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1(معرفی
"بررسی ادبیات نشان می دهد که نه تنها هیچ تاریخ جامع منتشر شده ای از کتابخانه های آموزشگاهی وجود 
نیز تحت پوشش ضعیفی  نیز کتابداری  و  تاریخ کلی آموزش و پرورش  این کتابخانه ها در  ، حتی  ندارد1 
نشان  که  دارند  تمایل  می کنند،  بحث  آموزشگاهی  کتابخانه های  تاریخ  مورد  در  که  نویسندگانی  هستند. 
دهند که این کتابخانه ها پدیده های بسیار جدیدتری از آنچه که به نظر می رسند هستند. در واقع برخی 
فکر می کنند که این ها جزئی از توسعه های قرن بیستم می باشند. عالوه براین همانطور که استات اشاره 
کرد، تاریخ عمومی آموزش و پرورش و نیز تاریخ کتابخانه ها و کتابداری هر دو در پوشش توسعه تاریخی 
در  هشتم  قرن  از  حداقل  آموزشگاهی  کتابخانه های  اینحال[  بودند.]...با  آموزشگاهی ضعیف  کتابخانه های 
امروزی  آموزشگاهی  کتابخانه های  با  بسیار  اولیه  آموزشگاهی  کتابخانه های  این   . داشتند2  وجود  مدارس 
متفاوت بودند، همانطور که مدارس امروزی هم  با اجداد خود در قرون پیشین متفاوت هستند."]2[ عالوه بر 
این، این درست است که تا دهه های اولیه قرن 20، بهره برداری از کتابخانه های آموزشگاهی بعنوان شخصیت 
مدرسه ای آن ها بسیار کمتر از امروز مورد تأکید قرار می گرفت ، و بخاطر همین آن ها زیاد با آموزش های 
تا آن زمان، کتابخانه های  امر آن است که  این  مدارس و خاصیت آموزندگی آن مرتبط نمی شدند. دلیل 
آموزشگاهی اغلب برای اهدافی غیر مرتبط با اهداف آموزشی مدارس )یا با حداقل ارتباط( ساخته می شدند؛ 

به عنوان مثال، برای رفع نیازهای خواندن تفریحی کودکان و نیازهای جامعه محلی]2[.
برای دقیق تر شدن روی اینکه اولین بار چه زمانی کتابخانه های آموزشگاهی به وجود آمدند و به شکل قانونی 
مدیریت شدند، الزم به ذکر است که با توجه به نظرات مورخانی که روی قوانین آموزشی مطالعه می کنند، 
اولین قانون مربوط به کتابخانه های آموزشگاهی در انگلستان در سال 1578 صادر شد و طبق آن از آن پس 
هر مدرسه باید یک کتابخانه درون خود ایجاد می کرد ]2 و 3[. "با این وجود، شواهد قابل توجهی وجود 
کتابخانه در مدارس انگلستان )و در برخی کشورهای دیگر اروپایی( را از حداقل قرن هشتم و در آمریکا را از 
قرن هجدهم تایید میکند."]2[ اما در مورد کتابخانه های آموزشگاهی در ایاالت متحده، شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد آن ها توسعه خود را موازی با توسعه کتابخانه های عمومی شروع کردند و تا سال 1913 
تعداد آن ها به ده هزار رسید، ولی تعداد کمی از آن ها بیش از 3000 جلد کتاب داشتند. با این حال، اولین 
کتابدار مدرسه تحصیل کرده، در سال 1900 در کتابخانه آموزشگاهی ای در ایاالت متحده مشغول به کار 

شد ]3[.
در نتیجه، ما در ابتدا با این تصور روبرو هستیم که اروپا چارچوب قانونی برای پایه و اساس )و بهره برداری( 
از کتابخانه های آموزشگاهی را بسیار زودتر از ایاالت متحده ایجاد کرد. هرچند به نظر نمی رسد وضعیت 
در  آموزشگاهی  کتابخانه های  تاریخ  "قدمت  مثال  عنوان  به  باشد،  یکنواخت  اروپایی  کشورهای  تمام  در 
دالماتیا   به قرن 19 می رسد، زمانی که آن ها به عنوان موضوعات مستقل و متمایز در سیستم آموزش 
و پرورش سلطنتی اتریشی- مجارستانی تاسیس شدند. کتابخانه ها ]مخصوصا مدرسه ای[ پس از تصویب 
قوانین 1871 در مورد اصول آموزش و پرورش ابتدایی و مدارس موقت و مقررات آموزشی سال 1870 و 
مقررات کتابخانه های آموزشگاهی سال 1871 تاسیس شدند."[4] با این حال، در دالماتیا، آن ها "به عنوان 
ابزاری تکمیلی برای آموزش و پرورش بیشتر معلمان" تاسیس شدند و نه به عنوان ابزاری برای پوشش دادن

1. رجوع کنید به بخش اول پایان نامه کالید
2. بطور خاص، در یورک انگلستان
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قانونی  تصویب  که  است  این  باشیم،  داشته  توجه  آن  به  باید  ما  آنچه  هرحال،  به  دانش آموزان.  نیازهای 
بهره برداری از کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان بخشی از تالش برای مدرن سازی سیستم آموزش و پرورش 

به حساب می آید. ]4[ در تمام کشورها وضعیت اینگونه بود.

