
 

  آَشنایی با گروه ھای خاص در ارائه خدمات کتابخانه ای

  
ھايي خدماتي ھستند كه پاسخگويي  ھا سازمان كتابخانه. ھاي خاص اي به گروه خدمات كتابخانه

اي، كتابش ـ  ھر خوانندهقانون دوم رانگاناتان ـ . كنندگان را برعھده دارند به نیازھاي اطالعاتي استفاده

گواه اين حقیقت است كه كتابخانه و خدمات اطالعاتي آن به ھمه مردم، اعم از تحصیلكرده و عامي، 

  .ثروتمند و فقیر، كارگر، بیمار، معلول، زنداني، و جز آن تعلق دارد

. است ھاي مختلف جامعه از اھمیت خاصي برخوردار ھاي عمومي براي خدمات به گروه نقش كتابخانه

اي بايد به  خدمات ويژه و مواد كتابخانه: گويد كه بیانیه يونسكو درباره خدمات ويژه كتابخانه عمومي مي

ھاي  توانند از خدمات عادي كتابخانه استفاده كنند، مانند اقلیت كنندگاني كه به ھر دلیل، نمي استفاده

  زباني، افراد ناتوان، بیماران، يا زندانیان، ارائه گردد 

ھايي چون محروم، ناتوان ، و  رساني معموالً واژه در متون كتابداري و اطالع .ريف گروه خاصتع

اصطالح عامي است كه به ناتوانان جسمي و ذھني، " محروم"اما . رود كار مي ارز يكديگر به ھم معلول

كه  شود؛ درحالي ھاي اقلیت قومي و زباني، و جز آن اطالق مي سالمندان، بیماران، زندانیان، گروه

سمي يا رود، زيرا ناتواني نوعي آسیب ج كار مي فقط در مورد ناتوانان جسمي و ذھني به" معلول"

  .گردد  ھاي حسي و حركتي منجر به معلولیت مي ذھني است كه سبب كاھش يا از بین رفتن توانايي

ھاي خاص جامعه نیز، ھمچون ساير مردم، برحسب سن و  نیازھاي اطالعاتي گروه .ارائه خدمات

نابع ھا، به م سبب برخي نارسايي اين افراد ممكن است، به. گسترش سطح آگاھي آنھا متفاوت است

تواند خطي را كه در جامعه  طور مثال، فردي كه نقص بینايي دارد نمي اي نیاز داشته باشند؛ به ويژه

  . ھاي گويا، و مانند آن نیاز دارد متداول است بخواند؛ و به مطالبي با خط بريل، كتاب

گروه متناسب با ھاي خاص، عالوه بر خدمات معمول كتابخانه، بايد براي ھر  براي ارائه خدمات به گروه

تواند، با تھیه منابع و  كتابخانه عمومي مي. ھا و نیازھاي اطالعاتي آن مواد الزم فراھم گردد ناتواني

  .ھاي خاص كمك كند طور مؤثري به گروه وسايل مناسب، به

كتابداران، عالوه بر . اي برخوردار است براي دستیابي به اين ھدف، تربیت كتابداران از اھمیت ويژه

كنندگان و  ھاي معمول، مانند سازماندھي دانش، اطمینان از كیفیت مواد، و حمايت از استفاده ارتمھ

آشنايي آنان با طرز . ھا يا افراد خاص نیز نیاز دارند پذيري و سازگاري با گروه آموزش آنھا، به انعطاف

بداران بايد ھنگام كتا. ھاي خاص نیز ضروري است استفاده از لوازم و تجھیزات تخصصي مناسب گروه

ھا درنظر داشته باشند كه آنان قادر به انجام چه نوع كاري ھستند و به چه  ارائه خدمات به اين گروه

  .كمكي نیاز دارند

  :توان به انواع عمده زير تقسیم كرد ھاي خاص را مي اي، گروه از لحاظ خدمات كتابخانه. ھا انواع گروه

اي محدود، كسب  گونه تازگي مھارت خواندن و نوشتن را، به نوسواد كسي است كه به .نوسوادان. 1

اين گروه ممكن است شامل كودكان، نوجوانان، يا . رو است كرده است و در خواندن با مشكل روبه

صورت خودآموز يا از طريق  بزرگساالن باشد كه آموزش ابتدايي را ترك گفته يا خواندن و نوشتن را به

