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چکیده
فضاهاي معماري ترکیب شاهد ، در حالی که استدر سرتاسر جهان در حال شکل گرفتن دانشگاهیجدیدخیال انگیزهاي رشد فزاینده کتابخانه

داشتن این و باشندهاي جدید کتابخانهنسبت به قويبینشمدیران کتابخانه باید داراي . یمهستموثريکارکردا بو ی اخلي دبا فضاهاجمهی
که در فضاهاي موزشی مناسبآکلیدي فضاي یهاییژگیو،این مقاله.باشدروند بناي کلی کتابخانه وطرح شِخالهام ببایستیم،موثربینش

یت، قابليپذیریقتطبکاربري، داراي موزشی بایستی آفضاي که شودیمپیشنهاد .کندیکشف مرا چه صورتی هستندبه جدید و نوسازي شده 
همچنین فضاي جدید . باشداطالعاتفناوريباتاز لحاظ محیطی، امنیت و ایمنی، مناسبت، مناسبیبخشتعالی،يتاثیرگذارتنوع، ، یدسترس

ریزي اختصار و از طریق فرایند برنامهه طورکر شده، باید بذيهاشاخص. تسخیر کندار کاربران و روح دانشگاه راافکتاباشدجذابو باید دلربا
تهویه طبیعی، آثار و توجه بیشتر به نور .دربه رسالت و فرهنگ کتابخانه بستگی دا، آنهاو تقدم منظور شده براي اولویتو دنبه بحث گذاشته شو

بینی براي خدمات الکترونیکیپیشو اطالعاتیيهامهارتآموزش ،معلوالنپذیريامنیت، دسترس،سرو صدایت فرهنگی، مدیر-هنري 
با تاکید بر نیاز به فضاهاي آموزشی که اجتماعی، موثر و گروهی انیا فراگیرهاآدماي بر روي فزایندهورریزي به طبرنامه. دارداهمیت بیشتري

هاي کتابخانه. اندخوردهخدمات پیوند سایربا هاکتابخانهبسیاري از . استمتمرکز شدهه و تفکرعي سنتی آرام براي مطالمانند نیاز به فضاهاباشد
یندهآکه براي هستنداز خدمات سنتی و الکترونیکیايآمیزهیک محیط ترکیب شده و ند ازستهماندگاري و دانشگاهی مکان فیزیکی 

. هستندتیحیاو جوامعشانهادانشگاه

هامؤلفهتافرامیناز
ازعمومیهايمؤلفهبرخیتحلیلکهمعتقدم.منعکس کنمفرامینجايبهرا هامؤلفهدهم بیشتر تادر این مقاله ترجیح می

مبگیرینظردرریزيبرنامهروندطریقازبایستیکهرامواردييدامنهکهکندیمکمکراما،مناسبکتابخانهفضايیک
انمانکاربرتغییربهرونیازهايرفعبرايمورد نیاز،مهیجنوینفضاهايطراحیدرراماخالقیتمطلباین.کنیمتعریف

هايیدگاهدبراي محدود کردن ریزيبرنامهموارديدربارهاهدستورالعملازايمجموعهعنوانبههامؤلفهاین. سازدیمربارو
.اندنظر گرفته نشدهدرویژهوموثرهايیطراحيهاحلراهکردنمحدودییمبگوتريجدیا،نطراحی ما

زمانی بود که70دهه .تندومتفاخیلی70يدههآینده، نسبت بهبرايدانشگاهیهايکتابخانهریزيبرنامهيهاچالش
سازيشفافبهجهان،سراسردرايکتابخانهبناهايازبسیاريطراحیمسئول،انگلیسیمشهور معماریک3»براونفارکنر«

,Faulkner-Brown)» اهکتابخانهطراحیفرمانده«عنوانباکهخودنظرموردهايمؤلفهبرخی شناخته(1999 ;1998 ;1979

:این مقاله ترجمه مقاله زیر است ١
McDonald, Andrew (2006). "  -The Ten Commandments revisited: the Qualities of Good Library Space". Liber
Quarterly, Volume 16, Issue 2.

Marjani54@gmail.com،نه مرکزي آستان قدس رضويتاالر محققان کتابخاکارشناس ارشد کتابداري و اطالع رسانی و رئیس بخش- 2

3  -Faulkner-Brown



قابلرس،تدسقابل،)و جورجمع(فشرده،ریذپانعطافبایدکتابخانهیک،ن کردنشاخاطروي. پرداخت،اندشدهمعروف 
تینسنخبراياین مواردکه،باشد)اقتصادي(ه صرفبهمقرونوامنمحیط،درپایدارراحت،یافته،سازمان،عمتنوتوسعه،

طرزبهدارنديترمتفاوتاثرومعنیاکنونکهواژهاییازبرخی،نیستتعجبجاي. شداشتهذگبحثبه60يدههدربار
.اندیافتهتغییرتوجهیقابل

ت و خالقیت، ارتباطادیدگاه
براي حمایت از امر یادگیري، آموزش و روح تحقیق )مادي(یفیزیکخلق محیط در حقیقتاي جدیدطراحی فضاي کتابخانه

براي اصالت فضاي س کتابخانه رئی. بعدي کاربرانيهانسلبراي نزدیک، بلکه يیندهآبراي فقطنه ،باشدمیمؤسساتمان
) اصالت فضاي مورد نیاز(درباره ارتباط این دیدگاه مهم ی، و این مدیر مسئولیتباشدقوي داراي بینشی د نوین مورد نیاز بای

.، دارداندشدهاحی و برنامه ریزي ملزم با تمام آن چیزهایی که در این روند طر
به طور خیلی مختصر، هدایت.(Bazillion & Braun, 1994)دباید الهام بخش روند طراحی باشش در حقیقت، این بین

.استو مدیریت آن و تغییر فرهنگ یک سازمانپذیريیسکرمدیریت تغییر، شاملمهم ساختمانیيپروژهیک 
به خاطر نه ،حداقل. ریزي فضاي جدید مسئولیتی جدي استو طراحی و برنامهبهاستگرانیک سرمایه پرارزش و ،فضا

