رهنمودهـای ایفلا؛ مدیریت منابع اهدایی بـه کتابخانه

رهنمودهای ایفال

مدیریت منابـع اهدایی به کتابخانه
دفترربانهمرزيی

الرحیـم
الرحمن ّ
بسـم اهلل ّ

رهنمودهای ایفال

مدیریت منابـع اهدایی به کتابخانه

رهنمودهای ایفال؛ مدیریت منابع اهدایی به کتابخانه [ /مولف] کیآن کسل[...و دیگران]؛
مترجم محسن سلک؛ ویراستار احسان درودیان.
تهران :نهاد کتابخانههای عمومی کشور ،موسسه انتشارات کتاب نش ر. ۱۳۹۶ ،
 ۶۴ص . ۲۵۰۰۰۰ریا ل 978-600-3521-86-5 :
فیپا
عنوان اصلی. :International Federation of libarary Associations and Institutions Gifts for the
CollectionsGuidlines for Libraries

کتابخانهها  --هدیه ،وقف و غیره

Libraries -- Gifts, legacies

م.
کسل ،کی آن، - ۱۹۴۱
ن - ۱۳۶۵ ،
سلک ،محس 
Cassell, Kay Ann

درودیان ،احسان،- ۱۳۶۲ ،ویراستار
نهاد کتابخانههای عمومی کشور .موسسه انتشارات کتاب نشر
۹ ۱۳۹۶ر/Z۶۸۹
۰۲۵/۲
۴۹۸۳۰۹۰

رهنمودهای ایفال

مدیریت منابـع اهدایی به کتابخانه
مترجم :محسن سلک

دفترربانهمرزیی

رهنمودهای ایفال؛ مدیریت منابع اهدایی به کتابخانه
مترجم :محسن سلک
ویراستار:احساندرودیان
چاپ اول :زمستان 1395
طراحی جلد و صفحهآرایی :اعظم فراهانی
نشانی :تهران ،میدان فاطمی  ،خیابان جویبار  ،کوچه نوربخش  ،پالک  ، 31طبقه3
(دفتر برنامهریزی گروه استاندارد)
کدپستی1415884494:
تلفن88925792 :
دورنگار88925792 :
رایانامهstandard@iranpl.ir :
وبگاهwww.iranpl.ir :
حق هرگونه چاپ و انتشار محفوظ است.

فهرست مطالب
پیشگفتار11/
مقدمۀ مترجم15 /
مقدمه21 /
 .1بیانیۀ خطمشی اهدا (برای استفادۀداخلی توسط کارکنان)24 /
 1-1بایدها و نبایدهای پذیرفتن منابع اهدایی24 /
 2-1مالکیت به محض اهدا25 /
 3-1مسئولیتها25 /
 4-1نگهداری پیشینه27 /
 .2هدایای ناخواسته :دستورالعملهایی برای عموم27 /
 .3رسیدگی به هدایای ناخواسته28 /
 1-3هدایای ناخواسته بدون اطالعات مربوط به اهداکننده28 /

 2-3هدایای ناخواسته همراه با اطالعات مربوط به اهداکننده29 /
 3-3هدایایی که به کتابخانه پیشنهاد میشوند اما واگذار نمیشوند32 /
 .4مذاکرات در مورد هدایای درخواست شده32 /
 1-4مذاکرات غیررسمی32 /
 2-4مذاکرات رسمی33 /
 .5ارزیابی هدایا برای افزودن به مجموعه34 /
 1-5مالکیت34 /
 2-5مواد حساس35 /
 3-5اصل و منشأ35 /
 4-5دلیل اهدا36 /
 5-5تناسب مواد پیشنهادی36 /
 6-5شرایط ویژه40 /
 .6مالحظات مربوط به ملزومات منابع43 /

 1-6فراهمآوری44 /
 2-6آمادهسازی44 /
 3-6سازماندهی برای دسترسی45 /
 4-6حفاظت و نگهداری45 /
 5-6ﺗﺄمین فضا /ذخیرهسازی45 /
 .7سپاسگزاری بابت هدیه46 /
 1-7نامه46 /
 2-7توافقنامۀرسمی اهداکننده46 /
 3-7سایر سپاسگزاریها48 /
منابع51 /
خطمشی اهدای مواد کتابخاﻧۀ عمومی نیویورک 53 /
خطمشی هدیه و آثار اهدایی کتابخانۀ دانشگاه آ کسفورد59 /
منابع64 /