سوادي، در صورت عدم  اند و احتمال بازگشت آنان به بي رگساالن آموختهھاي ويژه آموزش بز برنامه

  .ھاي ساده بسیار زياد است دسترسي به خواندني



مواد : توصیه شده عبارتند از ھاي ساده كه از طرف مركز فرھنگي آسیا و اقیانوسیه يونسكو خواندني

ھاي محلي، مجالت طنز،  تر، روزنامهچاپي كتابي مانند كتاب و جزوه؛ مواد چاپي غیركتابي مانند پوس

ھا  نقشه سبك، و كارت؛ منابع ديداري ـ شنیداري مانند فیلم، اساليد، نوار كاست، و ويدئو؛ و بازي

  .مانند معما و جدول، نمايش عروسكي، و جز آن 

گونه مواد ممكن است براي مخاطبان مبتدي، نیمه مبتدي، و مستقل با درجات متفاوتي از سطح  اين

صورت نوار نیز تھیه كرد تا  توان به ھا و جزوات خواندني ساده را مي كتاب. اندن و نوشتن فراھم گرددخو

توجه به نیازھاي نوسوادان براي ارائه مواد خواندني به آنھا حائز . ھا قابل امانت باشد در كتابخانه

ینه آموزش مدني، اطالعاتي در زم. اھمیت است و بايد در بھبود كیفیت زندگي آنھا مؤثر باشد

بھداشت، تنظیم خانواده، تغذيه، و نیز دانش و مھارت در زمینه كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت، 

  .فروش تولیدات، و جز آن مفید است 

تواند توسط كاركنان كتابخانه، آموزشیاران، يا  شود مي صورت محلي تھیه مي چنین موادي كه به

پردازند  ھاي ساده مي ھا و ناشراني كه به نشر خواندني ازماندانشجويان تولید شود يا از طريق س

  .تھیه گردد

ھاي  تجھیزات ديداري ـ شنیداري مانند ضبط صوت، ويدئو، و ريزرايانه را براي پشتیباني از برنامه

  .توان تدارك ديد  سوادآموزي مي

  .گردد ق ميھاي قومي، و پناھندگان اطال اقلیت به گروه مھاجران و اقلیت. ھا اقلیت. 2

تواند نقش بسیار مھمي در كمك به  كتابخانه عمومي مي .ھاي قومي مھاجران و اقلیت. الف

ھاي خواندن آنھا به زبان مادري حفظ شود و، در عین  ھاي قومي ايفا كند تا مھارت مھاجران و اقلیت

ھا و ساير  براي اين منظور، تھیه كتاب. روي ايشان بگشايد سوي زبان جديد به اي را به حال، باب تازه

ھاي جامعه اصلي  فراھم كردن روزنامه. ھاي قومي جامعه مؤثر است و اقلیت منابع به زبان مھاجران

ھاي  از سوي ديگر، برنامه. گذرد دنبال كنند كند تا آنچه در كشورشان مي مھاجران به آنان كمك مي

  .كند تا زبان جديد را فراگیرند اي از مواد خواندني ساده به آنھا كمك مي آموزش زبان و تھیه مجموعه

بايد اطالعاتي درباره خدمات كتابخانه، از . ھاي گويا به زبان اصلي نیز مفید است ھاي ويدئو و كتابنوار

ھاي امور مھاجران و مؤسسات مربوط، به آنان داده شود؛ و منابع اطالعاتي كتابخانه نیز  طريق سازمان

  .ھا و مھاجران مھیا باشد  ھاي گوناگون اقلیت تا حد امكان به زبان

. كند تا با وضعیت جديد خود سازگار شوند استفاده از كتابخانه به پناھندگان كمك مي .ندگانپناھ. ب

. برند سر مي پناھندگان، فارغ از گروه سني و پیشینه فكري و اجتماعي، معموالً در فشار روحي به

  .استفاده كنند اي براي جلب عالقه ايشان ھا بايد اين تغییر وضعیت آنان را درك و از ھر وسیله كتابخانه