یک .ریزي فضاي جدیدبلکه طراحی و برنامه،جارييسازهینهزبرده شده و الزامات بایسته براي بکارهنگفتهايسرمایه
»تبعات رو به تزاید خالقیت«از خودمان را ما کهاین امر را غیرقابل اجتناب می کندکه ستایبخشلذتروند خالقانه و 

حل از پیش هراریزي فضاي جدید از آن جهت ارزش یادآوري را دارد که هیچ گونه طراحی و برنامه. به دور داشته باشیم
شبیه،اي همو هیچ پروژهداندنمیراهاپرسشهیچ کسی پاسخ تمام . داردنکتابخانه وجود هايساختمانبراي شدهتعیین 

بسیار متفاوتی را براي یک سري از الزامات طراحی هايحلریزان اغلب راه در ضمن معماران متفاوت و برنامه. هم نیست
که یک دیدگاه کنندمیپیدا زمانی ظهور هاکتابخانهبهترین ،اما به عنوان یک قاعده و مبنا. ددهنمیویژه طراحی ارائه 

وجود بین معمار و مسئولین کتابخانه خصوصاًًبسیار مستحکم و پر ارزش از ارتباط بین تمامی مراحل الزام شده ترکیبی
. باشدداشته 

در نام چه نهفته است؟

] برخی از[پرکاربرد در جامعه تبدیل شده است اماواژهواژه به یک ، و این امکردهاستفاده »کتابخانه«اگرچه از واژه 
گیري، مراکز آموزشی، مراکز مراکز یاد: که عبارتند ازکنندمیاستفاده هایشانکتابخانهاسامی دیگري را براي هاهمؤسس

هاي فرهنگ محله، خانهشی، پاساژ آموزشی، آموزهايباشگاه، )فرهنگخانه(یهاي آموزشمحلهآموزشی،منابع 
. آننظیرفناوري و هايپاركایده، مراکز فرهنگی، هايفروشگاه
یهایویژگیاي با کتابخانهساختماناز جدید نمونه ايبه عنوان ،برخی مراکز آموزشی مورد توجه،90و 80هاي در دهه

Higher Education Design)اندمرکزیت یافتهتمتفاو Quality Forum, 1996).هاي اما بسیاري از کتابخانه
متفاوت از یک توازن،شایدیا،ندهستترکیبیبا نگرش رو به فردا، اغلب امکانات مشابه و در عمل داراي خدمات جدید 

،که بستگی دارد در خدمت آموزشدهند ارائه میاهاي مطالعاتی ضفوسنتی، خدمات الکترونیکخدمات هاي مجموعه



فضاهاي در طراحیعالیق قابل توجهی وجود دارد کهاخیراً(McDonald, 1996).باشندیا هردو،یا تحقیقاتیادگیري
,HEFCE, SMG, 2006; JISC, 2006; SFC(دکنمیبینی پیشرا فناورياز سرشاراي آینده،آموزشی و تحقیقاتی

2006(.

ان دیگراي معاصر؛ بیش از هر زمکتابخانهجدیدبناهاي 

به رشد بنا، هایشانکتابو مجموعه هاکتابخانهي پایان عصر دربارهانگارانهسادهتقریباًهايبینیپیشرغم برخی از علی
هايساختمانهاي نوین و طراحی به ساختن کتابخانههادانشگاه،و کاربرد اینترنتاینترنتی-سریع در اطالعات الکترونیکی 

دانشگاهی جدید در انگلیس يکتابخانهيپروژه120بیش از ،دوازده سال اخیر- در ده . دهندامه میادو قابل توجهجذاب
-بناي کتابخانه،پروژه31در ایاالت متحده . (SCONUL, 2006)پانصد میلیون پوند تاسیس شده استبراي بالغبا هزینه

میلیون دالر به خود اختصاص 370اي حدود نهایی هزینهبه اتمام رسید که به ت2005و 2004اي دانشگاهی جدید در سال 
دیدگاهی ویژه از آنچه که یک - چه از نظر درونی و چه از نظر بیرونی -هاطراحیهر کدام از این .(Wu, 2003)داد

.  دهندمیباشد را ارائه دارا نوین باید يکتابخانه

فضاي کتابخانهیهایویژگی

ي خوب آل یک کتابخانهکند که به طور ایدهی را معرفی میهایویژگیمطلوب،ي کتابخانهبراي فضاي یک»مک دونالد«
:باشدهاویژگیباید داراي این 

کاربردي
يپذیرتطبیق
يپذیردسترس
 تنوع
يتاثیرگذار
یبخشتعالی
محیطیلحاظازبودنمناسب
ایمنی وامنیت
يکارآمد
اطالعاتفناوريبرايبودنمناسب
 زیباییجذابیت و



هاي دهد که باید به دنبال چه خصوصیاتی براي کتابخانهریزان نشان میفراگیر، به طراحان و برنامههايویژگیاین 
کهنوینهايطرحتوانمیآنهادهد که در قبال این خصوصیات معیارها و استانداردهایی را تشکیل می. دنجدیدشان باش

ر سایست که کتابخانه را از هایویژگیها همان در واقع، این. مورد ارزیابی قرار دادشد راواهندختازههاییحلراهبهمنجر
.سازدها مجزا میساختمان

و اهداف خدمات کتابخانه، نقشموسسهفرهنگ وهدف پر واضح است، ترتیب اهمیت هر یک از این خصوصیات به نوع 
يهاي تجویزراه حلدر زمرهراهاویژگینباید این زآیند و هرگب میبه حساشاخصی مذکور، هایویژگی.استوابسته

.به حساب آورد) دیکته شده(

و طور انکار ناپذیري در درون خود نیز با تنشحتی تناقض هستند، بهطور که با یکدیگر داراي تنش وهمانهاویژگیاین 
طراحیيهافعالیتطور برابر با تمام این خصوصیات به. دداراي مفاهیم عمیقی هستنآنهاي همه. مواجهندهاییتناقض

