدودیت  ھمچنین بھ دسترسی آزادانھ و 

 دارد.

، العمراست، محیط اولیھ برای آموزش مادام  کتابخانھ عمومی کھ دروازه محلی بھ سوی دانش 
 آورد. ھای اجتماعی را فراھم می گیری مستقل، توسعھ فرھنگی افراد و گروه تصمیم 

داشتن جامعھ   کھ عامل پویا  »ھای عمومی کتابخانھ « پیرامونکنندۀ دیدگاه یونسکو این بیانیھ بازنمون 
 پیشبرد صلح و آرامش فکری جامعھ است.  الزمۀ و   1(بازفّرحی)  آگاھانش، آموزش و آفرینش  برای

ھای عمومی تشویق کرده و  از کتابخانھ  پشتیبانی ی را برای ی و محلّ ھای ملّ بنابراین، یونسکو حکومت 
 ھا مشارکت فعاالنھ داشتھ باشند. پیشرفت این کتابخانھو  توسعھ  خواھد کھ در  از آنھا می 

 کتابخانھ عمومی

رسانی محلی است کھ ھمھ نوع دانش و اطالعات را فراھم و در  اطالع کتابخانھ عمومی یک مرکز 
 دھد. مندان قرار میدسترس عالقھ 

نظر از سن، نژاد، جنس،  ھای عمومی بر اساس برابری دسترسی برای ھمھ، صرف خدمات کتابخانھ 
 شود.مذھب، ملّیت، زبان و یا موقعیت اجتماعی ارائھ می 

توانند از خدمات و منابع متداول کتابخانھ  کسانی کھ بھ دالیلی نمی خدمات و منابع ویژه باید برای 
ھای مذھبی، افراد ناتوان، افراد بستری در  توان اقلیت استفاده کنند، فراھم شود. از آن جملھ افراد می 

 ھا و زندانیان. بیمارستان 

کند را در کتابخانھ  دا میھای سنّی باید بتوانند انواع منابعی کھ بھ نیازھای آنھا ارتباط پیھمھ گروه 
 ھای سنّتی و مدرن باشد. مجموعھ منابع و خدمات کتابخانھ باید شامل انواع رسانھ عمومی پیدا کنند. 

کیفیت باالی منابع و خدمات و مربوط بودن آنھا بھ نیازھا و شرایط محلّی از ضروریات اساسی  
 است.  

کنندۀ حافظھ، خاطرات و  عھ  و ھمچنین منعکس منابع کتابخانھ باید نمایانگر روند جاری و آتی جام
 باشد.   شریتخیالت ب

 در معرض فشارھای عقیدتی، سیاسی، مذھبی و تجاری قرار گیرند. مجموعھ منابع و خدمات نباید 
 وظیفھ و مأموریت کتابخانھ عمومی

 : عبارتند از  آگاھانش، آموزش و آفرینش،   ارکردھایککتابخانھ عمومی در راستای   وظایف کلیدی

 
1 . Information, Education, Recreation 



 ایجاد و تق ویت عادت خواندن در افراد از سنین کودکی؛ .1
 ھای رسمی در تمام سطوح؛ھای فردی (خودآموزی) و آموزش پشتیبانی از آموزش  .2
 ھایی برای رشد فردی؛ فراھم کردن فرصت  .3
 برانگیختن و تقویت قّوۀ تخیل [آفرینش] در کودکان و جوانان؛  .4
 ؛ھا و نوآوری ھا و آگاھی نسبت بھ میراث فرھنگی، ھنرھا، کامیابی ارزش  ترویج  .5
 فراھم کردن دسترسی بھ بیان و شرح فرھنگی برای ھمھ ھنرھای اجرایی؛  .6
 ھا و توجھ بھ تنوع فرھنگی؛ترویج و تشویق تعامل میان فرھنگ  .7
 ھای شفاھی؛ پشتیبانی از فرھنگ و سنّت  .8
 شھروندان بھ اطالعات اجتماعی؛ بخشی از دسترسی تمام اطمینان  .9

 مند محلّی؛ھای عالقھھای سازمانھا و گروهارائھ خدمات باکفایت برای فعالیت  .10
 تسھیل افزایش اطالعات و مھارت در استفاده از رایانھ و وب؛  .11
ھا در  ھای سنّی و انجام این فعالیت ھای سوادآموزی برای تمام گروهپشتیبانی از فعالیت  .12

 صورت نیاز. 