  :كنند ھا معموالً اين خدمات را براي پناھندگان ارائه مي كتابخانه

  آوري اطالعات درباره وضعیت كنوني پناھندگان و شرايط بازگشت آنان به وطن؛  ـ جمع

  ھاي پناھندگان؛ اي سیّار در اردوگاه ھاي كتابخانه ـ ايجاد ايستگاه

ھاي  ھا، دستورالعمل ھاي مقاطع گوناگون، داستان درسنامهھا، از قبیل  ـ فراھم كردن مجموعه كتاب

  ھا، و جز آن؛ خودآموز، مجالت، روزنامه

  درماني؛ ھاي ھدفدار مطالعه و كتاب ـ تھیه برنامه

  .كننده فرھنگي ھاي سرگرم ـ برگزاري نمايش



براي رفتار با  كار بستن حداقل مقررات طبق اصل چھلم از قوانین سازمان ملل در مورد به .زندانیان. 3

قدر  ھاي مختلف زندانیان و به ھر زندان بايد يك كتابخانه براي استفاده گروه: "زندانیان چنین آمده است

  ." ھاي آموزشي و تفريحي داشته باشد و زندانیان براي استفاده كامل از آنھا ترغیب شوند كافي كتاب

  .اي عمومي به زندانیان توصیه شده استھ نیز در مورد خدمات كتابخانه) 1994(در بیانیه يونسكو 

كه حق  زندانیان مانند ديگر شھروندان حق دارند كه به مواد خواندني دسترسي داشته باشند؛ چنان

ھا  ھاي آموزشي را نیز دارند، و اين حق بايد در قوانین زندان ھاي ورزشي يا كالس شركت در فعالیت

  .بیني شده باشد پیش

ھاي جاري زندان لحاظ شود و  نزله فعالیتي فرھنگي و اجتماعي، بايد در فعالیتم اي به خدمات كتابخانه

در مقابل، كتابخانه وظیفه دارد كه . وقت كافي براي استفاده زندانیان از كتابخانه فراھم گردد

ھاي آموزشي زندان را پشتیباني كند و زندانیان را براي بازگشت به جامعه آماده سازد و  فعالیت

اي آنان در اختیار قرار دھد و منابع تكمیلي را از طريق امانت  یز براي حمايت و توسعه حرفهمنابعي ن

  .اي و ديگر خدمات تعاوني میّسر سازد  بین كتابخانه

تھیه منابعي در مباحث مورد عالقه زندانیان و مسائل روزمره آنان، مواد ديداري ـ شنیداري، و موسیقي 

  .استاي برخوردار  از اھمیت ويژه

. برند نیز بايد تحت پوشش خدمات كتابخانه قرار گیرند سر مي زندانیاني كه، به ھر دلیل، در انفرادي به

بايد اطمینان حاصل . برند سر مي ھاي پزشكي به بسیاري از زندانیان در بازداشت حفاظتي يا در بخش

انه بايد براي زندانیان انفرادي فھرست كتابخ. كنند اي را دريافت مي شود كه كلیه آنان خدمات كتابخانه

  .اي يا اتصال به شبكه محلي قابل دسترس باشد ترجیحاً از طريق يك پايگاه اطالعات كتابخانه

اند نیست  برقرار كردن ارتباط با زندانیاني كه زبان آنان زبان رسمي كشوري كه در آن زنداني شده

  .شود مرتفع سازد  اآشنايي با زبان ايجاد ميسبب ن تواند موانعي را كه به كتابخانه مي. ضروري است

حتي . اي طوالني دارد ھا در بسیاري از كشورھا سابقه اي به بیمارستان خدمات كتابخانه .بیماران. 4

  .گونه خدمات تھیه شده است استانداردھايي نیز براي عرضه اين

گونه  لكه تالش بر آن است كه اينشود، ب ھا ارائه مي اي نه تنھا به بیماران بیمارستان خدمات كتابخانه

اين خدمات براي افرادي . خدمات به افرادي كه در خانه يا مراكز ديگري بستري ھستند نیز ارائه شود

ارسال كتاب از طريق پست و . گیرد ھاي سیّار صورت مي اند از طريق كتابخانه نشین شده كه خانه

ايي آنھا براي خواندن حروف چاپي معمولي كافي ھاي گويا براي افرادي كه قوه بین استفاده از كتاب

  .گونه خدمات است  توانند كتاب را ورق بزنند نیز جزو اين نیست يا اشخاصي كه نمي

ھاي خاص معلولیت شامل معلولیت ديداري، اختالل شنوايي، معلولیت جسمي،  فوريت .معلوالن. 5