یا هر ، استفاده بهتر از فضاي موجودساختمان جدید یا طرح گسترش، نوسازي یا سازگارسازيبناي؛ مثل فضا مرتبطند
طور قابل بهتازه خواهند شد، هاییحلنوین که منجر به راه هايطرح،به طور آشکارهافعالیتنوعترکیب دیگري از این 

هر چند نویسنده با .متنوع استوناهمگون ،هااقلیمها ودر فرهنگنیزهاي تحصیالت عالی وها، نظامتوجهی در دانشگاه
.دنباشمیقاطعیت بر این عقیده است که خصوصیات ذکر شده نکات کلیدي براي طراحی فضاهاي آموزشی در هر جایی 

.در تمام دنیا به هم شباهت دارندآوري طور شگفتطراحی کتابخانه بهروند، حقیقتاً

يکاربرد

.خوب به نظر بیاید و بادوام باشدیعنی کتابخانه فضاي مناسب داشته باشد،

- اي طراحی کنیم که کاربردي باشد، مشکلی در استفاده از آن وجود نداشته باشد و راهما باید به دنبال آن باشیم تا کتابخانه
طور کامل فضاي جدید، باید کتابخانه را قادر سازد تا بتواند نقشش را به. اقتصادي مقرون به صرفه باشداندازي آن از نظر 

کتابخانه باید بر ساختمانبودنيکاربردتوجه به مزایاي .ایفا کند و تسهیالتی براي ارائه خدمات با کیفیت فراهم آورد
.)چشم انداز خوبی هم داشته باشد(ه باید خیلی خوب هم به نظر بیاید؛ البته کتابخانی زیباشناختی آن مقدم باشدهایویژگی

تعامالت فناوري اطالعات، روابط پویا ووهاکتاب،انمراجعاهمیت حیاتیطراحی کتابخانه باید به نحوي باشد که بتواند 
. نمایدربرقراپژوهشی تعادل هايگروهیادگیري وهاي آموزشی،کتابخانه باید بین نیاز. را تشخیص دهدآنها پیچیده بین 

.ي علمی باشدهاي در حال تغییر جامعهد تا پاسخگوي نیازنرا به خدمات بدهامکانفضاي جدید، باید این 

.(Wu, 2003)ندشته باشهایشان داطراحیدر»مردم محور«تاکید بیشتري بر نگرش ریزي خود، در برنامهمعماران جدید

ن در آن ابه بیان بهتر، در مورد ایجاد فضایی است که مراجع.انه، الزاماً در مورد مردم استطراحی فضاي جدید براي کتابخ
این مردم هستند . ندنمایو از خدمات مورد نیاز خود استفاده تعامل و تبادل داشتهاطالعات فناوريها وبا مجموعهتوانند می



فراتر از همه، کاربران کتابخانه، باید در .کننداستفاده میآنهاو از دهندمیکنند و خدمات را ارائه که کتابخانه را طراحی می
ها در این است که افکار و جادوي کتابخانه«: گویدمی4»داولین«طور که همان. باشندقرار داشتهتمام این فرایندکانون
.(Dowlin, 1999)»د را برقرار سازندخواهند توانست این پیون21هاي موفق در قرن کتابخانه.پیوند دهندهم را به عقاید

يتطبیق پذیر

.فضاي قابل تغییر، استفاده از چیزي که به سادگی قابل تغییر باشد

در آینده تا چه مدتی اعتبار دارد؟ هریزي ما براي کتابخانکار سختی است اما سؤال اساسی این است که برنامه،پیش بینی
لکن . »غلط هستندهابینیپیشو تماماندشدهساخته بینیها از روي پیشي ساختمانهمه«شودیاد آور می5استوارت براند

است در به این دارد که ما از خدماتی که قرارگی آینده، بستهايساختماندر مورد اندازه و ماهیت ايبینیهر پیش
در «: به گفته یک مدیر کتابخانه.اري داریم، چه انتظارائه شود]اینترنتی[ياعصر اطالعات و آموزش شبکههايکتابخانه

ها شما فقط فرصت. استفاده قرار خواهد گرفتمورد این معضل هیچ کس مطمئن نیست که فضاي ایجاد شده چگونه مورد
هاي ساخته شده براي کتابخانه به علت سرعت ساختمان«معتقد است که 6لوکر.»کنیدرا براي استفاده دیگران ایجاد می

» تحصیالت عالی تنها به مدت بیست سال مناسب استدر خدمات فناوري اطالعات، آموزش الکترونیک وتغییر 
(Lucker, in press).ممکن گرایانعمل.تري را پیشنهاد کنندالبته دیگر متخصصان ممکن است مدت زمان طوالنی
.کنیمپیش بینی یا آینده نگري تاان تالش کردتوو تا جایی که میشودمیباید تا جایی که کهاست بر این عقیده باشند

ي نحوه استفاده از هاي جدید تقریباً این است که هیچ تضمینی دربارهدر طراحی کتابخانههایتبر عکس، یکی از محدود
همین به.و رفتار کاربران وجود نداردخصوص در رابطه با فناوري اطالعات، ساختارهاي سازماندهی شدهدر آینده بهآنها

استفاده از فضا با حداقل تغییر وبراي ساختمان کتابخانه بسیار مهم استپذیريبدست آوردن باالترین درجه انعطاف ،دلیل
البته، ممکن است .پذیر خواهد بودامکانتجهیزاتبندي و جایی چیدمان وسایل، قفسهدر ساختمان تنها از طریق جابه

ریزان امروزه برنامه.داشته باشدیشتريي بپذیري کوتاه مدت هزینهنسبت به انعطافپذیري بلند مدتدستیابی به انعطاف
براي مثال، فضا باید به .پذیري، تعادل منطقی و مناسبی ایجاد نمایندتطبیقت املزومها و تمایل دارند که بین هزینهعملگرا

