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 اصلی هیافت
 ھای خود در سطح جھان متحد ھستیم ما در اھداف و ارزش

ان کتابدارھای تجربه از ھا و انواع کتابخانه و از از سراسر جھانما  ۀمھمترین یافت
پایدار و نقش  وجه مشترک ھمه ما تعھد عمیق به ارزشست که ن اآ

 . ھا استکتابخانه

 پیوند دھیمھم ماباید اقدامات جھانی و محلی را به 
ھای آتی ما برای اتحاد کتابداری در ای در تالشھا و الزامات منطقهویژگیپذیرش 

 . ھای مشترک ضروری استپرداختن به چالش
 

 فرصت ١٠
 

  قھرمانان آزادی فکر باشیم بایدما .١
و برابر به اطالعات و  رایگاندسترسی 

نقش . به آزادی بیان وابسته است ،دانش
ھا در تضمین این نیازھا باید بھتر کتابخانه

 . درک شود
 

 عصر در را خود سنتی ھاینقش باید.٢
  دیجیتال روزآمد سازیم

یادگیری، برای حمایت از ھا کتابخانه
 و خواندن در عصر دیجیتال،  سوادآموزی،

باید به طور مداوم با تحوالت سازگار شوند 
ھای خود را ھا و شیوهو خدمات، مجموعه

برای برآوردن انتظارات تغییریابنده کاربران 
 . دھند توسعه

 

باید نیازھای جامعه را بھتر بفھمیم .٣
مان را برای تاثیرگذاری و خدمات

 توسعه دھیم
بردن خدمات کتابخانه به درون جامعه به 
و  برقراری ارتباط با مردم کمک خواھد کرد

این ھای جدید و محروم جامعه از بخش
و بر زندگی  دد کربرخوردار خواھخدمات 
 . ثیر خواھد گذاشتأایشان ت

 
 
باید با تغییرات مداوم فناوری ھمراه . ۴

  باشیم
ھا از تضمین برخورداری ھمه کتابخانه

ھا، منابع مالی و ابزارھا، زیرساخت
ھای مناسب برای استفاده از مھارت
ھای ایجادشده از فناوری دیجیتالی فرصت

 . است ضرورتیک 

        فراز  ١٠        

 رایگان و برابر دسترسی به ما. ١
 متعھد دانش و اطالعات به

  ھستیم
در کتابداری ھیچ ارزشی باالتر از تعھد 

برابر و رایگان به به دسترسی 
 . اطالعات و دانش وجود نداشته است

 

 از حمایت به عمیقًا ما.٢
 خواندن و یادگیری سوادآموزی،

 ھستیم متعھد
ھای سنتی قدرت ما حمایت از مینهز

یادگیری، سوادآموزی، و خواندن  
ھا ھای کتابخانهماموریتبرای تحقق 

در سراسر جھان به رسمیت شناخته 
 . شده است

 

تمرکز ما بر خدمت به جامعه .٣
 خودمان است

صرفنظر از تعریف ما از جامعه، در 
تعھد عمیقمان به برآوردن نیازھای 

ما برای . کاربران اشتراک نظر داریم
، محروم نکردن ھاتگوناگونی انسان

مان، و اھمیت در از خدماتآنھا 
اختیارگذاشتن فضای کتابخانه به 

جامعه بدون ھدف سودآوری ارزش 
 . قائلیم

پذیرای نوآوری دیجیتالی  ما. ۴
 ھستیم

ا ھصرفنظر از اینکه ھم اکنون کتابخانه
حرفه ما بر نقش در کجا ایستاده اند،

ھای دیجیتالی در به اساسی نوآوری
ھا برای کار انداختن ظرفیت کتابخانه

.داردجامعه توافق  ختنساغنی



بیشتر و بھتر در ما به سخنگویان . ۵
   ھمه سطوح نیاز داریم

ضرورت ھمگان  در این حرفه الزم است 
صدای خود برای بھترشدن  بلندکردن

ھا و درنھایت رساندن خدمات کتابخانه
 . دنعمیقًا درک کن ش راحرفه به اھداف

 
 

باید اطمینان یابیم که ذینفعان ارزش . ۶
 کنندو تاثیرگذاری ما را درک می

از لزوم توانمندسازی  دفاع جانانه
ھا برای تولید ارزش، درک کتابخانه
گیران را از این امر مھم باال خواھد تصمیم

 . شان را افزایش خواھد دادبرد و حمایت
 

در خود باید روح ھمکاری را . ٧
 بپرورانیم

شناخت و رفع موانع واقعی و خیالی برای 
ھمکاری، گرایش به کارکردن در انزوا را 

انداز دھد و به تحقق چشمپایان می
 . کتابداری متحد کمک خواھد کرد

 

باید ساختارھا و رفتارھای فعلی را . ٨
   به چالش بکشیم

غلبه بر ذھنیت منفعل و پذیرش نوآوری و 
ھای  دھد به چالشتغییر به ما امکان می

 . ور شویمفراروی کتابداری حمله
 
 

باید دسترسی به میراث مستند . ٩
 حداکثر برسانیمجھانی را به 

ھای به عنوان حرفه متحد، ما باید شیوه
عمل و ابزارھای نو به کار گیریم، دانش 

مان را به اشتراک کارشناسی و منابع
ھایی برای حل بگذاریم، و خواستار راه

ھای قانونی و مالی داشته باشیم چالش
تا بتوانیم دسترسی به آثاری را که 

 . ر سازیمامکانپذینگھدارنده آنھا ھستیم 
 
 

. باید به متخصصان جوان فرصت ١٠
 یادگیری،پرورش و رھبر شدن بدھیم

ظرفیت حرفه باید با نیازھای در حال تغییر 
ھماھنگ  باشد تا متخصصان جوان را  

پرورش دھد و به ھم  پیوندد و امکان دھد 
 تا رھبران آینده باشند.