پیشگفتا ر
استانداردنویسی و پیادهسازی استاندارد ،بخشی از فرایند رشد و بلوغ سازمانها و
نهادها است .این مهم زمانی شدنی است كه در عرصۀ عمل ،چه در خود سازمان
و چه در سازمانهای همتراز ،آزمو ن و خطاهایی صورت گرفته و انباشت تجربه
در آن رخ داده باشد و تصویری ،هر چند ناواضح ،از فرایندها و رویههای موفق
به دست آمده باشد .با گذشت بیش از یك سده از عمر كتابخانۀ عمومی به شكل
امروزین آن در ایران و تجربۀ نیم قرن «قانون كتابخانۀ عمومی »1و تجربههای
متعدد سازمانی در حوزۀ مدیریت كتابخانههای عمومی و نیز تجربههایی پراكنده
استانداردنویسی كتابخانۀ عمومی ،اكنون میتوان به تدوین استاندارد
در عرصۀ
ِ
و پیادهسازی آن به شكلی منسجم دست یازید .این مهم چند سالی است كه در
« .1قانون كتابخانۀ عمومی» یكی از مهمترین اركان توسعۀ كتابخانۀ عمومی است و معموال با تصویب
آن تولد واقعی كتابخانۀ عمومی رخ میدهد و هر چه پیش از آن بوده است ،تجربههایی جسته گریخته
اما پر ارجی هستند كه قانون را رقم میزنند .در ایران نخستین بار در  29دی  1344قانونی با عنوان
«قانون تأسیس كتابخانۀ عمومی در تمام شهرها» تصویب شد.
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نهاد كتابخانههای عمومی كشور در «ادارۀ استاندارد» مورد توجه ویژه قرار گرفته
است .این اداره با دو مأموریت ،فعالیتها را ساماندهی میكند :نخست ،تدوین
نیاز كلیۀ فعالیتها و برنامههای كتابخانهای و دیگر ،تدبیر در
استانداردهای مورد ِ
پیادهسازی این استانداردها و نگارش شیوهنامهها و دستورالعملهای مقتضی .برای
انجام مأموریت نخست« ،كارگروه تدوین استاندارد كتابخانههای عمومی كشور»
مركب از نمایندگان تمام استانهای كشور و اساتید دانشگاه و متخصصان موضوعی
شكل گرفته است كه تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و نهادی را بر عهده دارد و
برای انجام مأموریت دوم ،كه نبود تجربۀ كافی در این زمینه ،به مقصد رساندن آن را
دشوارتر میكند ،ادارۀ استاندارد تالش میكند با ترجمه و یا تدوین دستورالعملها
و شیوهنامهها ،استانداردهای موجود را عملیاتی نماید .امید میرود ترجمۀ متون
استاندارد در حوزههای مختلف ،عالوه بر غنا بخشیدن به ادبیات این حوزه ،راه را
برای انجام مأموریت نخست هموارنماید.
این کتاب ،سومین اثر از مجموعۀ «استانداردها و رهنمودها» در دفتر
برنامهریزی است که پس از «خدمات کتابخانه عمومی برای نابینایان و کمبینایان»
و «رهنمودهای ایفال :خدمات کتابخانه عمومی برای نوزادان ،کودکان و نوجوانان»
منتشر میشود.
محدودیتهای مالی برای تهیۀ انواع منابع در کتابخانه از یک سو و نبود ساز و
کاری ّ
مدون برای دریافت و مدیریت منابع اهدایی سبب شد تا اثر حاضر با عنوان
«رهنمودهای ایفال :مدیریت منابع اهدایی به کتابخانه« جزو اولویتهای تولید
متون استاندارد در دفتر برنامهریزی قرار گیرد .الزم به توضیح است عنوان اولیۀ این
کتاب «هدایا برای مجموعهها :رهنمودهایی برای کتابخانهها »1بوده که در سال
 2008توسط ایفال منتشر شده است .مترجم محترم ،جناب آقای محسن سلک،
Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries .1
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ضمن ترجمۀ این منبع ،برای درک و کاربردپذیری بیشتر ،نمونههایی از خطمشیهای
مدیریت منابع اهدایی کتابخانهها را نیز به آن افزودند و در ادامه ،جناب آقای احسان
درودیان با دقت نظر و ویراستاری ،اثر را پیراستهتر نمودند .همكاران محترم ادارۀ
استاندارد نیز پیگیری و مدیریت فرایندهای پروژه و انتشار کتاب را برعهده داشتند
که بدینوسیله از زحمات همگی ایشان صمیمانه تشكر میشود.
امید است این استاندارد به عنوان یكی از تجربههای مؤثر نهاد كتابخانههای
عمومی در رسیدن به خدماتی هرچه بهتر و شایستۀ تكتك ایرانیان مثمرثمر باشد.
از خوانندگان و استفادهكنندگان این اثر تقاضا میشود نظر و انتقاد خود را از ما دریغ
نداشته و با ارسال آنها به دفتر برنامهریزی ،زمینۀ بهبود و بازنگری این اثر را ،چنانكه
در فرایندهای استانداردنویسی معمول است ،فراهم نمایند.
نهاد كتابخانههای عمومی كشور
دفتر برنامهریزی

