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  ها و پایداریالگوها، مربيان، توانمندسازها: کتابخانه     

   ٢٠١٨سپتامبر  ٢۵ها چگونه در پایداری مشارکت دارند، کتابخانه       

در ( با خرید تجميعی کتبآنها الگوهای پيشگام اقتصاد اشتراکی هستند. یقين، بهها کتابخانه
روشی از طریق ماليات)، عمومی  هایابخانهکتو در  از طریق آبونمان های خصوصی کتابخانه

  اند.رساندن دسترسی توام با کاهش مصرف پياده کرده عالی برای  به حداکثر

اقدام  به سرعتاهميت پایداری زیست محيطی،  دربارهبا رشد آگاهی ها کتابخانه، حالبا این 
اشاره شده ایفال  هایگردهم آییبسياری از مقاالت ارائه شده به در اند. همانگونه که کرده

به به عنوان موسساتی با ماموریت اجتماعی، امری بدیهی است که ها برای کتابخانه، است
باور عميق به لزوم اقدام برای باشند. پژوهش  یمهم اجتماعی امروز هایچالشرفع  دنبال

این کار  بر سازمان ملل متحد برای توسعه پایدار ٢٠٣٠دستور کار .  ١دهد نشان میپایداری را 
 تمرکز کرده است. 

ميليون  ٣/٢از حداقل  ایشبکه در قالب. آنها هستند کمک در موقعيت خوبی برایها کتابخانه
امکان درک و پاسخ به نيازها و اولویتهای محلی را و هم  هم دسترسی جهانی دارند، ٢موسسه

- کتابخانهملی یا دانشگاهی تا های متنوعی از کتابخانههمچنين آنها در بافتارهای  .٣دارا هستند
  .قرار دارند عمومی، آموزشگاهی یا سيارهای 

 تحققظرفيت برای  و ها از این تعهدکتابخانهاز نحوه استفاده مثالهایی  ،این مقاله در مجموع
و  و ساز تکنيکهای ساختمواردی از با نمایش  )١:کند ارائه می پایداری به سه روش کليدی

- با پشتيبانی از پژوهش )٣درک و اقدام درباره پایداری در جوامع خود؛ و   ارتقای با) ٢خدمات پایدار
 های جدید درباره پایداری 

 
  پایدار  اقداماتها و ها به عنوان الگو: ساختمانکتابخانه

  
الگوهایی برای دهند، هم در آنچه که هستند و هم در آنچه که انجام میتوانند میها کتابخانه
 بسيار مشهود ها و شهرها بخشدر قلب روستاها، شهرکمستمر  به طور د. آنها باشنجوامع 

 .هستندفضای عمومی پوشش دهنده های بخشترین  اصلی یکی ازچشم انداز مدنی هستند و 
پتانسيلی قوی برای  ،به طور مستقل یا به عنوان بخشی از سياستگذاری گسترده دولت آنها

و  بآ از نظر در کشورها و مناطقی که و ٤دارند  شود،می جدیدی که پياده هایشيوهنمایش 
  را انتقال دهد. می تواند پيام قدرتمندی در خطر بيشتری هستند، هوایی 

 

 

                                                
1   Kraljevic et al. (2015) Project Green Library in 
Croatia.http://library.ifla.org/id/eprint/1208 
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3  Kraljevic et al. Lukacic (2015), ibid   
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ه به تاثير روشها و مصالح مورد با تمرکز بر ساختمانها و با توج ١٩٩٠جنبش کتابخانه سبز از دهه  
مهم برای  اینقطه مقطع، این .استفاده، هم در احداث اوليه بنا و هم در عمليات بعدی آغاز شد

- عنوان ارائهکردند، ساختمانهای کتابخانه بهتاب و دیگران، تاکيد همانطور که قُ  ٥شروع است. 
پایدار  دهنده دانش ساختمان سبز/شبا طراحی خودشان نمای بهترین شکلبه دانش باید  دهنده
 ٦باشند.

