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کتابخوانیدرکشور
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مدیرکلدفترمطالعاتوبرنامهریزیفرهنگیوکتابخوانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیگفت 15:هزارباشگاهکتابخوانیکودکو
نوجوان،باایجادشبکهایازمروجاندرکشورتشکیلشدهاست.بهگزارشایرنا،ابراهیمحیدریافزود 220:هزارنفردرسراسرکشور،عضواین
باشگاههایکتابخوانیهستند.ویتصریحکرد:باایجاداینباشگاهها،تفکرگروهیزیستن،ایدههاوخالقیتهایکتابخوانیترویجمیشود.

جهانکتاب

ساالدکتاببرایعشاقمطالعه

فنالندی ها نسبت به گذشته
کتاب خوان تر شده اند

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

کتابخانهپرتغال -ریودوژانیرو

در قرون گذشته ،کتابخانهها بیشتر محل حضور
افراد خاص بود؛ پژوهشگرانی که میخواستند
با استفاده از منابع موجود ،در باب موضوعات
تخصصی،تحقیقوتتبعکنند.کمترپیشمیآمد
که فــردی ،صرف ًا برای افزایش اطالعات ،سری
به کتابخانهها بزند؛ ضمن اینکه برای استفاده
از کتابخانههای معتبر ،محدودیتهایی وجود
داشــت که مانع از عمومی بــودن آن ها میشد.
اداره کنندگان این کتابخانهها نیز ،تمایلی به
جذبمخاطبحداکثرینداشتندواصو ًال،چنین
مسئلهای برای آن ها حائز اهمیت نبود .اما امروزه
کتابخانههای بزرگ ،در سراسر دنیا ،رویه خود را
تغییردادهاند.حمایتدولتهاازرواجکتابخوانی
درراستایارتقایسطحفرهنگعمومی،بهامری
بدیهی تبدیل شده است و حتی مسئوالنی که
چندان خط و ربطی با کتاب و کتاب خوانی هم
ندارند،برایجلبنظرعمومی،خودراعالقهمندبه
اینمقولهنشانمیدهند.چنینرویهای،دستکم
طیدوقرناخیر،دربسیاریازکتابخانههایمهم
دنیابرقرارشدهاستوهمهعالقهمندان،میتوانند
از منابع موجود در این مراکز مهم فرهنگی ،بهره
ببرند.حاالدیگرکتابخانههایمعتبر،برایجذب
مخاطب بیشتر ،با هم رقابت میکنند و تعداد
باالی مراجعان خود را به رخ یکدیگر میکشند.
در واقع خدماتی که توسط آن ها ارائه می شود ،به
مثابه ساالدی است که انتظار ذائقه های مختلف
را بــرآورده می کند .چنین رویکردی نه تنها بد
نیست،بلکهمیتواندنقشمؤثریدرارتقایسطح
فرهنگ جامعه و گسترش توجه به مقوله کتاب و
کتابخوانیدرمیانمردمداشتهباشد.باافزایش
فناوریهایمربوطبهانتقالاطالعات،کتابخانهها
دایــره خدمات خود را گسترش دادهانــد و تالش

میکنندبابهبودکیفیتارائهاینخدمات،رضایت
مراجعهکنندگانرابیشازپیشجلبکنند.توجه
به راهکارها و فناوریهای نوین ارائه خدمات در
کتابخانهها ،میتواند نقش بسیار مؤثری در اداره
موفق این مکان های مهم و راهبردی فرهنگی
داشتهباشد.درادامهبهبررسیتعدادیازراهکارها
و روشهــایــی میپردازیم که در کتابخانههای
بزرگ برای جذب مخاطب بیشتر ،مورد توجه قرار
میگیرد.
▪افزایشتعدادکتابها

کتابخانه سنت ژنویو-پاریس

کتابخانه اســت و کتاب هایش! افزایش تعداد
کتابها و تنوع موضوعات ارائــه شده در آن ها،
میتواند نقش مؤثری در جذب مخاطب داشته
باشد.البتهمحدودیتبودجهکتابخانهها،معمو ًال
دستوپایمسئوالنرامیبنددونمیگذاردکهدر
این مسیر ،گامهای مؤثر بردارند؛ اما برای رسیدن
به این مهم ،راههای دیگری هم هست؛ از ظرفیت
عظیموقفگرفتهتااهدایمجموعههایاستادان
وفرهنگدوستانیکهمیخواهندداشتههایشانرا
بادیگرانبهاشتراکبگذارند.کتابخانههایبزرگ
و مورد توجه ،به خاطر داشتن عنوان های متعدد
کتاب ،در موضوعات مختلف ،مشهور شدهاند.
مث ً
الکتابخانهشهرسینسیناتیدرآمریکا،نزدیکبه
10میلیونجلدکتابداردیاکتابخانهملیاتریش،
نزدیک به هشت میلیون عنوان کتاب را در خود
نگهداریمیکندومیتواندبرایهراهلمطالعهو