       رھبرانی داریم که ضرورتما .۵ 
دفاع از حرفه را نگویی به سخ

 کننددرک می
ھای مدیریتی کسانی که در پست

به نیاز اولویت ھمواره ھستند 
سخنگویی از طرف حرفه با رھبران، 

تر را درک صاحبان نفوذ و جامعه وسیع
 . کنندمی

بودجه یکی از بزرگترین . ۶
 ما استھای چالش

 تامین و تخصیص منابع مالی برای 
تاثیرگذاری بخش مھمی از 

رسانی است که نیازھای جامعه خدمت
 . دھدرا به طور موثر پاسخ می

 
ما ضرورت ھمکاری و مشارکت . ٧

  کنیم را درک می
ما ھمکاری میان خود و شراکت با 

کسانی را که بیرون از حرفه ھستند، 
برای به وجود آوردن کتابداری توانمند 

 . دانیمو متحد ضروری می

اداری، خواھیم کمتر ما می. ٨
 نامنعطف و مقاوم به تغییر باشیم

تمایل به فعالتر بودن در رویکرد، 
نوآوری و آمادگی برای  پذیرش

ھای عمل منسوخ کنارگذاشتن شیوه
 نظرو محدودکننده با یکدیگر ھم

 . ھستیم
 

ما نگاھبانان حافظه جھانی . ٩
 ھستیم
ارگاه اصلی میراث پھا واسکتابخانه

و  ھامستند جھانی و اندیشه
ما در حفاظت و . ھا ھستندآفرینش

ھای سازماندھی دانش برای نسل
 . آینده منحصر به فرد ھستیم

 
 
 

متخصصان جوان ما عمیقًا . ١٠
متعھد و مشتاق نقش رھبری 

 ھستند
وارد به ورود محسوس متخصصان تازه

ھای رھبری در حرفه، شاھدی پست
شکل دادن به  بر اشتیاق آنھا برای
. آینده کتابداری است



 انداز ما، آینده ما:چشم
 جوبخش جوامع باسواد، آگاه و مشارکتکتابداری قوی و متحد، نیرو

ھای فراگیر واکنش تنھا با ،سازیاز گرایش روزافزون به جھانی رآمدهب ،کتابداری فرارویھای چالشبر 
انداز جھانی را چشم طرحکه ایفال  این رو استاز . دشمی توان فائق و جھانی کتابداری متحد 

 . تدوین کنددر آینده نقشه راه کتابداری متحد را تا  -است درانداخته

دنیا فرصت مشارکت سراسر کتابدار در به ھر که  درکار نبوده است ھرگز تا پیش ازاین، چنین ابتکاری
دنیا در یک گفتگوی جھانی مختلف مناطق  پیش از این کتابداران بیشمار از و ھرگزشود؛ داده 

 . اندمشارکت نداشته

مشارکت . در سراسر دنیا آغاز کردرا ھای کتابداری ھا و فرصتررسی چالشب ٢٠١٧ایفال در سال 
اما . ھستیم یمان مشترکھا در اھداف و ارزشما سازمان ملل متحد نشان داد که  کشور عضو ١٩٠

ای در منطقه الزاماتو  ھاویژگیپذیرش . پیوند دھیم خوبی به ھم  باید اقدامات جھانی و محلی را به
 . ھای مشترک ضروری استچالش پرداختن به برایکتابداری  عرصۀ اتحادھای آتی ما برای تالش

ھمه   منبع الھام تا آماده کرده  است برای اقدام را ھا ایفال بزرگترین مخزن ایده، ٢٠١٨در سال  ،اکنون
ین آنالبستر ایجاد ھا و کارگاه با برگزاریما درنظر داریم  باشدھای آتی ریزیایفال در برنامهنیز کتابداران و 

مناطق  ھمۀدھد تشخیص دھیم می امکانبه ما کار این . گردآوریمجھان سراسر را از کتابداران  ھایایده
ۀ برنامھای شما ایفال با ایده. خود را ایفا کنندتوانند نقش میچگونه ھا انواع کتابخانهھمۀ و جھان 

، قوی ای کتابداری و کندانداز ما را به واقعیت تبدیل تدوین خواھد کرد که چشمای عملیاتیاستراتژیک و 
  .بیافریند جوو مشارکتی بخش جوامع باسواد، آگاھ بخِشنیرو ،متحد
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 ای کارگاه منطقه
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