خدمات  .ھاي چندگانه است  علولیتھاي گويايي و زباني، معلولیت ذھني و ھیجاني، و م اختالل

  :شود ھاي زير طراحي مي منظور انجام فعالیت ھاي عمومي براي معلوالن به كتابخانه

بردن به استعدادھا و  بخش، پي مانده براي برخورداري از زندگي لذت ـ كمك به افراد معلول و عقب

  ھاي فردي، و ايجاد عالقه در افراد معلول؛ توانايي

  ھاي مختلف؛  غال حرفهـ كمك به اشت

  .مانده براي كسب استقالل فردي ـ تشويق افراد معلول و عقب



ھا بايد افرادي را، در چارچوب بودجه و زمان مورد نیاز، مأمور ارائه خدمات به مؤسسات، افراد،  كتابخانه

  .ھايي كنند كه نیاز به توجه ويژه دارند  يا خانواده

كنند، افرادي  سبب ناشنوايي مادرزادي از زبان اشاره استفاده مي جامعه ناشنوايان، به افرادي كه به

كنند، بزرگساالني كه گوششان  كه ھم از زبان اشاره و ھم از زبان نوشتاري عامه مردم استفاده مي

  .گردد سنگین است، و اعضاي شنواي خانواده ناشنوايان اطالق مي

كنندگاني كه به آنھا ارائه خدمت  عداد استفادهعوامل بسیاري از جمله حجم منابع، ت ارائه خدمات به

ھاي الزم را در  كاركنان كتابخانه نیز بايد آموزش. شود، و جمعیت جامعه ناشنوايان بستگي دارد مي

  .مورد ارائه خدمات و ارتباط مؤثر با ناشنوايان گذرانده باشند

اي  را كه مسئول خدمات مشاورهاي معموالً دفتر يا بخشي  ھا در سطح ملي يا منطقه برخي كتابخانه

توانند توسط آن از  وجود دستگاه مخصوصي كه ناشنوايان مي. كنند بیني مي به ناشنوايان باشد پیش

عالئم اخطار قابل مشاھده بايد در كتابخانه نصب شود تا . تلفن استفاده كنند در كتابخانه الزم است

  .گاه شوندھاي اضطراري آ مراجعان ناشنوا از مشكالت و موقعیت

  .ناپذير است كننده ناشنوا دارد اجتناب اي كه مراجعه منابع بصري غیرچاپي در مجموعه ھر كتابخانه

آوري كرد  جمع زيرنويستوان به زبان اشاره يا ھمراه با  ھا را مي اي از نوارھاي ويدئويي يا فیلم مجموعه

  .و وسايل الزم را براي مشاھده آنھا فراھم آورد

توان  ھاي مشورتي، مي از اعضاي ناشنواي كتابخانه براي طراحي و گسترش خدمات و ايجاد كمیته

  .مند شد بھره

رھنگ ناشنوايان ھايي مرتبط با ف گويي و برنامه ھايي به زبان اشاره، مانند قصه بیني برنامه پیش

  .تواند مفید باشد  مي

ھايي با چاپ درشت و خط بريل،  نابینايان يا افراد داراي معلولیت ديداري، از موادي چون كتاب

، صفحات )ھاي گويا كتاب(ھايي به خط بريل، نوار كاست از منابع داستاني و اطالعاتي  مجله

با نیازھاي كودكان، از قبیل شطرنج و  يافته ھاي انطباق ھاي آموزشي، و بازي موسیقي، مجموعه

ھاي  براي مجله. كنند ھاي معمول كودكان اما با تصاوير بزرگ و حروف چاپي واضح استفاده مي كتاب

ھاي راھنما  نشانه. ھاي بسیار و میزھاي بزرگ براي مطالعه مورد نیاز است پرحجم به خط بريل، قفسه

منظور  افزارھا به ردد و وسايل شنیداري براي نرمگ ھا نصب مي ھا و قفسه به خط بريل بر كتاب

  .اي مورد نیاز است سازماندھي مواد كتابخانه

ھاي  تواند توسط كتابخانه ھاي باشگاھي مي گويي، نمايش، موسیقي، و فعالیت ھايي چون قصه برنامه