روز استفاده.پذیر و کافی باشدامکان]کتابخانه[نطول و سطح ساختمادرهاي کتابجایی قفسهاي باشد که جابهگونه
را به چالش کشیده )ها روي کفجایی قفسهجابه(این طرز نگاه هاي کتاب،اغلب به قیمت قفسهافزون از فناوري اطالعات،

براي استفاده در بیشتر،اندغلب منابع مبتنی بر فناوري اطالعات را در خود جاي دادهاکه ،آموزشیهايکتابخانهبرخی . است
هاي استانداردمطابقباید که فضاهاي ایجاد شده تاکید دارند-هاي سنتیاستفاده در کتابخانهنه براي-مراکز جدید خود

4 - Dowlin
5 - Brand
6 - Lucker



از دست رفتندر برابر باید اي بالقوهاندازپسهرگونه ،هر چند.باشدساختمان کف سطح وروي ]وسایل) [یجایجابه(حمل 
.گیردمورد ارزیابی قرار ،مدتپذیري بلندانعطاف

يپذیردسترس

.ي آسان و ترویج تفکر عدم وابستگی دعوت کندفضاي اجتماعی، فضایی است که مردم را به استفاده

هاي تحقیق در اصلی و علمی دانشگاه است و نقش اجتماعی بسیار قدرتمندي در یادگیري، آموزش و فرآیندکانونکتابخانه 
.دنباید در حد امکان در دسترس باشد و مردم را به استفاده از تمام خدمات تشویق و دعوت ککتابخانه. کنداجتماع، ایفا می

آموزش و یادگیري آنان يمتنوع و گستردههاين و مدلانیازهاي روز افزون مراجعبرآوردنبهنسبتبایست میکتابخانه 
و،قابل رویتبا چینش ،آسان،رسی باید تا حد امکان واضحدست. گو باشدپاسخی،الکترونیکو از خدمات سنتی اعم 

اي صورت جذاب نشانههايم ساده و نظامیهاي بسیار بزرگی در فراهم کردن عالپیشرفت.باشدآزادکننده مطالعه تسهیل
احی طر.شنیداري هستیمیمدیجیتال، صفحات پالسما و حتی عالیمما شاهد استفاده از عالگرفته است و امروز

هاي کنترل ورود و خروج، ها سیستمخصوص اینکه بسیاري از کتابخانههاي پر رفت و آمد، در حال تغییر است بهورودي
ساعت و 24افزایش ساعت کاري کتابخانه به . اندرا نصب کردههاي کارت هوشمند سلف سرویسکارت هوشمند و سیستم

، لوازم و تجهیزاتهامجموعهبه ایمنی و استحکام ساختمان و دکنمیروز هفته اقتضا هفتامکان دسترسی در طول 
افرادي که ي مشروع امروزي را براي استفادههاها باید نیازطراحی.همچون امنیت مطالعه کنندگان و کارکنان توجه شود

ب براي افراد معلولطراحی مناسیادگیري هستند را فراهم کند، به ویژه اینکهمختلف داراي انواع معلولیت یا مشکالت 
خواهد که اصالحات متعارف براي قوانین در بسیاري از کشورها از مؤسسات می. تواند طراحی خوبی براي افراد سالم باشدمی

.کننداطمینان از حصول دستیابی افراد معلول را انجام دهند و از این طریق تبعیض علیه افراد معلول را غیر قانونی اعالم می

تنوع

.هاي مختلفبراي رسانه،و یادگیري مختلفپژوهشیاي با فضاي انهکتابخ

مختلف یادگیري و هايسبکي کاربران و ی متنوعی براي مطالعه فراهم کنیم تا متناسب با رشد گستردههایمحیطباید 
، نه تنها در محیط ندبگیریاد خودشان و دورانن را در زمانهایشافعالیتدانشجویان باید تشویق شوند تا .تحقیقاتشان باشد

در واقع، . رو آورندیادگیري آموختن و به صورت کار گروهی و یادگیري تعاملی بهبلکه،آزادیادگیري محیط آرام و مطالعه
.الگوي با اهمیتی استرویه وکنندتوانند با هم تعامل ، جایی که کاربران آن میگروهیفراهم کردن فضاهاي اجتماعی و

مهیا کنند و فضاي متعلق رایالکترونیکسنتی و؛بعمننوع باید شرایط دسترسی به هر دو ) دو وجهی(اي ترکیبی هکتابخانه
فضاهاي اطالعاتی و هايمهارتهاي فنی، آموزش پشتیبانیو))وایرلس(سیم دار و بی سیم (فناوري اطالعاتبه خدمت 

مطالعه با میزهاي یک نفره تا چند هايمکاناي از گستردهدامنهدارايکتابخانه همچنین باید . را افزایش دهندیتماعاج



بعضی مراجعان .هاي مطالعه و امکانات مطالعه گروهی باشد، سالن)نیمکت(یهاي عمومهاي مختلف، صندلینفره با شکل
ي آرام و بی سر وهممکن است محیط مطالعسایر افرادورا دوست دارندو فعال یادگیري جمعی هايمحیطبه کتابخانه،

ها و چینش متنوع توان با درجات مختلف با طراحیاین تنوع را می. را ترجیح دهند)آرام(یصدا با حریم بصري خصوص
.انفرادي ایجاد کردمطالعهمیزهاي ومتصل به همهايحفاظهاي کتاب، دیوارها و وسایل مانند، ویترین

به ارائه هاگرایش.شودمیمابینفیباعث ایجاد حس تعامل اجتماعی مومی ع) سالن(يفضاهاگسترش ،در برخی موارد
مخلفات همه، فناوري و نیاز براي غذا با هاسرگرمیوسیلهبیشتر به تأثیربه منظور جذب و ،هار طراحیتجزئیپیشنهادهاي 

هاي عمومی به تحقیق ودر کتابخانه)يفناور(یپارك آموزشدر مورد رویکردییآمریکاریزانِ، برنامهخصوصینر ادآن؛ 
صدا و حتی با دماهاي مختلف و، میزان سرتفاوتپردازي متوان فضاهایی با نوربراي ایجاد تنوع، می. اندبررسی پرداخته

