
بر  حاکم  شرایط  شد  موجب  کرونا  شیوع 
و  کند  تغییر  کشور  در  عمومی  کتابخانه های 
بخش زیادی از فعالیت های ترویجی کتابخانه ها 
در  دورکاری  قالب  در  و  مجازی  صورت  به 
پیام رسان ها و پلتفرم های متعددی منتشر شود. 
مجتبی پورحبیبی  رییس اداره امور کتابخانه ها 
و کتابخوانی استان کرمان از جمله کسانی است 
او در  با  در این زمینه موفق عمل کرده است. 
باره ی این تالش ها و تجربیات اش در این حوزه 

گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

آقای پورحبیبی لطفا گزارش مختصری از 
صفحه ی مجازی تان بفرمایید؟

دلیل  به  گذشته  سال  بهمن ماه  اواخر  از   
ناشی  عمومی  کتابخانه های  بر  حاکم  شرایط 
فعالیت های  از  زیادی  بخش  کرونا،  شیوع  از 
ترویجی کتابخانه ها به صورت مجازی و در قالب 
دورکاری در پیام رسان ها و پلتفرم های متعددی 
و  اثرگذار  مطالب  ارائه ی  که  می گردید  منتشر 
و  دانش  گرفتن  فرا  مستلزم  پسند،  مخاطب 
تصمیم  لذا  بود،  مجازی  فضای  در  فنی  سواد 
گرفتیم با راه اندازی پیج حوزه ی امور کتابخانه ها 
با   lib.kerman آدرس  با  اینستاگرام   در 
فعالیت های  انعکاس  آموزشی،  پست های  درج 
کیفیت  با  مطالب  انتشار  کتابخانه ها،  شاخص 
شهرستان ها و کمک به تولید محتواهای جذاب، 
همکاران محترم کتابخانه های عمومی را در این 

مسیر همراهی نمائیم.
به  ما  اینستاگرام  کنندگان صفحه ی  دنبال 
مشهد،  تهران،  کرمان،  استان های  از  ترتیب 

تبریز و شیراز می باشند. سن ۴۰ درصد از دنبال 
کنندگان بین ۲۵ تا ۳۴ سال می باشد. ۵۵درصد 
فالوورها مرد و ۴۵ درصد آن ها زن می باشند. در 
حال حاضر با انتشار قریب ۸۰ پست و بیش از 
۱۵۰۰ دنبال کننده، صفحه دارای نرخ تعامل و 

مشارکت مطلوب است. 
به لطف الهی در بیست و نهمین دوره ی هفته 
کتاب جمهوری اسالمي ایران، با ارزیابی انجام 
شده از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور،  
امورکتابخانه های  حوزه ی  اینستاگرام  صفحه ی 
استان به عنوان »صفحه ی برتر مجازی« معرفی 
گردید که جا دارد از خانم ها مهدیه آموزنده و 
فاطمه شیخ اسدی به واسطه ی همراهی مطلوب 
و تالش مضاعف   آنان در تولید محتوای صفحه، 

تقدیر و تشکر نمایم.
چه  به  مجازی  فضای  به  مردم  گرایش 
میزان در تصمیم تان برای راه اندازی صفحه 

تاثیر داشت؟
فراخور  به  اجتماعی  شبکه های  امروزه   
ماهیت و عملکرد خود محملی برای اطالع رسانی 
و مهارت افزایی تبدیل شده اند و جمع کثیری از 
روزانه  کاربر در فضای مجازی  عنوان  به  مردم 
فعالیت دارند. با هدف استفاده از این پتانسیل و 
با پیروی از شعار »حضور در جایی که کاربران 
حضور دارند«، صفحه ی اینستاگرام حوزه ی امور 
کتابخانه های عمومی استان کرمان را راه اندازی 

کردیم.
برای پست هایتان  انتخاب موضوع  معیار 

چیست؟
شبکه های  پست های  محتوای  معتقدیم   

اجتماعی و کیفیت محتواهای ارائه شده، نقش 
می کنند.  ایفا  کاربران  با  تعامل  در  بسزایی 
به منظور عملکرد بهینه، قبل از راه اندازی صفحه، 
مطالعات متعدد و برنامه های گام به گامی برای 
داشتیم  سعی  و  کردیم  تدوین  مطالب  ارائه ی 
کتابداران  که  موضوعی  مختلف  جنبه های  به 
روبرو  آن  با  عمومی  کتابخانه های  مسئولین  و 

هستند بپردازیم.
و  کتاب  فرهنگ  بر  مجازی  فضای  اثر 

کتاب خوانی را چگونه ارزیابی می کنید؟
بر این باورم که انتخاب صفحه ی برتر مجازی 
بیانگر  کتابخانه ای،  شاخص های  سایر  کنار  در 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  مثبت  نگاه 
و  کاربردی  ابزاری  عنوان  به  مجازی  فضای  به 
کارآمد در جهت نیل به اهداف پیش بینی شده 
و القاء حس رفاقت و همزیستی)نه رقابت( کتاب 
می توان  که  چرا  است،  مجازی  شبکه های  با 