 ھاگذاری و شبکھ بودجھ، قانون   تأمین
ھای مقامات ملّی و محلّی است.  کتابخانھ عمومی باید اصوالً رایگان باشد؛ و این امر از مسئولیت 

کتابخانھ عمومی باید مورد حمایت مالی و قانونی از طرف حکومت ملّی و محلّی قرار گیرد. کتابخانھ  
دآموزی  رسانی، سوااطالع عمومی باید بخش مھم و ضروری در راھبردھای درازمّدت در فرھنگ، 

 باشد. رسمی  و آموزش 

ای  ھا در سطح ملّی باید شبکھ ھای راھبردی برای تضمین ھماھنگی و ھمکاری کتابخانھ قانون و طرح 
اند، تصریح و حمایت  ھای ملّی را کھ بر اساس استانداردھا و خدمات مورد قبول ایجاد شدهاز کتابخانھ 

 نماید. 

ھای  ، پژوھشی و کتابخانھ ایمنطقھ ھای ملّی، با کتابخانھھای عمومی باید برای پیوند شبکھ کتابخانھ 
 ریزی شود. طرح  دانشگاھی و تخصصی ، آموزشگاھیھای ویژه و نیز در تعامل با کتابخانھ 

 عملیات و مدیریت 
ھا،  ای کھ ھدف گونھ خانھ عمومی در نظر گرفتھ شود. بھ و طرز کار روشنی برای کتابروش 
گیر (جامعھ محلی) تعریف کند. کتابخانھ  در رابطھ با نیازھای جمعیت خدمت  ھا و خدمات را اولویت 

گیرد.  ای عملیاتی را در نظر عمومی باید بھ صورت مؤثر سازماندھی شده و استانداردھای حرفھ 
ای،  منطقھ ای در سطح ملی، ھای حرفھ افراد گروهو   کاربران  مرتبط، مانند گروه ھای ھمکاری با گروه 

 المللی باید تضمین شود. ز در سطح بین ملّی و نی

این کار، وجود   ۀاعضای جامعھ قابل دسترس باشد. الزم تمام خدمات باید از نظر فیزیکی برای 
و مدت   مورد نیاز،  ھای اطالعاتی فناوری مناسِب خواندن،  کتابخانھ، تسھیالتِ  ھای مناسبِ ساختمان 

 . کتابخانھ ضروری است  گیر کتابخانھ،خدمت  جامعھ زمان کافی برای فعالیت، متناسب با درخواست 
برای کسانی کھ قادر بھ مراجعھ بھ محل   ،ھمچنین باید دارای خدمات خارج از کتابخانھ عمومی

 فیزیکی کتابخانھ نیستند، باشد.

 مناطق روستایی و شھری باشد.  متفاوت ساکنانِ با نیازھای  متناسب خدمات کتابخانھ باید 



برای   ان ای و مداوم کتابدارو منابع کتابخانھ باشد. آموزش حرفھ  کاربران میان  الفعّ کتابدار باید واسط 
 ، بسیار ضروری است. ارائۀ خدمات تضمین 

  تمام افراد دو صورت، حضوری و غیرحضوری تنطیم شود تا ھر آموزش کاربران باید بھ  برنامھ 
 جامعھ بتوانند از کتابخانھ استفاده کنند. 

 اجرای بیانیھ 
ھای عمومی  افرادی کھ برای کتابخانھ  ویژه ای بھ تمام جوامع کتابخانھ  اجرای اصول بیانیھ را بھ

 شود. توصیھ می   کنند گیری می ریزی و تصمیم برنامھ 

  اری (ایفال) و سازمان ھا و مؤسسات کتابد المللی انجمن این بیانیھ حاصل ھمکاری فدراسیون بین 
 متحد (یونسکو) است.  سازمان ملل  فرھنگی  و  آموزشیعلمی،

 