بر هامکاناین .اندفراگیر شدهايفزایندهطرزمطالعه به هايروشبراي انواع ختلفدر واقع، مکان و طبقات م. احداث نمود
از هم ،متفاوتيهاشکلفناوري در انواعنوع وسایل و مبلمان و ، ترکیب کلی،نشانه هاي دیداري و شنیدارياساس 

علمی در آموزشی وکارهاي ترین رنگ براي ها در مورد مناسبگاهدید. (JISC, 2006, p. 13)شوندمجزا میتفکیک و
ساخت فضاي یک معضل طراحی،.تفکر متفاوت استو مناسب براي آرام مطالعهمحیط تعاملی فعال و محیط مورد

،گیرفرامباحث ءالبته این مطالب جز. کننده باشدهاي مراجعهتعدد گروهاست که بتواند جوابگوي رشد وکتابخانه »جانبی«
همچنین بین تعریف شده وپذیر و فضاي ثابت وهر چند که بین ایجاد فضاي انعطاف، پیچیده و تخصصی طراحی است

. جدي وجود دارديهامغایرتها و تفاوت،فضاي فردي و اجتماعی در ساختمان

خدمات در اساس خالقیت و مطابق بابرآنهااند، اما برخی از ماندهباقی»مستقل«هاي هاي جدید پروژهبسیاري از کتابخانه
دهند، را با هم تلفیق کرده و ارائه می) جدید(یر سنتی خدمات غاي ازچندین کتابخانه، دامنه. اندحال پیشرفت طراحی شده

;Boone, 2003)شو دیگر فضاهاي اجتماعی آموزنتکافیخدمات حمایت از دانش آموزان و دانشجویان، انندم

برخی . دهندارائه می) رسانیمرکز اطالع(را از طریق رویکرد متمرکز یکپارچهیها، خدمات حمایتتعدادي از دانشگاه(2004
در فرایندمقابلطرففعالیت د که با حضور وشوامکاناتشان باعث سهولت ارتباطات اجتماعی می،هادیگر از کتابخانه

ي خدمات براي مشارکت دانشجویان و دانش آموزان؛ در آمریکا امکانات جدیدي براي ارائه. کندیادگیري افزایش پیدا می
هاي و کتابخانه7دانشگاه جوینت.(Fox & Jones, 1998)تی ایجاد شده اسمانند مراکز درمانی و دیگر خدمات علم

.(Fox, 2005)دانآمریکا و بریتانیا ساخته شدهابتدا در اسکاندیناوي،، عمومی

یمناسبيهامکانغیره، هاي فوتبال و باشگاهکلیسا،اي،هاي زنجیرهفروشگاهها،در مراکز جدید یادگیري بریتانیا، در شرکت
دیگر ،ایجاد امکانات و تسهیالت جدید. (McDonald, 2000)دانساخته شده) همیشگی(رالعمبراي یادگیرندگان مادام

7 - Joint university



نظوره وجود دارد، هر مهاي عظیمی براي طراحی فضاهایی با اهداف چندفرصت. موزه و آرشیوها نیستمحدود به کتابخانه،
.روبه روستري، مشکالت سیاسی و سازمانیچند که با مشکالت اساسی از قبیل سرمایه گذا

يتاثیرگذار

.مراجعان را افزایش دهدبین خدمات وداراي سازماندهی خوبی باشد تا بتواند رابطه،فضا

یک کتابخانه با . ایجاد نماییمفناوري اطالعات و نخوانندگا،خدماتها،ما باید تعادل خوبی بین فضا براي مجموعه
را آنهادهد و ن را گسترش میامراجعبین تعامل کند، بلکه ي مطلوب میه تنها از فضاي موجود استفاده، نمناسبسازماندهی 

هايمهارتهاي اتاقي گروهی وفضاهاي مطالعهپژوهشی،هامکاناطالعات،مراکز.کندمیتشویق به استفاده از خدمات 
.ي مدرن هستندهااي کلیدي براي تعامل در کتابخانههمکان، همه یاطالعات

یبخشتعالی

.تحریک و تشویق کندبه آموختن ، با کیفیت عالی که مردم رابخشالهامفضایی 

بودن را نزلتداراي شأن و مبودن،با ارزش،بودنکیفیتیعنی کتابخانه باید حس با، طور که قلب علمی دانشگاههمان
مطالعه.تشویق کندن مساعد باشد و کاربران را تحریک واي علمی و تفکر کردهفعالیتمحیط باید براي منتقل کند،

بنابراین باید ،خواهند مطالعه کنندشود، براي مدت طوالنی میتعدادشان افزوده میهیعنی افرادي که روز به روز بکنندگان
در بحث تزئینات جذاب و فضاي داخلی داراي تنوع، همهي مهیج وهاویژگی، خیلیمعماري ت.احساس راحتی و امنیت کنند

هاي درون کاري و باغچهگلهاي رنگی،شیشهسازي،مجسمهبا نقاشی،توان میرا هاویژگیاین . محیط، مشارکت دارند
استفاده اي ووسایل کتابخانهاستانداردبراي ارتقاگذاري همچنین، سرمایه.دادهنري، ارتقا–فرهنگی کارهايوساختمانی 

پیوسته و طوالنی در مقابل استفاده با مراقبت و تغییرات حداقلی ایجاد حس کیفیت خواهد شد و ، باعث از رنگ و روغن
-روح و کسلبان بیهاي متنوع براي مطالعه، باید چیزي فراتر از یک سایهها و اتاقفضاکتابخانه، با .مقاوم خواهند بودمدت 

واستشدهها تبدیل ه یک مشکل فزاینده براي کتابخانهبمراجعانو هارایانهخصوص از سر و صدا، به.کننده باشد
ریزي را هاي برنامهبه طور معمول، امروزه بخشی از تیم.ریزان توجه زیادي به مدیریت صداها در ساختمان جدید دارندبرنامه