و  آگاهی  سطح  افزایش  برای  رسانه  دو  هر  از 
اطالعات عمومی جامعه استفاده کرد. هر صفحه  
موضوعات  با  باشد  کتابی  می تواند  اینترنت  در 
و  مفید  آموزنده،  مطالب  و  متفاوت  خواندنی 

کاربردی.
انتظار جهت  به جای  می توانند  کتابخانه ها 
حضور و مراجعه ی کتابخوان ها، از طریق فضای 
مجازی به درون خانه ها رفته و مخاطبان خود را 
تغذیه فکری کنند و در این زمینه نباید سیاست 
اجتماعی  شبکه های  باشند.  داشته  انفعالی 
کتابخانه های  بازاریابی  برای  محبوب  ابزاری 
عمومی هستند که آن ها را قادر می سازد تا با 

کاربران ارتباطات پیوسته برقرار کنند.
و سخن پایانی شما؟ 

برای  سرمایه گذاری  و  تمرکز  بی شک 
اینستاگرامی آگاهی  ایجاد و مدیریت صفحات 
بخش، جذاب و پویا برای کتابخانه های عمومی 
جلب  و  وفادار  مخاطبان  افزایش  بر  می تواند 
لذا  کند.  آن ها کمک  بیشتر  و مشارکت  توجه 
ضمن تشکر از اقدامات انجام شده ی کتابداران 
در  استان  عمومی  کتابخانه های  مسئولین  و 
شبکه های اجتماعی، درخواست دارم از فضای 
اشاعه  برای  »فرصت«  یک  عنوان  به  مجازی 

فرهنگ کتاب خوانی بهره ی الزم را ببرند.
در پایان بر خود الزم می دانم از حمایت ها 
مدیرکل  وفایی  آقای  جناب  خوب  وهمراهی 
محترم کتابخانه های عمومی استان و همکاران 
بزرگوارم در معاونت توسعه ی نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

هفته نامه

خبر خبر

کتابداران از فضای مجازی برای اشاعة فرهنگ 
کتاب خوانی بهره  ببرند

رییس اداره امور کتابخانه ها و کتابخوانی استان کرمان:

فرهنگ وهنر:  گروه 
کتابخانه های  مدیرکل 
عمومی استان کرمان گفت: 
عمومی  کتابخانه های  »نهاد 
برگزاری  برای  استان کرمان 
با  فرهنگی  رویدادهای 
محوریت کتاب و نیز اجرای 
برنامه های تفریحی با موضوع 
شهرها  حاشیه ی  در  کتاب 
آمادگی  محروم  مناطق  و 

دارد«.
به گزارش شبستان کرمان؛ احمد وفایی ۲۴ آبان ماه در نخستین روز 
از هفته کتاب و در نشست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
استان با وی که در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد، بیان کرد: »ثابت 
شده هر چه فضای مطالعه و خواندن افزایش یابد، آسیب های اجتماعی 

کاهش می یابد«.
وی افزود: »نهاد کتابخانه ها برای رساندن کتاب به حاشیه ی شهر و 
نقاط محروم و... آمادگی دارد اما ایجاد بنایی مثل کتابخانه نه صرفه ی 
اقتصادی و نه اجتماعی دارد، لذا می توان با استفاده از ظرفیت مساجد، 
خانه های فرهنگ و دفاتر تسهیل گری حاشیه ی شهر، به صورت سیار 

کتاب عرضه کرد«.
به  اشاره  با  ادامه  در  کرمان  استان  عمومی  کتابخانه های  مدیرکل 
این که طی قریب دو سال از شیوع کرونا، کتابخانه ها مانند دیگر مراکز 
کاهش  و  کاری  محدودیت های  و  گرفتند  قرار  تأثیر  تحت  فرهنگی 
حضور مراجعین و حتی رد و بدل کتاب در کارکرد کتابخانه ها تأثیر 
داشت، اظهار کرد: »با این وجود بیش از ۳۰۰ کتابدار در سراسر استان 

فعالیت های خود را در فضای مجازی دنبال کردند«.
گروه  و ۱۰۰  اینستاگرام  در  فعالیت ۱۳۰ صفحه  به  اشاره  با  وی 
دنبال  نفر  هزار   ۱۱۷ توسط  که  مختلف  پیام رسان های  در  مجازی 
و  دادند  نشر  مطلب  هزار   ۱۵۰ از  بیش  »کتابداران  گفت:  می شود، 
جای جای استان از این ظرفیت استفاده شد و چه بسا افرادی، اعضای 

حقیقی کتابخانه ها نبودند اما در فضای مجازی با ما همراه شدند«.
وفایی برگزاری ۱۵۶ مسابقه ی کتابخوانی و به طور ویژه مسابقه ی 
مسابقه ی  برگزاری  شرکت کننده،  هزار   ۳۰ با  سلیمانی«  »طریقت 
کتابخوانی رضوی با نزدیک ۷۰ هزار شرکت کننده تا امروز، ارسال ۱۰ 
تجهیز ۵۰  استان،  نقاط مختلف  به  رایگان  پیک  با  امانی  هزار کتاب 
درصد کتابخانه ها به اینترنت رایگان و... را نمونه ای از فعالیت های نهاد 