بنابراین کتابخانه ها در برداشتن گامهایی برای ساخت و ساز با استفاده از فناوری پيشرفته در 
به  ٨و ایجاد بيشترین ویژگيهای معماری برای محدود کردن نياز به تهویه هوا، ٧ساختمانهای موجود،

، فعال بوده اند. در جایی که ساختمانهای جدید ساخته ٩نحوی که مصرف انرژی و آب را کاهش دهند
می شوند، تالش می شود که  در مکانی  که دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی وجود دارد یا 

مصالح قابل  ١٠در محدوده ای که از نظر مسافت برای بيشتر مردم امکان پذیر باشد، احداث شوند. 
  ١١ی توانند در ساخت و ساز مورد استفاده قرار گيرند.بازیافت، استفاده و بهره برداری مجدد م

همانطوریکه با همه اقدامات پيشگامانه، می تواند وقفه ایجاد شود، اما اینها فرصتی برای یادگيری 
  ١٢و نياز به پایداری با فناوری های جدید فراهم می کنند. -درباره محدودیتها

امکانات مالی یا حتی  آنها همهو  اختمان هستند،س یک به مراتب فراتر ازها کتابخانهبا ابن حال 
شده توسط کارکنان  اتخاذشيوه های  د. با این وجود،نندار را اختيارات قانونی برای ساخت و ساز

ایجاد کند. فعاليتهایی همچون کاهش زباله و استفاده از آب و انرژی یا  غييراتی رانيز می تواند ت
از ظرفيت  ،افزون بر این هم را کاهش دهند و هاکتابخانهی هاتوانند هم هزینهمی ١٣بازیافت

به تواند شود.  این مورد به نوبه خود میالگویی برای دیگران استفاده می به عنوانها کتابخانه
 ١٤بخشد و مشتریان بيشتری را جذب کند.ب یجذابيت بيشترکتابخانه مکان 

 ثروتمندهای سبز در کشورهای مفاهيمی چون کتابخانهدر حال حاضر واقعيت اینست که 
وجود دارد که حتی در جایی که  نيز با این وجود، شواهدی ١٥.ش بيشتری یافته استگستر

                                                
5   Fresnido et al. (2018) Going Green: Sustainable Practices in Philippine Libraries. 
http://library.ifla.org/id/eprint/2173 
6 Qutab et al (2016) Environmentally Sustainable Library Buildings: Opportunities and Challenges for Asian Countries, 
http://library.ifla.org/id/eprint/1432 
7 Qutab et al (2016) Environmentally Sustainable Library Buildings: Opportunities and Challenges for Asian Countries, 
http://library.ifla.org/id/eprint/1432  . 
8 Chakraborty (2013) Going green or not: realities of the Indian metropolis libraries, 
http://library.ifla.org/id/eprint/113 
9 Fresnido et al. (2018) Going Green: Sustainable Practices in Philippine Libraries. http://library.ifla.org/id/eprint/2173 
Qutab et al (2016) Environmentally Sustainable Library Buildings: Opportunities and Challenges for Asian Countries, 
http://library.ifla.org/id/eprint/1432  . 
10 Fresnido et al (2018), ibid. 
11 Soh et al (2013) My tree house - World's 1st green library for kids, http://library.ifla.org/id/eprint/122   
12 Burn (2014) The Grove Library as an example: A “green” library in terms of ongoing community engagement, 
community expectations, information provision and sharing, and partnerships. http://library.ifla.org/id/eprint/940   
13 Oyelude et al. (2013) Greening: pluses and minuses of Nigerian libraries in promoting environmental sustainability. 
http://library.ifla.org/id/eprint/133   
14 Burn (2014), ibid.   
15 Fresnido et al (2018), ibid.   



 

 ها و پایداریلگوها، مربيان، توانمندسازها: کتابخانه ا               

 [١١١١١] ٢٠١٨سپتامبر ٢۵                
  
 

 

3 
 

است، کتابداران همچنان  یپایيندر سطح های سبز به عنوان یک مفهوم کتابخانهدرباره  آگاهی 
   ١٦برای افزایش پایداری انجام می دهند. خالقانهاقداماتی را به صورت 

  ها به عنوان مربی: ارتقای سواد پایداریکتابخانه

هاست، و یک ارزش محوری برای کتابداران دسترسی به اطالعات در قلب ماموریت کتابخانه
عنوان پایداری را بهعات موضوها برای مدتها اطالعات بسياری ازکتابخانه ١٧سراسر دنياست.

