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مسئوليت اخالقی در 
کتابخانه ها و مراکز اطالع 

 رسانی
سازمانهادر قبال حقوق محيط درونی و بيرونی خود 

کتابخانه ها و مراکز . دارای مسئوليت اخالقی هستند 
سانی نيزبه مانند هر سازمان ديگر يک گروه اطالع ر

  اند  اجتماعی بوده ،دارای آرمان ،  مشروعيت

رسانی به عنوان يک حرفه معرفی شد  کتابداری و اطالع
و جايگاه و اهميت اخالق با رويکردی استراتژيک در 
اين حرفه مورد بررسی قرار گرفت و بيان شد که 

شان بر فرد و  فراوان ها خود نيز به دليل تأثيرات کتابخانه
 درمقولهجامعه از مسئوليتهای اخالقی برخوردارند 

ها  ای در واقع اخالقی بودن کتابخانه حاضر، اخالق حرفه
. رسانی را نشانه رفته است و مراکز و سازمانهای اطالع

در اين بخش، هدف تبيين مسئوليتهای اخالقی اين 
ا و مراکز ه  گوييم کتابخانه يعنی وقتی می. سازمان است

رسانی مسئوليت اخالقی دارند، اين مسئوليت دقيقاً  اطالع
بر دوش چه کسانی است و اين مراکز در قبال چه 
کسانی دارای تعهد اخالقی هستند و اين تعهدات دقيقاً چه 

ها و مراکز  مواردی است؟ مسئوليت اخالقی کتابخانه
رسانی يعنی تعهد و التزام آنها در قبال حقوق  اطالع

ها و مراکز  مامی اجزاء در محيط کتابخانهت
بنابراين مبانی مسئوليتهای اخالقی . رسانی اطالع

مند تدوين گردد و اين مبانی  ها بايد به نحو سامان کتابخانه
بايد فراگير باشند و فراگيری آنها بدين معنی است که 
اوالً مسئوليتهای اخالقی نسبت به ساير مسئوليتها 

رد و فراتر از پايبندی به قانون و فراگيری بيشتری دا
مقررات است و مهمتر اينکه بايد نسبت به همه عناصر 

ها عبارتند  اين عناصر در کتابخانه. محيط فراگير باشد
جامعه، حرفه، صاحبان فکر و پديدآورندگان آثار : از

 اطالعاتی، مراجعين، کتابداران و کارکنان

رس44انی از  ها و مراک44ز اطالع کتاب44داران و کارکن44ان کتابخان44ه 
م4ديران و کارشناس4ان ارش4د و متخصص4ان (ترين سطح  عالی

ب4ه ) گرفته تا کتابداران و کمک کتابداران و نيروهای خدماتی
عنوان نيروی انسانی، يعنی مجريان اصلی وظايف س4ازمانی 

                 . و اخالق4444444444ی باي4444444444د م4444444444ورد توج4444444444ه ق4444444444رار گيرن4444444444د

کتاب44داری ک44ه در م44ورد خ44ودش رعاي44ت اخ44الق و انص44اف از
  .توان توقع رعايت اخالق داشت نشود نمی

ها و مراکز  تخصيص بخش خاصی از نظام مديريتی کتابخانه
ای را نش444ان  رس444انی، جايگ444اه س444ازمانی اخ444الق حرف444ه اطالع

ب4ه مي4ان آم4دن مفه4وم م4ديريت در اينج4ا نش4انگر اي4ن . دهد می
ها محت44اج فعالي44ت  ک44ه ت44رويج اخ44الق در کتابخان44هنکت44ه اس44ت 

امک44ان اس44تفاده . من44د، برنام44ه و مش44ارکت گروه44ی اس44ت  نظ44ام
بهين44ه از اف44راد، س44امان بخش44يدن ب44ه اخالقي44ات در کتابخان44ه، 
امک44ان ارزي44ابی مس44تمر اخالقي44ات، ض44رورت ايج44اد م44ديريت 

  .دهد اخالق را نشان می

  بيشتر بدانيم .

  :فايده اصلی داردخالصه کردن کتاب، دو 

 سعی کنيد . به فهم بيشتر شما از کتاب کمک ميکند
يک قسمت را . از روی کتاب رونويسی نکنيد

بخوانيد و سپس با زبان خودتان آن را خالصه 
اينگونه ذهنتان بيشتر درگيِر کتاب خواهد شد . کنيد

  .و احتمال بخاطرسپاری مفاهيِم آن هم بيشتر است
 ب را ساده تر ميکندرجوع مجدد به مطالب کتا .

حتما در آينده نياز خواهيد داشت تا مجددا به 
اگر خالصه ای از . مفاهيم اين کتاب مراجعه کنيد

کتاب داشته باشيد که خودتان آن را نوشته ايد، 
مراجعه مجدد و مرور مفاهيم برايتان لذت بخش 

که خالصه .ميشودپيشنهاد  .تر و مفيدتر خواهد بود
اما خواندن . اشته باشيدشخصی خودتان را د

. خالصه ديگران از آن کتاب هم ميتواند مفيد باشد
يک روِش خوِب استفاده از خالصه های ديگران، 
قرار دادن آن خالصه کنار دستتان هنگام خواندن 

اينگونه ميتوانيد هرجا که الزم  .کتاب است
  .يددانستيد، مطالبی را هم خودتان اضافه کن

https://rasekhoon.net/article/show/136

به خصوص در شروع . (کتاب را خالصه کنيد /6518
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