مقدمه مترجم
خطمشـیها و اسـتانداردهای الزم ،تأثیـر انکارناپذیـری در ارتقای سـطح ّ
کمی و
کیفـی خدمات و مدیریت کتابخانهها دارد .یکـی از ارکان ذاتی و حیاتی کتابخانه،
منابـع اطالعاتـی آن اسـت .بهطوریکـه ،هیچ کتابخانـهای بدون منابعـی کامل و
روزآمـد  -منابـع چاپـی و الکترونیکـی کـه متناسـب بـا نیازهـای کاربران باشـد-
نمیتوانـد به رسـالت خـود عمل کنـد .از اینرو ،خطمشـیهای مجموعهسـازی
تعـادل منابع ،توسـط کتابدار
کنترل انتخـاب ،فراهـمآوری و حفظ
ِ
کـه هدف آنهـا ِ
اسـت از اهمیـت ویژهای برخوردار هسـتند.
یکـی از کارکردهـای خطمشـی رسـمی آن اسـت کـه بـه عنـوان نوعی قـرارداد
میـان کاربـران و مدیـران کتابخانههـا عمـل میکند و مبنـای توقعات کاربـران را از
مجموعههـای کتابخانـه و خدمـات آن تشـکیل میدهـد .وجـود چنیـن اصولـی،
تصمیمـات سـلیقهای کتابـدار را محـدود میکنـد و آنـان را قـادر میسـازد تـا بـا
ارجـاع بـه سـندی اسـتاندارد و رسـمی در برابـر ایرادهـای منتقدیـن بـه نحـوۀ
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مجموعهسـازی کتابخانه ،اسـتدالل خـود را بیان کنند .باوجود ایـن ،پژوهشهای
انجـامشـده نشـان میدهـد کـه همچنـان بسـیاری از کتابخانههـای کشـور اعـم
از دانشـگاهی ،تخصصـی ،عمومـی و غیـره ،یـا بهطـور کلـی فاقـد خطمشـی
مجموعهسـازی رسـمی و مکتـوب هسـتند و یـا از رویههای شـفاهی در این زمینه
بهـره میگیرنـد .این امـر دالیـل گوناگونی دارد کـه از آن میـان میتوان بـه مواردی
ماننـد :فقدان بخـش مجموعهسـازی در کتابخانهها ،مراحل پیچیـدۀ خرید منبع،
نبـود زیرسـاختهای الزم بـرای تأمین منابع الکترونیکی ،نداشـتن الگـو و راهنما
بـرای تدویـن خطمشـی اشـاره کرد.
منابـع اهدایـی ،بـهعنـوان بخشـی از فراینـد «گزینش منابـع» مورد توجـه قرار
میگیرنـد .ازایـنرو یکـی از اجـزای مهـم خطمشـی مجموعهسـازی ،موضـوع
اهـدای منابـع بـه کتابخانه اسـت .ایـن فراینـد جنبههای مختلفـی دارد کـه ارتباط
تنگاتنگـی بـا سـایر اجـزای مجموعهسـازی ماننـد :هـدف کتابخانـه ،جامعـۀ
مخاطـب ،گزینـش منابـع ،روزآمدسـازی و بهسـازی مجموعـه دارد.
دایرةالمعـارف کتابـداری ،اهـدای منابـع بـه كتابخانهها و مراكز اطالعرسـانی
را شـامل واگـذاری هر نـوع منبع رایگان از جانب هر شـخص حقیقـی یا حقوقی،
تعریـف میکنـد .ایـن دایرةالمعـارف ،بحـث اهـدا را یکـی از مهمتریـن مجاری
مجموعهسـازی میدانـد.
بایـد در نظر داشـت اگرچـه دریافت منابـع از این طریق روش مطلوبی اسـت