حتیغیراهلمطالعهاینیز،جذابباشد.
▪باالبردنجاذبههایبصری

ساختمان کتابخانه میتواند برای جذب مخاطب و
ترویجکتابخوانی،نقشیمهمایفاکند؛ساختمان
برخی کتابخانههای قدیمی ،به م ــوزهای شبیه
است که ظرفیت جذب گردشگر دارد ،چه برسد به
کتاب خوان! کتابخانه «آدمونت» در اتریش ،بنایی
متعلق به قرن هجدهم میالدی است که بر کرانه
رودخانه «انس» قرار دارد و توانسته با همین جاذبه
بصری ،بسیاری از عالقهمندان به کتاب و کتاب
خوانی را به سوی خود جلب کند .گاه قرار گرفتن
یکشیءتاریخیدرکتابخانه،میتواندباعثجلب
مخاطبانبیشترشود.بنابراین،اگرمسئولکتابخانه
هایعمومیهستیدکهدرآنکتابیااثردرخورتوجه
تاریخی وجود دارد ،در ارائه آن به مراجعان ،خست
به خرج ندهید! این اثر حتی می تواند عکس یک
فرد معروف در کتابخانه شما باشد .به عنوان نمونه،
کتابخانه دانشگاه «ییل» ،با وجودی که بیش از 15
میلیونجلدکتابدارد،امابیشتربهخاطرکتابهای
کمیاب و اسناد مهمی که نگهداری میکند و در
اختیارعالقهمندانقرارمیدهد،معروفشدهاست.
▪توجهبهخواستههایمراجعان

بهجزافرادیکهدرپیانجامتحقیقهستندیابرای
مطالعه کتابهای درسی به کتابخانه میروند،
دیگران آستانه تحمل باالیی برای تداوم حضور در

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
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کتابخانهوقرائتکتاب ندارند.نحوهچینشمیزها
وصندلیها،تهویهمطبوع،سکوترضایتبخشو
نورپردازی،میتواندبرایرفعخستگیوباالبردن
ظرفیت عمومی برای حضور در کتابخانه و قرائت
کتاب،مؤثرباشد.اختصاصفضاییبرایپذیرایی
مراجعان یا احداث جایی به صورت کافیشاپ ،به
طوری که به اندازه کافی از سالن اصلی کتابخانه
دور باشد و صدایش ،مزاحمت ایجاد نکند ،ایده
خوبی است .این روزها« ،کافه کتابها» این نقش
مهمرابرعهدهگرفتهوبهپاتوقاهلمطالعهتبدیل
شدهاند؛ در حالی که کتابخانهها برای این کار ،از
هر جهت شایسته هستند .کتابخانههای مشهور
دنیا،مانندکتابخانهآستانقدسرضویدرمشهد،
به دلیل معماری زیبا و چشمنوازشان ،مخاطبان
بسیاریراجذبخودمیکنند.
▪افزایشگسترهخدمات

افـــزایـــش فـــنـــاوریهـــای نــویــن و شبکههای
اجتماعی ،کار خیلیها را راحت کرده است؛ به
ویژه کتاب خوان ها را! این روزهــا در بسیاری از
فعالیتهای خدماتی ،عرضه محصول در فضای
مجازی ،جای مراجعه متقاضی به مراکز فروش را
گرفتهاست.اتخاذاینرویکرد،باتوجهبهسنگینی
ترافیک شهری ،کام ً
ال معقوالنه و حتی ضروری
است.بنابراین،کتابخانههایعمومیبایدگستره
ارائه خدمات خود را ،افزون بر عرضه حضوری ،در
فضای مجازی نیز گسترش دهند .خوشبختانه
بسیاری از کتابخانههای معتبر در دنیا و از جمله
برخی از کتابخانههای معتبر ایــران ،بخشی از
فرایندعضوگیریوعرضهخدماتخودرابهصورت
دیجیتالی و در فضای مجازی انجام میدهند .با
توجهبهامکانایجادیکنسخهواحدارائهخدمات
درفضایمجازی،برایتمامکتابخانههایعمومی
کشور ،میتوان توقع داشت که مسئوالن امر برای
انجاماینمهم،گامهایمؤثرتریبردارند.
کتابخانهکالجترینیتی-دوبلین

