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 یونسكو براي كتابخانھ آموزشگاھي بیانیھ ایفال / 

 ترجمھ  

 اكرم عیني

 سازمان پژوھش و برنامھ ریزي آموزشي 
 

 ھمھ برای یادگیری و در یاددھي آموزشگاھي   کتابخانھ

 برای کھ دھد می ارائھ ھایی ایده و اطالعات مدرسھ کتابخانھ
 محور امروز   دانش و اطالعاتی جامعھ در موفقیت

 ھای مھارت ھب را آموزان دانش مدرسھ کتابخانھ. است ضروری
 می وجود بھ را تخیل و مجھز مي كند   مادام العمر  یادگیری

 مسئول شھروندان عنوان بھ تا سازد می قادر را آنھا و آورد
 .کنند زندگی

 آموزشگاھي   کتابخانھ ماموریت

 و  کتاب ،مي دھد  ارائھ  آموزشی خدمات مدرسھ کتابخانھ
 بھ را مدرسھ جامعھ اعضای تمام تا   کند می فراھم را منابع

 و متفکر اي  رسانھ وقالب   ھر در اطالعات موثر کاربران
 گسترده شبکھ اب مدرسھ ھای کتابخانھ. کند تبدیل انتقادی
 بیانیھ   اصول با آنالین  منطبق  اطالعات و ھا  کتابخانھ
 د.ندار پیوند یونسکو عمومی ی کتابخانھ

 منابع سایر و ھا كتاب استفادهاز   كتابخانھ كاركنان
 بھ يچاپ منبع   مستند، بھ داستانی حوزه  ، اطالعاتي



 دور راه از استفاده  و محل دراستفاده  ،يالكترونیك
 کتاب سازی غنی و و منابع تكمیلي  مواد. كنند می پشتیبانی

از وظایف كاركنان  شناسی روش و آموزشی مواد درسی، ھای
ھنگامي كھ   است داده نشانكتابخانھ است . تحقیقات 

 سطح کنند، می کار ھم با معلم ھا  و آموزشگاھي  کتابداران
 فناوری ھای مھارت و مسئلھ حل یادگیری، خواندن، سواد،
 .برند می باالتر را آموزان دانش ارتباطات و اطالعات

 اعضای تمام بھ مساوی طور بھ باید مدرسھ کتابخانھ خدمات
 ملیت، مذھب، جنسیت، نژاد، سن، بھ توجھ بدون مدرسھ جامعھ
 برای. شود ارائھ اجتماعیوضعیت  یا ای حرفھ موقعیت زبان،
 کتابخانھ اصلی مواد و خدمات از استفاده بھ قادر کھ افرادی
 .شود ارائھ ویژه منابع خاص و و خدمات باید نیستند

 باید منابع كتابخانھ  مدریھ   مجموعھ و خدمات بھ دسترسی
 ملل سازمان ھای آزادی و بشر حقوق جھانی اعالمیھ اساس بر

 سیاسی ایدئولوژیک، سانسور ھیچگونھ تحت نباید و باشد متحد
 .گیرد قرار تجاریو تحریم   فشار یا مذھبی یا

 ھا شبکھ و مالی قوانین

 سواد در زمینھ  راھبردھاي بلندمدت برای مدرسھ کتابخانھ
 و اجتماعی اقتصادی، توسعھ و اطالعات تداركآموزش، آموزی،
 منطقھ محلی، مقامات مسئولیت عنوان بھ. است ضروری فرھنگی

 حمایت خاص ھای سیاست و قوانین طریق از باید ملی، و ای
 آموزش کارکنان براي داشتن  باید مدرسھ ھای کتابخانھ. شود

 تأمین تسھیالت و ھا آوری فن ،و منابع اطالعاتي  مواد دیده،
 .باشند رایگان بایدو  باشند داشتھ پایدار و کافی مالی

 کتابخانھ واطالعاتي   شبکھ در مھم شریک یک مدرسھ کتابخانھ
 .است محلی ، منطقھ اي و ملی

 مورد بایدكھ   مدرسھ کتابخانھ فرد بھ منحصر اھدافاز 
 مدرسھ کتابخانھاین است كھ  گیرد قرار حمایت و تایید

 از دیگری نوع بادر كجا   را منابع یا/  و امکانات
 گذارد اشتراک بھ عمومی کتابخانھ یک مانند کتابخانھ،

 آموزشگاھي  کتابخانھ اھداف

 .است آموزشی فرایند از بخشی مدرسھ کتابخانھ



 آموزی، سواد توسعھ برایكھ   مدرسھ کتابخانھاصلي   خدمات
 ھستند ھستند ضروری فرھنگ و یادگیری ،یاددھياطالعاتی، سواد

 عبارتند از :

 

 مأموریت درھمانگونھ كھ  آموزشی اھداف ارتقاء و حمایت •
 است؛ شده مشخص درسی برنامھ ومدرسھ 