و بسـیاری از منابـع ماننـد ویرایشهـای نخسـت ،کتابهای نایاب ،نسـخ خطی
و نفیـس ،دستنوشـتههای اصلـی نویسـندگان و دورههـای نشـریات بـا کیفیـت
عالـی و  ...تنهـا از ایـن طریـق ممکـن اسـت وارد مخـزن کتابخانـه شـوندّ ،امـا
فراینـد پذیـرش هدایـا به هیچ وجه سـاده نیسـت و میتوانـد مخاطراتـی راهمراه
داشـته باشـد .ازایـنرو ،نبایـد به صرف رایـگان بودن ایـن منابع ،آنهـا را پذیرفت.
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پرداخـت نکـردن وجـه بـه اهداکننـده نیـز بـه معنـای آن نیسـت کـه ایـن هدایـا
ً
بـرای کتابخانـه کاملا رایـگان هسـتند چرا که رسـیدگی به ایـن منابـع در مراحل
ً
مختلـف وارسـی ،فهرستنویسـی ،آمادهسـازی ،قفسـهچینیّ ،
مرمـت و نهایتـا
در دسـترس قـراردادن آنهـا ،بـه نوبـۀ خـود مسـتلزم صـرف زمـان و هزینه اسـت
(جانسـون .)165 ،کتابخانههـا میتواننـد کمبودهـای مجموعههـای خـود را بـا
منابـع اهدایـی جبـران کنندّ ،امـا همواره باید خطمشـیها و سیاسـتهای مربوط
بـه تـوﺳﻌۀ مجموعـۀ خـود را در نظـر داشـته باشـند و در واقـع بـا هدایـا بـا همان
معیارهـای مربـوط به منابع خریداری شـده برخـورد نمایند ،در غیـر اینصورت،
مجموعـه از تعـادل خـارج شـده و کتابخانـه از هدفهـای خـود فاصلـه خواهد
گرفـت .همچنیـن گرچـه اهداکننـدگان چگونگـی اسـتفاده از منابـع را بـه عهدۀ
کتابخانـه میگذارنـدّ ،امـا فراینـد پذیرش و رسـیدگی بـه منابع مذکور بر حسـب
فـرد اهداکننـده ،نـوع مـادۀ اهدایـی و نـوع کتابخانـه میتوانـد بـا پیچیدگیهایی
مواجـه باشـد .بنابرایـن کتابخانه باید خطمشـی خـود را در این خصـوص ،آماده
و بـه اهداکننـدگان ارائـه دهـد تـا رویههـا و مقـررات خـود را در رابطـه بـا منابـع
اهدایـی ،تبییـن کند.
از نظـر وجـود اسـتانداردها یـا رهنمودهایـی دربـارۀ فراینـد اهـدای منابـع بـه
کتابخانههـا ،در منابـع فارسـی کاسـتیهایی وجـود دارد و منابـع موجـود یـا از
جامعیـت الزم برخوردار نیسـتند و یا بسـیار مختصر و گذرا به موضـوع پرداختهاند
و تنهـا ﺟﻨﺒۀ دسـتورالعملی دارند .ازاینرو ،در بخش نخسـت ایـن کتاب ،مجموعه
رهنمودهـای ایفلا درمـورد اهدای منابـع به کتابخانهها آورده شـده اسـت تا از یک
سـو نبـود اثـری از این دسـت را در حوزۀ کتابـداری جبـران نماید و از سـوی دیگر،
نمونـهای از رهنمودهای اسـتاندارد در این زمینه ارائه شـود تا کتابخانههـا از آن بهره
گیرند.
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رهنمودهـای مذکـور ،در واقـع «صـد و دوازدهمین گزارش تخصصـی ایفال»1