کتابخانه های عمومی استان در دوران کرونا بیان کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: »ما از فرصت محدودیت های 
تغییر کامل فضای کتابخانه مرکزی کرمان  و  بهسازی  برای  کرونایی 

استفاده کردیم و ۱۲۰ هزار جلد کتاب در این کتابخانه وجود دارد«.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان با اشاره به استفاده از 
ظرفیت بنگاه های اقتصادی در راستای ترویج مطالعه، اظهار کرد: »اخیراً 
پنج هزار نفر با حمایت شرکت گهرزمین و پرداخت حق عضویت آن ها 

توسط این شرکت به عضویت رایگان کتابخانه های عمومی درآمدند«.
برای  استان  تأکید کرد: »نهاد کتابخانه های عمومی  پایان  وی در 
برگزاری رویدادهای فرهنگی با محوریت کتاب و نیز اجرای برنامه های 

تفریحی با موضوع کتاب در حاشیه ی شهرها آمادگی دارد«. 

معاون  جامعه:  گروه 
از  پیشگیری  و  اجتماعی 
دادگستری  جرم  وقوع 
استان کرمان با بیان این که 
مهم ترین  امروز  این که 
آسیب های  رفع  در  راهکار 
کتاب،  به  توجه  اجتماعی 
است،  علم آموزی  و  مطالعه 
گفت: »مطالعه و کتابخوانی، 
مهم ترین عوامل پیشگیری 
از  جلوگیری  و  آسیب ها  از 

تهدیدات اجتماعی است«.
به گزارش شبستان کرمان، سیدمهدی قویدل، ۲۴ آبان ماه در دیدار 
با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان که در محل کتابخانه 
مرکزی انجام شد؛ جایگاه واالی علم و کتاب در احادیث و روایات را 

مورد تأکید قرار داد و فرمایشات رهبری را نیز یادآوری کرد.
وی مطالعه و کتابخوانی را از مهم ترین عوامل پیشگیری از آسیب ها 
اظهار کرد: »آسیب های  و  دانست  اجتماعی  تهدیدات  از  و جلوگیری 
نهادهای مردمی که  و  این است متولیان فرهنگی  از  اجتماعی نشان 

وظیفه ی فرهنگ سازی دارند، در این مسئله ورود جدی نداشتند«.
معاون دادگستری استان کرمان با تأکید بر این که امروز مهم ترین 
راهکار در رفع آسیب های اجتماعی توجه به کتاب، مطالعه و علم آموزی 
است، یادآور شد: »نگاه ما فرهنگ سازی و ترویج مهارت های زندگی 
و آموزش های پیش از ازدواج است تا روستاها و جوامع آسیب پذیر را 

توانمند کنیم«.
وی با برشمردن آسیب هایی ازجمله خشونت علیه زنان، ازدواج هایی 
با اتباع بیگانه و بدون تحقیق انجام می شود و نتایج بسیار سوء دارد 
و ... بیان کرد: »در هر یک از حاشیه های شهر که ورود کنیم، پایگاه 
پیشگیری و انسجام بخشی اجتماعی ایجاد می کنیم  و به این فکر افتادیم 

جای کتابخانه و کتاب در این حاشیه ها خالی است«.
قویدل ادامه داد: »شاید در بعضی از مساجد، کتاب هایی باشد اما 
ممکن است اقناع کننده نباشد و یا اطالع رسانی نشده باشد که ما باید از 

تک تک خانواده ها بخواهیم که به سمت مطالعه بروند«.
وی افزود: »وظیفه داریم در بحث اطالع رسانی و استفاده از ابزارهای 
که  کنیم  ایجاد  زمینه هایی  خانواده ها  سواد  ارتقا  برای  علمی  نوین 

نتیجه ی آن کاهش آسیب ها و جرایم در سطح جامعه است«.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان 
با بیان این که امروز نگران ماهیت اجتماعی پرونده ها هستیم که باید 
قبل از ورود به دستگاه قضایی برای آن چاره جویی شود، گفت: »در 
پرونده های فرهنگی اجتماعی باید اقدامات فرهنگ ساز در ابعاد مختلف 
انجام شود که علت چیست و کدام دستگاه دولتی و اجرایی و فرهنگی 

کوتاهی کرده  است«.
وی ادامه داد: »پس از این، سهم هر کدام از دستگاه ها مشخص و 
دعوت می شوند تا برای این مسئله چاره جویی شود و ما حتی کودکان 
فاقد هویت، بازماندگان از تحصیل و ... را شناسایی می کنیم و درصدد 
بردن  باال  و  فرهنگ سازی  زندگی،  مهارت های  آموزش  با  تا  هستیم 
در  و ظرفیت خیرین،  آموزشی  مربیان  از  استفاده  و  مطالعه  سرانه ی 

حاشیه ی شهرها اقداماتی انجام دهیم«. 

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان مطرح کرد
برگزاری رویدادهای فرهنگی با 
محوریت کتاب در حاشیۀ شهرها

معاون دادگستری استان کرمان:
جای کتاب و کتابخوانی در مناطق 

حاشیه نشین خالی است 
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