به ویژه  -اند. با این حال در بسياری از کشورها در مورد کتابخانه بخشی از مجموعه خود ارائه داده
برای اینکه ظرفيت آنها برای   که وجود دارد این اتفاق نظر  - های عمومی یا آموزشگاهیکتابخانه

    ١٨فا کنند. تری ایشود، باید نقش فعاالنه ختهارتقای پایداری شنا

- اذعان می ١٩همان ميزان درباره افراد نيز مصداق دارد. جفری شرراین  مورد در سطح جامعه و به
توانند توافقی اجتماعی ایجاد کنند که درون جامعه بازخورد مراکز جوامع، میها به کند که کتابخانه

- صادی، اجتماعی و زیستهای  اقتناگسستنی جنبهد. با پيوند از همنخلق کن یای مثبتزنجيره
آفرین جدیدی برای حاکميت محيطی و عملکرد اقتصادی کتابخانه در جامعه، کتابخانه مدل نقش

  ٢٠کند.ارائه می

قطعا، همانطوریکه در تعریف ارائه شده در گزارش توسعه و دسترسی به اطالعات مشخص شده 
تفکر درباره نحوه دسترسی به را به سوی  گرایش وسيعتری یداربه طور معنیاست، این رویکرد 

، برای دسترسی موثر، اطالعات باید به شکل قابل بر این اساس ٢١کند.اطالعات منعکس می
به تنهایی اطالعات مورد بتوانند برای کاربران قابل دسترسی باشد  و خودشان  ایاستفاده

پذیر امکان ید فعاليتهایی را، اطالعات بادر واقعنظرشان را بازیابی کرده، بکار ببرند و ایجاد کنند. 
   دارا هستند. تحقق این موردای برای ها ظرفيت ویژهد. کتابخانهندهکه زندگی را بهبود می سازد

ها در این ای را از نقش کتابخانهایفال بحث گسترده ٢٠١٨در گردهمایی سال  ٢٢مقاله پترا هاوک
ات فرهنگی که به افراد جامعه شامل همانند موسس" دارد :  او بيان می ٢٣کند.حوزه مطرح می

ها تعهدی قانونی و ، کتابخانهدهندمیکودکان، نوجوانان، بزرگساالن و  سالمندان، خدمات ارائه 
آنها باید در  .اخالقی برای مشارکت در آموزش پایدار از طریق آموزش بيشتر سواد اطالعاتی دارند

  ند.ی  نيز رهبری را به عهده بگيرآموزش سواد پایدار

                                                
16 Oyelude et al (2013), ibid.   
17 IFLA (2018), IFLA Global Vision Summary Report, globalvision.ifla.org 
18 For example, Uganda: Mulumba et al (2017) The emerging role of LIS professionals in combating adverse 
environmental effects, http://library.ifla.org/id/eprint/1945 
19 Jeffrey Scherer 
20 Scherer (2014) Green libraries promoting sustainable communities. http://library.ifla.org/id/eprint/939   
21 Garrido et al. (ed.s) (2017), Development and Access to Information, da2i.ifla.org   
22 Petra Hauk 
23 Hauke (2018) From Information Literacy to Green Literacy: Training Librarians as Trainers for Sustainability 
Literacy. http://library.ifla.org/id/eprint/2147   
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های اجتماعی، اقتصادی  های الزم برای حمایت از سيستم داشتن دانش و مهارت، سواد پایداری 
توانند تغييراتی را  ها می با ارائه سواد پایداری، کتابخانه ٢٤شود. پذیر تعریف می و محيطی انعطاف

  مایند.ها و عادات هر کسی که برای ایجاد یک جامعه پایدارتر ضروری است، ایجاد ن در نگرش