اسـت 2کـه بـهوسـیلۀ «بخـش فراهـمآوری و مجموعهسـازی »3تدویـن و منتشـر
شـده اسـت« .گزارشهـای تخصصی ایفلا» مجموعه انتشـارات جدیدی اسـت
کـه فعالیـت آن از سـال  1984زیـر نظـر هیئت تخصصی ایفال آغاز شـده اسـت.
هـدف آن ارتقـای اسـتانداردهای کتابـداری و اطالعرسـانی اسـت .محتـوای
ایـن مطالـب شـامل رهنمودهـا و اسـتانداردهای ایفلا ،گـزارش و مقالـه دربـارۀ
گرایشهـای نوظهـور در حـوزۀ کار حرفـهای و گزارشهـای مربـوط بـه پروژههای
اساسـی در کتابـداری و اطالعرسـانی میشـود.
«بخـش فراهـمآوری و مجموعهسـازی» از بخشهـای تخصصی ایفال اسـت
کـه بر شناسـایی روشهـا و فرایندهای درهمتنیـدۀ فراهمآوری و مجموعهسـازی
تمرکـز دارد .عمدهتریـن گرایشهـای تخصصـی ایـن بخش شـامل خطمشـیها
و روشهـای توسـعه ،حقـوق مالکیـت ّ
مـادی و معنـوی ،منابـع دسترسـی آزاد،
مجوزهـای دسترسـی بـه منابـع الکترونیکـی ،مبـادالت الکترونیکـی و تـوﺳﻌۀ
مشـارکتی کتابخانههـا میشـود .یکـی از مهمتریـن خدمـات این بخـش تدوین و
تـوﺳﻌﮥ اسـتانداردها و رهنمودهـای مربوط به فراهمآوری و مجموعهسـازی اسـت
کـه تاکنون سـه اسـتاندارد به شـرح زیر ،توسـط این بخـش تدوین شـده و ایفال آن
را منتشـر کرده اسـت:
•رهنمودهایی برای تدوین خطمشـی مجموعهسـازی با اسـتفاده از الگوی
بازدید دورهای (سال 4 )2001؛
1. IFLA Professional Reports
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)3. The Acquisition and Collection Development Section (ACD
4. Guidelines for a Collection Development Policy Using the Conspectus
)Model (2001
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•هدایا برای مجموعهها :رهنمودهایی برای کتابخانهها (1 )2008؛
•مسـائل کلیدی در تـوﺳﻌﮥ مجموعه منابع الکترونیکـی :رهنمودهایی برای
کتابداران (سال .2 )2012
در پایـان نیـز بـه منظـور ارائـۀ الگوهایـی در زﻣﻴنـۀ خطمشـی اهـدای منابع به
کتابخانههـا ،یک نمونه بـرای کتابخانههـای عمومی مربوط بـه «کتابخاﻧﮥ عمومی
4
نیویـورک» 3و نمونـۀ دیگـر نیز بـرای «کتابخانه دانشـگاهی دانشـگاه آکسـفورد»
ارائـه شـده اسـت .امید اسـت این کتاب مـورد اسـتفادۀ عالقهمندان قرار گیـرد و با
انتقادهـا و پیشـنهادهای خـود موجـب بهبود و رفع کاسـتیهای آن شـوند.

)1. Gifts for the Collections: Guidelines for Libraries (2008
2. Key Issues for e-Resource Collection Development: A Guide for Libraries
)(2012
3. Newyork Public Library
4. Oxford University Library