امالت اجتماعی ن به تعاهایی که مراجعجالب این که، مدیریت صدا در قسمت.دهندتشکیل می) آکوستیک(مشاوران صدا 
بدون آنکه صدایی سازدمین را قادر امراجعگذار،تأثیربه خاطر اینکه مدیریت صداي.بسیار مهم استشوند،تشویق می

سقف را هاي موجود، امور مربوط به منطقه بندي و توجه به رنگ کف ونگرش. گفتگو و تعامل داشته باشندشودآنهامزاحم 
هاي جدید، راه پله در در برخی از ساختمان.طراحی راه پله در ساختمان است،ت اساسییکی از معضال.شوندشامل می

ها ها پلهیر ساختمانساو جریان هوا تعبیه شده است، در حالی که در ]پناُبه صورت [رآشکامرکز ساختمان براي دسترسی 
.داردرا به همراهناآمد مراجعرفت وناشی از اند که به ناچار سرو صداي طوري تعبیه شده



از لحاظ محیطی بودنمناسب

هارایانهها وداراي شرایط مناسب براي مراجعان، کتاب

هاي کتابخانه و محافظت از ابزارهارایانهشرایط مناسب محیطی، نه تنها براي راحتی مراجعان است، بلکه براي عملکرد بهتر 
تهویه طبیعی یا غیر . همه باید کنترل شوندغبار و میزان آلودگیبت، گرد ومیزان رطودما،؛آلطور ایدهبه.نیز، الزم است

.انسان استبا علمی، پایدار و سازگاریحلهاي عمومی جدید، متداول شده است که راهفعال، در ساختمان

روز افزون استفادههاي کتاب و مکان مطالعه کافی باشد، همچنین باید مصنوعی باید براي قفسهیانور محیط، طبیعی
مطالعههايچراغوظیفه روشنایی .مد نظر قرار داداتصال رایانه را در طراحیيهامراجعان و کارکنان کتابخانه از محل

اما باید مطمئن شد که این نوع طراحی ،میزهاي انفرادي، از گذشته براي ارتقا نور میز مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است
.ایجاد نخواهد کردهارایانهنصب و استفاده مانعی براي 

هاي فضاي خارجی، مناظر و نور طبیعی استفاده اندازتوانند از چشمروشنایی باال، بدان معناست که کاربران میبامحیط،
سبراي رفلکورقه هاي نازك ، رنگ روشن زدن،هاشیشهاما، دوجداره و سه جداره کردن . کرده و لذت ببرند

صدا، تابش فنون معماري براي کاستن آثار مخرب سرويوسیلهبه ها یا ایجاد سایه ، پردههاکردن شیشه) دودي/ضدتابش(
.د بودنهاي مضر خورشیدي، ضروري و مناسب خواهشدید و اشعه

ایمنی امنیت و

اطالعات و ساختمانتجهیزات،ها،براي مراجعان، مجموعه

دهمیشه خطرهایی وجود دار،اطالعاتتجهیزات وها،بران، مجموعهکاردر ارتباط با ساختمان کتابخانه،
.(Quinsee & McDonald, 1991)براي طراحی خصوصاً.ایمنی باشدطراحی باید مطابق قوانین جاري سالمت و

هاي غیر ت، در ساعتهاي فناوري اطالعاتا امنیت و کارکرد ابزارمبذول داشتتوجه خاصی ها باید تحقیق نمود و کارگاه
حتی ایمنی تناقض پیدا زیبایی وي راحتی،متأسفانه اقدامات امنیتی مناسب در برخی موارد با جنبه. تأمین شوداداري

.کندمی

يکارآمد

هاي جارياز لحاظ فضا، نیروي انسانی و هزینهاقتصادي

حداقل هزینه هاي ها بر اداره کتابخانه باسیاري از دانشگاهبوباید اقتصادي و کارآمد اداره شوند رالمقدوحتیها کتابخانه
هاي جاري هزینهو(HEFCE, SMG, 2006)برداري از فضا و بهرهوريبهرههاي اخیر در سال.جاري و پایدار تاکید دارند



کار گرفته بههنگفت ي هانهتا هزیاستهاي مطالعاتی نیاز ، و پروژهاستگرفتهبه شدت مورد توجه و مداقه قرار هاکتابخانه
.مورد ارزیابی قرار دهندها را شده در کتابخانه

هایی براي ساختن یک قابلیت گسترش و نوسازي ساختمان را به عنوان شاخصها اقتصادي بودن،ممکن است دانشگاه
در دانشگاه هاي موجود ساختمان. (Fox & Cassin, 1996; McDonald, 1993)کتابخانه جدید در نظر بگیرند 

هاي بنا شده در دانشگاه حسی یا معماري داشته باشد و نوسازي هم ممکن است با دیگر ساختمانممکن است جنبه نمادین،
فضاهاي راحتییااقتصادي وبه جنبهممکن استطراحان همچنین.(Jones, 1999)دهماهنگی داشته باشنسازگاري و

کهقرار گیرد توجه موردده از مجموعه هاي داخل یا انبارهاي محوطه دانشگاه استفاکنند و نیز حداقل ایجاد شده توجه
هاي سنتی و الکترونیکی هزینه هاي جاري کتابخانهمقایسهشروع به ها حال، مؤسسهدر همین.جنبه اشتراکی دارنداغلب 

.کنندمی

اطالعاتفناوريبرايبودنمناسب

کارکنان بران وبراي کارپذیر،با ایجاد فضاي انعطاف

ارتباطات را واطالعاتفناوريهاي سریعکاربرانش، شرایط استفاده از پیشرفتبراي کتابخانه وبایستمیفضاي جدید 
هاي هاي امروزي با پیشرفتطراحی کرد که بتواند بیشتر از فناوريباید ساختمان کتابخانه را طوري ،در واقع.نمایدفراهم 

,Fox)درا داشته باشهاي نسل اینترنت بر خواستهتوانایی فایق آمدنسازگار باشد وو(JISC, 2006)آینده هماهنگ