آمارهای جدید از نرخ مطالعه در فنالند نشان
میدهد که فنالندیها ،نسبت به گذشته
کتابخوانترشدهاند؛اماتمایلبهتمامکردن
کتابهای کمتری را در طول سال دارند .به
گزارش ایبنا ،به نقل از «خبرگزاری فنالند»،
دولتاینکشور،اصرارزیادیبهرشدفرهنگ
مطالعه میان مــردم دارد و مطالعه در میان
فنالندیها،هموارهازاهمیتباالییبرخوردار
بوده است؛ تا جایی که این کشور توانست رتبه
نخست باسوادترین کشورجهان را در سال
 2016مــیــادی بــه خــود اختصاص دهــد.
گــزارشهــای دهه  1980میالدی ،حاکی
از آن بــود که حــدود یک ســوم فنالندیها،
حداقل 10کتابراطیششماهمیخواندند.
گــزارش تــازه منتشر شــده از نــرخ مطالعه در
فنالند ،بیانگر این است که مطالعه در این
کشور ،همچنان یکی از فعالیتهای محبوب
برایگذراندنوقتمحسوبمیشودوامروزه،
افــراد بیشتری در فنالند ،در مقایسه با سال
 ،2000کتاب میخوانند؛ به طوریکه 80
درصدازافرادیکهدرنظرسنجیمرتبطبانرخ
مطالعه در این کشور شرکت کردند ،گفتهاند
کهدستکمیککتابراطینیمسالگذشته
خواندهاند .با این همه ،آنها تأکید کردهاند
که تمایل به تمام کردن کتابهای کمتری را
در طول سال دارند .بیشتر خوانندگان فعال
در این کشور ،در گــروه سنی بین  10تا 14
سال قرار میگیرند .این رده سنی ،به دلیل
رشد شبکههای اجتماعی و سایر امکانات
الکترونیکی ،بیشترین ریزش نرخ مطالعه در
فنالندراهمداشتهاست.براساساینگزارش،
کتابهای داستان ،بیوگرافی و رمانهای
فانتزی ،از بیشترین میزان محبوبیت در این
کشور برخوردار هستند؛ در مقابل ،هرروز از
رونقومحبوبیتکتابهایشعروکتابهایی
باموضوعجنگ،درفنالندکاستهمیشود.
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راهکارهای کتابخانه های بزرگ جهان برای جذب مخاطب

مشاورهحقوقی

پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :تعدادی از دامهایم را بر اساس
آشنایی با فــردی ،به وی فروختم .در آن
زمــان ،فقط خانوادهام شاهد این معامله
بودند.حالباگذشتیکسال،فردمذکور
از پرداخت بهای دامهای خریداری شده
خودداریمیکند.چارهچیست؟
پاسخ :اگــر طلبتان کمتر از  20میلیون
تومان است ،به شورای حل اختالف محل
و اگــر بیش از  20میلیون تومان اســت به
دادگـــاه عمومی حقوقی محل مراجعه و
علیه خــریــدار ،دعــوای «ال ــزام به پرداخت
ثــمــن» طــرح کنید .از کسانی کــه شاهد
معامله شما بــودهانــد ،درخــواســت کنید
در شــهــادتنــام ـهای ،مــشــاهــدات خــود را
بیان کنند .ایــن شهادتنامه را به همراه
دادخواست به شورای حل اختالف یا دادگاه
تقدیم کنید .رابطه خویشاوندی بین شما
و شاهدان ،مانع از ادای شهادت نیست.
همزمان با تقدیم دادخواست میتوانید از
دادگــاه یا شورای حل اختالف درخواست
صدور قرار «تامین خواسته» کنید .در صورت
موافقت مرجع رسیدگیکننده ،میتوانید
از امــوال خــریــدار (ملک ،حساب بانکی،
اتومبیل یا هرگونه امــوال دیگر) به انــدازه
طلبتان توقیف کنید .پس از معامله ،خریدار
باید بهای گوسفندان را طبق وعده به شما
پرداخت میکرد .مطابق ماده  394قانون
مدنی ،مشتری باید ثمن را در موعد و در
محل و طبق شرایطی که در عقد بیع مقرر
شده است ،پرداخت کند .در غیر این صورت،
فروشنده حق خواهد داشت از دادگاه ،اجبار
مشتری را به پرداخت ثمن بخواهد .اثبات
ادعــا بر عهده مدعی اســت .کسی که نزد
دادگاه مدعی امری است ،باید برای اثبات
آن امر دالیل کافی ارائه کند.