ها  پردازد که در آن کتابخانه سطوح جهانی، ملی و محلی می درهایی  نمونه معرفیهاوک به 
ویژه های عالقمندیاو همچنين گروه  .پردازند ه سواد پایداری میئبه ارا (دانشگاهی و عمومی)

  کند. معرفی می را٢٥  (اِنسوليب)ها زیست، پایداری و کتابخانه  محيط " ایفال

دارند که به عنوان نقاط اطالعاتی در » های سبز اتاق«کتابخانه در برزیل  ٣۶٣براساس این مدل، 
سمپوزیوم  ٢٧در حالی که کتابخانه ملی آروبا ٢٦.کنند مورد موضوعات زیست محيطی عمل می

 است.  هآموزش سبز را سازماندهی کرد

، مزایای کارکردن با کودکان و جوانان را به منظور ایجاد عادت به پایداری در اوایل یمقاالت دیگر
که روی موضوعات سبز ست ها ، سال٢٨کتابخانه ملی جوانان روسيه .دنزندگی نشان می ده

رو در مورد ای به عنوان نقاط اطالعاتی پيش ها به طور فزاینده کند و کتابخانه برای جوانان کار می
شوند. این کتابخانه روز دانش زیست محيطی را  محيطی در جوامع خود دیده می مسائل زیست

 کنندگان درمنطقه حضور داشتند. شرکت ٧۵کتابخانه در  ١۵٠٠آن بيش از  که در سازماندهی کرد
  ٢٩د.های خود را به اشتراک گذاشتنو تجارب و ایده اطالعاتی را به دست آورندمورد پایداری 

 عمومی مرکزی کتابخانه ميزبانی به کودکان برای ایکتابخانه»من درختی خانه« حال، همين در
  تمرکز منابع، با از استفادهالگوسازی  و آموزش ترکيب با را مشابه هدافیا پياده کرد که سنگاپور

 ٣٠.کرد پياده پایداری به کودکان جذب چگونگی ویژه بر
  

 حمایت از تحقيقات پایدار: زکتابخانه به عنوان توانمندسا

-نقش مهمی دارند و منابع الزم را برای دانش نيز ها و مراکز تحقيقاتیها در دانشگاه کتابخانه
برای آموزش ارائه ساده کتابها و نشریات، آنها  فراتر از. آموزان و محققان فراهم می کنند

پشتيبانی اطالعات موجود بهترین در استفاده از  را و کاربراندهند را میپيشنهادات ارزشمندی 
 کنند.می

 
 
ها ای بسيار مهم است، ایدهبا توجه به ماهيت پایداری که یک مساله بين رشته اقدام این  ویژهبه

اعضای هيات علمی، دانشجویان و کتابداران، . آميزدو رویکردهای رشته های مختلف را در هم می
اولين  .دنای به جای کارهای درون حوزه موضوعی دارتهنياز به رویکرد جدیدی  به همکاری بين رش
-رویکردهای مربوطه را انعکاس می هایطيفهمه ها چالش اطمينان از این است که مجموعه

                                                
24 Idem.   
25 ENSULIB 
26 Bezerra Cardoso et al (2015) Sustainable and Green Libraries in Brazil: Guidelines for Local Governments. 
http://library.ifla.org/id/eprint/1207   
27 Library of Aruba 
28 The Russian State Library for Young Adults 
29 Purnik et al (2018) Library as a “Point of Grow” in Sustainable Development Society. 
http://library.ifla.org/2177/1/187-purnik-en.pdf   
30 Soh et al. (2013), ibid.   
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   ٣٢.آگاهانه به دنبال آن بوده است ٣١که کتابخانه دانشگاهی نایروبی -دهند 
 
 
سوئد، ابزارهای سازگار در سواد اطالعاتی برای  ٣٣ای در گوتنبورگبه عنوان مثال، کتابخانه 

با تمرکز بر نيازهای . استیک دوره آموزشی برای دانش آموزان، توسعه داده شاملپایداری 
، آنها روش آموزشی را برای )در این مورد، یک پروژه مسکن( کانونیاطالعاتی پيرامون سواالت 

انجام تحقيق از منظر پایداری پيدا کردند که این روش با بازخوردهای مثبت فراوانی از دانش آموزان 
  ٣٤.و کارکنان همراه بود