هاي ایجاد شده توسط باید چالش،)سرشار(یدر طراحی فضاهاي مختص یادگیري مؤثر همراه با فناوري غن.(1999
24، تنها فعالًهرچند .(JISC, 2006)حمایتی را بشناسیمو تعاملی ،آموزش دیدارياینترنت،آموزش از طریق موبایل،

- و ابزارهارایانهاما تعداد (SCONUL, 2006)دهاي انگلستان، داراي رایانه هستندرصد از فضاهاي مطالعه در کتابخانه
هاي تاپروز به روز در حال افزایش است، البته باید در نظر داشت برخی از مراجعان ممکن است لپآنهاهاي جانبی 

درفراهم کردن شرایط دسترسی به شبکه، تقریباً،ترین چالشبا این وجود اساسی.را همراه خود به کتابخانه بیاورندخودشان
خرد و تجربه در ترکیب کردنبهنه تنها اثربخش طراحی (McDonald et al., 2000).تمام نقاط ساختمان است

افراد با چنین خصوصیاتی در حال ، البتهاستمتکینیز سی شبکه بلکه به تخصص در رایانه و کارشنا،معماري و کتابداري
بودجه درصد 10طور معمول حدود به،بندي خوبطبق یک بودجه. ریزي هستندتبدیل شدن به یکی از اعضاي گروه برنامه

بی و سخت افزارهاي هاي جانابزارهاي فعال،ابزارکشی،سیم، یکشبراي کابل) ICT(تارتباطاواطالعاتباید به فناوري
.به همراه ایمنی مناسب و تدابیر امنیتی محیطی اختصاص یابدمورد نیاز،



و 8سیمباهاي متصلپذیر با پشتیبانی و زیرساخت فناوري اطالعات، به ترکیبی از سیستمانعطافحقیقتاًیک سیستم 
و با نصب سیم و کابل ند اکشی شدهدید کامالً سیمهاي جبسیاري از کتابخانه.هاي قابل حمل نیازمند استو ابزار9سیمبی

تر البته امروزه شبکه وایرلس متداول. ندکنهایشان را به شبکه وصل تاپتوانند لپکاربران میها،در تمام ساختمان و ایستگاه
وجود هایی بهنگرانییراًاخ،آنمنیتچند که نسبت به ایمنی و اهر،ستاتر ارزانها عت بهتر و از سایر نمونهزیرا سر،است

اقتصادي فکر کرده یا کشی کنند،هاي مطالعه را سیمممکن است بخواهند تمام فضا!طراحان حق انتخاب دارند.آمده است
پریز تعبیه شده (ا اغلب بر روي میز حول وحوش مکانی که قابل اتصال باشد هرایانه.کشی کنندهاي خاصی را سیمقسمتو

، در مرکز آنو نور زننده خورشید گیرند، البته در برخی موارد براي جلوگیري از مشکالت تابش شدید میقرار)در دیوار
شود که البته چیدمان هاي معمولی گذارده میها رایانه روي میزبسیاري از کتابخانهدر. شوندساختمان قرار داده می

.شودیزهاي مخصوص رایانه استفاده میاز مخاصاما در مواردو قابل تغییري است،پذیرانعطاف

رایانه براي يهادر هر حال طراحی پایانه.استشدهفراهم کنند، کار میایستادهنشسته وی کهدارك الزم براي کاربرانت
ها، از نظر ایمنی و شرایط مناسبی براي کابلایمنی باشد ومراجعان و کارکنان کتابخانه باید بر اساس قوانین سالمت و

فراهم یباشد تا بتواند محیطی مطلوب براي آموزش الکترونیکهارایانهباید چینش جذاب هدف.شناختی فراهم آوردزیبایی
تعدادي از سایر منابع اطالعاتی بسنجیم وها وها، کتابهاي تعداد رایانه فراهم شده را نسبت به مجموعهباید قابلیت.آورد

یی جدا یا در فضاهاییهاتوان در اتاقرا میهارایانه.از بقیه جدا کنیمپشتیبانی کتابخانهز ورا براي مدیریت متمرکهارایانه
در .افزایش دادنیز را هارایانهتعداد ، به همان مقدار،دنشوآموزشی دو برابر میيهامکانطور که باز قرار داد و همان

جود آمدهوبهایجاد فضایی مناسب براي آموزشوهارایانهتعداد اي بین فراهم کردن حداکثر طراحی کلی، تضاد ناخواسته
جلوگیري از آتش سوزي براي کنند، بنابراین باید اقداماتی صداي زیادي تولید می، گرما واهمجموعه وسیعی از رایانه.است

.  انجام شود

فضا اطالعاتی،هايمهارتو آموزش ) ICT(تاطالعاوارتباطاتپشتیبانی فناوريامروزه، بیشتر از قبل براي خدمات و
گردش کتاب را در هر مکانی از ساختمان امانت و بتوانند وظیفه شاناگر مراجعان خود، ضمناً.استداده شده اختصاص 
هاي اساسی توانسته است طراحی فضاهاي ورودي و پیشخوانسیستم گردش کتاب به طورعهده گیرند، برکتابخانه 

کتابخانه ایجاد از ساختمانییفضاهرکه بتوان سیستم گردش کتاب را در این قابلیت وجود داردو(غییر دهدرا تانکتابدار
توانند مسئولیت گردش کتاب را که به نیروي کاري بیشتري نیاز تري میپایینبا تخصصبنابراین کتابداران کمتر و. )کرد

8 - Hard-wired
9 - wireless



هاي برگه آرایی استفاده از ماشیناي متداول شده است وطور فزایندهبه 10بسامدي–فناوري رادیو . عهده گیرند، بردارد
.، همچنین بر طراحی کلی تأثیر گذارند13هاي هوشمندکارتو12ي کارت خوان وروديسامانه،11مکانیکی

زیباییجذابیت و 

.را تسخیر کند) دانشگاه(موسسه مادر برجسته کردن فضا، به طوري که ذهن مراجعان و روح 

ها درنظر هاي مرتبط با جذابیت و زیبایی را در طراحی ساختمان کتابخانهباید تمام عوامل و مولفهیازدهم ویژگی تحقق براي 
با کهبخشالهامهايساختمانبراي ایجاد هاویژگیریزان به یک توازن بین همه این و برنامهماهرمعماران. گرفت
روحومراجعانذهنبدین گونه ساختمان طراحی شده بتواند اتاهند رسیدخواست همراه انگیز معماري ي هیجانهاویژگی