خدمات كتابخانه براي كودكان نابینا با ھمكاري والدين و مؤسسات . عمومي براي نابینايان اجرا گردد

اند و نیز به میزان  براي كودكان بايد به نسبت طول زماني كه خط بريل را آموخته. شود ديگر انجام مي

اين كودكان . توان ھوشي ايشان توجه داشت، زيرا در مراحل مختلف سرعت و درك مطلب ھستند

شرطي كه  ھاي مورد عالقه خود نیازمندند به ھا و موضوع مانند كودكان بینا، در ھر سني به انواع كتاب

ھاي  از قانون كتابخانهبخش مھمي . با خط بريل و با حروف مشخص يا حروف درشت چاپ شده باشد

عمومي و ملي در مورد نابینايان است و الزم است كه استاندارد يكساني جھت ارائه خدمات به 

  .نابینايان تبیین و تعیین گردد 
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، مجمع عمومي 1971در سال . ھاي نیازمند به خدمات ويژه ھستند معلوالن ذھني نیز از جمله گروه

به ھمین سبب، . ماندگان ذھني را به تصويب رساند و خاص عقبسازمان ملل متحد بیانیه حقوق عام 

  ).39:6(اند  ھا درنظر گرفته ھاي عمومي خدماتي براي ارائه به اين گروه ھاي اخیر، كتابخانه در سال

نارسايي در گفتار و زبان و مشكالت . معلوالن ذھني معموالً در برقراري تماس با ديگران محدوديت دارند

اوقات فراغت معلوالن . گذارد نشده مي اط با خارج از منزل، محیط و مردم را براي آنھا كشفدر ايجاد ارتب

به ھمین سبب، خواندن كتاب و روزنامه موجب گسترش ديد آنان . گذرد ذھني اغلب در انزوا مي

  ).119:5(گردد  مي

ھاي جسمي و  دولت و مجلس براي بھبود و دسترسي به فرھنگ و اطالعات افرادي كه از معلولیت

ھاي ويژه  اي كه دولت براي تھیه نشريات و كتاب يارانه. برند نقش مھمي برعھده دارند ذھني رنج مي

گذاري براي تربیت مسئوالن كتابخواني نیز اھمیت دارد،  سرمايه. كند مھم است بیني مي اين امر پیش

  .)164:4(زيرا گاه كتابخواني تنھا راه تماس با خوانندگان معلول است 

ھا سعي در بھبود وضعیت منابع و  ، بسیاري از كتابخانه1980از سال  .آوري در خدمت معلوالن فن

آوري و چاپ الكترونیكي، نقش اساسي  در اين میان، فن. اند شده به معلوالن داشته خدمات ارائه

ه است و ھا به اين وسايل اختصاص يافت اي از كتابخانه طوري كه بخش ويژه برعھده داشته است؛ به

  .آوري مشاركت دارند ترين فن ھاي الزم جھت انتخاب بھترين و قابل استفاده گیري معلوالن در تصمیم

ويژه براي معلوالني كه  جاي چاپ معمولي، دستیابي به كتابخانه را به استفاده از چاپ الكترونیكي به

ھا  اكنون كتابخانه ھم. سازد تر مي استفاده از چاپ كاغذي پیوسته برايشان مشكل است آسان

ھاي  ھاي پیوسته، مجالت و روزنامه توانند از چاپ الكترونیكي بر روي صفحه فشرده، كاتالوگ مي

ھاي نوين كه  بعضي از دستگاه. استفاده كنند) براي فرستادن دورنگار(الكترونیكي، و خطوط تلفن 

ھاي  پويشگر، نظام: عبارتند از كارگیري آنھا از متون چاپي استفاده كنند توانند با به معلوالن مي

كلید بريل و  صفحه(ھاي دستیابي به بريل  دھنده صدا، دستگاه ھاي تشخیص كننده صدا، نظام تركیب

  .، نمايش حروف با چاپ درشت، و جز آن)ھاي مخصوص خواندن حروف بريل دستگاه

را میّسر ساخته و  المللي اي، ملي، و بین ھاي محلي، منطقه ھاي نوين، عضويت در شبكه آوري فن

  .اي را تسھیل كرده است  ھاي امانت بین كتابخانه ھاي معلوالن و ھمكاري با برنامه ارتباط با سازمان
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