 خواندن در از بردن لذت وبھ مطالعھ   عادت پایداری و توسعھ •
 سرتاسر  در ھا کتابخانھ از استفاده و یادگیری و کودکان
 آنھا؛ زندگی

 از استفاده وتولید   دركردن   تجربھ برای ھایی فرصت ارائھ •
 ؛ بردن لذت و تخیل ،و شناخت  درک دانش،كسب  برای اطالعات

 ھا مھارتكسب   و یادگیری در آموزان دانش تمام از حمایت •
شكل  گرفتن نظر در بدون اطالعات از استفاده و ارزیابی براي 

 ارتباطات ھای شیوه بھ حساسیت شامل ، رسانھ ، قالب یا 
 جامعھ؛ درون

 جھانی و ملی ای، منطقھ ، محلی منابع بھ دسترسی فراھم كردن •
 تجارب ھا، ایدهدر معرض  فراگیران   کھ ھایی فرصتایجاد   و
 دھد؛ می قرار  گوناگون عقاید و

 و فرھنگی حساسیت و آگاھی کھ ھایی فعالیت سازماندھی •
  کنند؛ می قویتت را اجتماعی

 برای والدین و مدیران معلمان، آموزان، دانش با ھمكاري  •
 مدرسھ؛ مأموریت بھ رسیدن

 برای اطالعات بھ دسترسی و فکری آزادی کھ مفھومی اعالم كردن •
 است؛ضروری  دموکراسی در مشارکت و مؤثر مسئول و  شھروند

 کل در   مدرسھ کتابخانھ خدمات و منابع و خواندن ترویج •
 آن از فراتر و مدرسھ جامعھ

  و ھا سیاست تدوین  با را اقدامات   این مدرسھ کتابخانھ
 فیزیکی دسترسی منابع،فراھم آوري   و گزینش   خدمات،توسعھ 

 و آموزشی امکانات ارائھ ،ياطالعات مناسب منابع بھ فکری و
 .دھد می انجام دیده آموزش کارکنان استخدام

 کارکنان

 مسئولیت کھ است مدرسھ  ای حرفھ از کارکنان  مدرسھ کتابدار
كھ   دارد، عھده را مدرسھ کتابخانھ مدیریت و ریزی برنامھ

تا جایي كھ  امكان دارد با  نیروي انساني بھ تعداد كافي  
 ھمکاری مدرسھ جامعھ اعضای ھمھ با پشتیباني مي شود  و 

 .سایر كتابخانھ ارتباط دارد   و عمومی کتابخانھ با و دارد

 



 

 

 

 

 و درسی برنامھ ، بودجھ بھ توجھ با مدرسھ کتابداران نقش
 ملیدر سطح   مالی و قانونی چارچوب در مدارس، تدریس  روش

 عمومی ھای حوزه خاص، ھای زمینھ در. بود خواھد متفاوت
 خدمات بتوانند مدارس کتابداران اگر کھ دارد وجود يدانش

 و کتابخانھ واطالعاتي   منابعمثل  را مؤثر اي کتابخانھ
قرار   اختیار در را بتوانند  تدریس و اطالعات  مدیریت
 است حیاتي  دھند،

  باید ،اي  شبکھ ھاي رو بھ رشد   محیط در، مدرسھ کتابداران
  مختلف اطالعاتمدیریت   مھارت آموزش و ریزی برنامھصالحیت 

 بنابراین. باشند داشتھ آموزان دانش و معلمان برای را 
  .دھند ادامھ خود ای حرفھ توسعھ و آموزش بھ  باید آنھا

 و عملكرد مدیریت

 :پاسخگو و موثر لكردعم از اطمینان برای

 و ھا اولویت اھداف، تعیین باید مدرسھ کتابخانھ خدمات سیاست •
 باشد؛ مدرسھ درسی برنامھ با ارتباط در خدمات

 ای حرفھ استانداردھای با مطابق باید مدرسھ کتابخانھ •
 .شود حفاظت و سازماندھی

 اما  باشد دسترس قابل مدرسھ جامعھ اعضای ھمھ برای باید خدمات •
 کنند؛ عمل محلی جامعھ زمینھ در

 والدین، مدیران، مدرسھ، اجرایي مدیر معلمان، با ھمکاری •
 تشویق باید اجتماعی ھای گروه و اطالعات متخصصین و کتابداران

 .دشو

 بیانیھ  سازی پیاده

،خواستھ شده  پرورش و آموزش وزارتخانھ بخصوص ھا دولتاز  
  این اصول کھ ھایی برنامھ و ھا سیاست ھا، استراتژیاست كھ 
 باید ھا برنامھ. راتدوین كنند  دکن می اجرا را بیانیھ



اول خدمت و   آموزشی ھای برنامھ برای بیانیھ  انتشار شامل
 .باشد معلمان و کتابداران برای برنامھ ھاي آموزش مداوم 

https://www.ifla.org/publications/iflaunesco-school-library-manifesto-1999 


	IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999
	بيانيه ايفلا / يونسكو براي كتابخانه آموزشگاهي
	ترجمه
	اكرم عيني
	سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