.کندتسخیرراموسسه مادر 

کتابخانه به عنوان یک مکان 

با وجود برخی .تخصصی بسیاري بوده استاي ومنشأ مباحث حرفه)نه مجازي(کتابخانه به عنوان یک مکان فیزیکی آینده
در سراسر دنیا هنوز به ایجاد هاهاي مجازي، دانشگاهناپذیر کتابخانهانکارگسترش حتمی وزده در موردهاي شتاببینیپیش

رو بههايدر مورد مجموعهمر موارد، همین ااغلبدر.دندهتحقیق ادامه میهاي جدید براي آموزش، یادگیري وکتابخانه
بلکه، فناوري و اند،عوض نکردهارتباطات و اطالعاتريفناوها جایشان را با کتابخانه. صادق استنیز ]کاغذي[یچاپرشد

.ندفناوري به کتابخانه سرازیر شده امبتنی بر خدمات 

کردهمنتقلرا»بودنمکانحس«شدتبهوهستندهادانشگاهدرشاخصیوبرجستههايساختمانها،کتابخانهازبسیاري
برايجدیدهايکتابخانه. دنکنمیحمایتپژوهشوآموزشدگیري،یایعنی»بزرگتغییر«ازشدهفراهمتسهیالتباو

مراجعان به طور فزاینده براي .کندمیایجادفضابگیرند،عهدهبرمهموظایفوندیابحضورآندرتوانندمیکهکسانی
بازیابی اطالعات همفکري وهادر مورد مجموعهآنها. یابندمیمطالعه، آموختن، تفکر، تعامل و تبادل آرا در کتابخانه حضور

اي کمک افراد متخصص، آموزش دیده و حرفهبه دنبال حمایت وآنها.کنندشده استفاده میتهیهي هارایانهاز کرده و
ن است که کتابخانه شرایط را براي اینکته مهم .برندخدمات ارائه شده استفاده کامل میاي ازاز طیف گستردههستند و

ها، اغلب کانون ارائه کتابخانه. کندفراهم می»بی ارزش«فناوري اطالعات به جاي اطالعات العات ودسترسی به اط
منابع هاي خاص از تحقیقات مهم وهاي رو به رشد سنتی خانگی، مجموعهمجموعهخدمات از راه دور،اي،خدمات شبکه

.هستندفرهنگی 

10 - RFID technology
11 - mechanical sorting devices
12 - card-entry systems
13 - smart cards



آسان این خدمات حتی در تغییر است، اما ساختمان کتابخانه براي ارائهدر حالاحتماالًهافعالیتهر چند تعادل بین این 
هاي تمام خودکار جالب است که بسیاري از کتابخانه. (Hurt, 1997)ماندبااهمیت باقی می» مکان«عصر رایانه به عنوان 

يهاحالی است که ساختماناین در.هستندبسیار جذابییهامکاناوقات، اغلبهنوز به صورت ساختمان و در،در دنیا
دنشوگرفته و ساخته میلها شکهاي جدید با این فناورياند، کتابخانهها سازگار شدهتر با این فناوريقدیمی

مدت سهم فضا از بعد فیزیکی و مجازي به طور یکسان مهم رسد در میانبه نظر می. 
فیزیکی مکمل ین مشکل، چگونگی ارائه ترکیبی از این خدمات خواهد بود، جایی که فضاي مجازي وترخواهند بود و بزرگ

.هاي جدید خواهند بودیکدیگر و تحت تأثیر تعداد وسیعی از فناوري

اي بن. دیان جوامع مدرن هستندر مي استفاده برا» مکان«ین و بهتریدارترین پای فراگیرترین، اجتماعاز لحاظهاکتابخانه
یار مهمبسمان نیزکشوري و فکری علمهاي براي جنبهبلکهدانشگاه، یندهآي برانه تنها و مناسبیدجدي هاساختمان

ه ب. میهستیریت در جوامع و مدي فناوریالت عالی، تحصیري مانند نظی بویا پوییرات ما شاهد تغیل دلین همه ب. هستند
اي ادامه یندهفزارگیرند، به طویمیزان قرار ری در مقابل برنامهتوجهقابل طوربهکههاو چالشیکردها روین رسد ایمنظر

یی و نماهاضاها ف. دي گذشته خواهند بوهااز ساختمانمتفاوت و حسبا نگاهیی هاساختماني فردا، هاتابخانهک. کنندیدا پ
ی خواهد باقاي از توانمندي مدیران متعهد تجلیو یتگريهدایریتی، مدنظراز یم به عنوان اثر ماندگار سازیمماهامروزکه

.      ماند

ی مبانی برخاز یک روش است که معرف یدارپاي رابطهیدموکهبحث شد 14براونفاکنرفرمان دهمورداین مقاله در در 
ي ساخت براکهی هاییژگیو. دهدیمرا نشان و موفقیدجدي هاکتابخانهی طراحکلیی هاییژگیووستاايیهپا

به کهي او جامعهي معمارعصر اطالعات، آموزش عالی،و ي نوین هاآموزشه هستند بینده مهم آدر ید جدي هاکتابخانه
به صورتپژوهشو یادگیري، آموزش بر کتابخانهی خوب طراحتاثیرت رچند اثباه.دنبستگی داراند، کردهییر تغیادین بنطور

ین ای دخالت دارند و طراحیزي ریند برنامهدر فراکهي افرادي تمام برات اما ی مانده اسباقحلالینمشکلیک 
یشتري را بي و مجازی سنتخدمات توأمانکهکنندی طراحي طورید را جدي هاکتابخانهبتواننداگر کهبخش استیناناطم

.    د شدنخواهمراجعانيبرابردو تا سهیش افزاباعث،نددهارائه 
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