، با تمرکز STEM٣٦از یک کتابدار برای کار با دانشجویان ٣٥ت متحده، دانشگاه ایالتی فرسنو در ایاال
- کتابدار برای توسعه ابزار تحقيقات بين رشته. های اقليت استفاده کردهبر دانشجویان دختر یا گرو
در مورد نحوه نوشتن و ارائه تحقيقات به  ترهای اساسیپرسش های و نيز برای کمک ب

مانند (تمرکز بر یک سوال خاص مربوط به پایداری با مشابه گوتنبرگ، . کردمی فعاليتدانشجویان 
 پذیررا امکان ایو رویکرد بين رشته ندهر دو تجربه واقعی تر شد) قهوه، آب یا محيط دانشکده

  ٣٧ساخت.

های در های تحقيقاتی مانند پروژهتيمبه سوی کتابخانه و خارج از توانند این رویکرد را کتابداران می
های مربوط به مسائل پایداری در جنوب تگزاس های تحقيقاتی و ظرفيتحال توسعه شبکه

گذاری تحقيقات و مؤثرتر، اشتراک هایهای ویژه کتابدار موجب شد تا همکاریارتمه٣٨. بياموزند
  .آموزش پایداری تضمين شود هایایجاد ماژولها و داده

  

 سوی آینده به
 

تواند هم از طریق اقدامات خودشان و هم تغيير رفتار و تغييراتی که  ها می مشارکت کتابخانه
- طور که هاوک اشاره می همان. ند، منجر به پایداری شودتوانند در دیگران به وجود آور می
ها و کتابداران در سراسر جهان در اقدام برای یک زندگی پایدار و ارزشمند  مشارکت کتابخانه«کند

دهند،  ای نشان می مالحظه طور قابل المللی، ملی و محلی به که ابتکارات بينبه صورتيجهانی، 
 ٣٩.»آشکار است

  
. بعدی وجود دارد مرحلههایی در مورد چگونگی انتقال این کار به  ابدر حال حاضر بازت

                                                
31 The University of Nairobi library 
32 Achieng (2015) Preparedness of University Libraries as drivers for green transformation and sustainable 
development: the case of University of Nairobi Library, Kenya. http://library.ifla.org/id/eprint/1209   
33 Gothenburg 
34 Jadefrid et al (2016) Searching for sustainability - A blended course in how to search interdisciplinary   
35 Fresno State University 
36Science, Technology, Engineering, Maths   
37 Pun et al. (2018) Campus Sustainability and Information Literacy for First Year Students: Preserving the 
University’s Environment for the Future, http://library.ifla.org/id/eprint/2176   
38 Xu (2016) Using Library and Information technologies and Resources to Support Sustainability Projects, 
http://library.ifla.org/id/eprint/1339   
39 Hauke (2018), ibid.   
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بدون توجه خاص به ) و ایزو ٤٠ليدمانند استانداردهای (المللی فعلی  استانداردهای بين
 این احساس. کنند ها و مسائل عملياتی تمرکز می ها، در درجه اول بر روی ساختمان کتابخانه

ها در ارائه خدماتی که به ترویج  مانند توانایی آن – ها فرد کتابخانه  وجود دارد که ماهيت منحصر به
  در حال حاضر  ٤١.شایستگی داشتن مجموعه استانداردهای خود را دارند – کنند پایداری کمک می

  ٤٢استانداردها شامل چه مواردی هستند، درحال انجام است.  هایی برای بررسی اینکه این  تالش
 

ها و همچنين جذب  عنوان بخشی از مأموریت خود، درزمينه ترویج بهترین شيوه به٤٣اِنسوليب 
از به ترویج پایداری در همين حال، ني. کند فعاليت می ٤٤ها از طریق جایزه کتابخانه سبز بهترین ایده

ها، به  درکتابخانه مشارکت برای تقاضا. شود هرروز بيشتر می -ها و تحقيقات  ها، شيوه در نگرش -
 .نخواهد کردفروکش  زودیاین   به زیاد احتمال 
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