2( بخش اصلی
اجازه دهید نگاهی به تاریخ کتابخانه های آموزشگاهی در یونان و تاریخ قوانین حاکم بر آن ها از زمان تأسیس 
دولت یونان به بعد بیندازیم. کتابخانه های مهم دریونان از زمان اشغال توسط ترکیه شکل یافتند. این همزمان 
از آن ها حمایت  از کتب )بطور عمده دست نوشت(،  با مجموعه هایی غنی  با دوره ای که روشنفکران  است 
کردند. این است چگونگی تاسیس کتابخانه های بزرگ و اداره آن ها در یونان مدرن، از جمله آن هایی که در 
زاگورا1 ، دیمیتسانا2  ، چیوس3  ، کوزانی4 و جاهای دیگر بودند.]10[ برخی از آن ها نیز به عنوان کتابخانه های 
آموزشگاهی در مدارس مشهور که درقرن 18 و اوایل قرن 19 رونق گرفتند به کارگرفته شدند. )به عنوان مثال 
کتابخانه های آموزشگاهی در منطقه پلوپونیز5  در مدارس متوسطه در در زمان اشغال ترکیه آغاز به کار کردند 
]11[.( این کتابخانه ها در انتشار روح روشنگری یونانی مدرن نقش داشتند. به عنوان مثال در روشنگری این 
ایده که آموزش و پرورش به طور مستقیم با فتح آزادی در یک کشور، و همچنین با سطح رفاه عمومی آن 

ارتباط مستقیم دارد.
با حرکت در تاریخ به سمت سال هایی که بعنوان تشکیل دولت یونانی شناخته شدند، متوجه می شویم که 
اولین فرماندار، آی کاپودیستریاس6  )از سال 1827(، اولویت خود را به آموزش و پرورش ابتدایی و آموزش های 
او همچنین  برای کمک به مردم بی سواد و غیرماهر قرار داد.  از تالش های خود  حرفه ای به عنوان بخشی 
کتابخانه آموزشگاهی مرکزی )مدرسه سطح باالتری متشکل از سه سال تحصیل( در آجینا7 ، جزیره ای در 
نزدیکی آتیکا را تاسیس کرد. این کتابخانه بعنوان کتابخانه آموزشگاهی در نظر گرفته شد، ولی  نقش آن با 
توجه به استفاده از آن بعنوان اتاق مطالعه کار، مرکز توزیع کتاب برای مدارس سراسر کشور و همچنین بعنوان 
انباری برای قرار دادن کتاب های درسی نامناسب به منظور جایگزینی آن ها با کتاب های مفید، به نقش دیگری 
تبدیل شد]11[. کتابخانه آموزشگاهی مرکزی، با این حال، تنها کتابخانه آموزشگاهی آن دوره نبود، هرچند 
کتابخانه های دیگر موجود نه تنها به لحاظ عملیاتی کامل نبودند بلکه حتی نمی شد آن ها را به عنوان یک 
مکان آموزشی کاربردی به حساب آورد. به عنوان نمونه ای برجسته از طرز عملکرد کتابخانه های آموزشگاهی 
در آن زمان می توان به کتابخانه آموزشگاهی سیکلیدز8  اشاره کرد. از بین چهار کتابخانه آموزشگاهی یونان در 
کیا9 ، میکونوس10 ، ناکسوس11  و سیفنوس12 ، سه تای آخر هیچ گاه با فضاهای مدرسه ای تلفیق نشدند و به

1.  Zagora 
2.  Dimitsana
3.  Chios  
4.  Kozani
5.  Peloponnese
6.  I. Kapodistrias
7.  Aegina
8.  Cyclades
9.  Kea 
10.  Mykonos
11.  Naxos
12. Sifnos
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همین دلیل تقریبا یا کامال غیر فعال باقی ماندند. تا آنجا که به یکی از آن هایی که در جزیره کیا تاسیس 
شده مربوط است، هسته از پیش موجود آن از کتاب های وارد شده در قرن 17، تنها با کتاب های درسی 

توزیع شده در سراسر یونان غنی شده است. ]11[
که  است  آموزشگاهی چیزی  کتابخانه های  برای  توسعه  مناسب  فرایند  یافته  سازمان  ایجاد  وجود،  این  با 
روشنفکران آن زمان به وضوح به دنبال آن بودند. نگرش اتخاذ شده توسط همکاران مستقیم فرماندار مانند 
کنستانداس1 ، جنادیوس2  و چیناس3 ، مشخص است. چیناس معتقد بود که کتابخانه های آموزشگاهی 
به طور کامل به فرایند یادگیری متصل شده اند و آن ها را واقع در ساختمان مدارس متوسطه می ساخت، 
" دانش آموزان می توانند، با مطالعه و یا کپی کتاب های موجود در مخزن کتابخانه پشتیبانی گردند]11[." 
کنستانداس و جنادیوس، از سوی دیگر، با پذیرش اینکه "تلفیق یک کتابخانه نیاز به مقدار زیادی از منابع 
مالی دارد."، معتقد بودند که  ایجاد تنها یک کتابخانه آموزشگاهی مرکزی که همچنین به سایر استان ها 
خدمت کند، کافیست. برای غنی ساختن آن، دولت باید یک یا دو اروپایی اندیشمند را مورد خطاب قرار 

دهد تا شاید آن ها تصمیم بگیرند که آثارشان را با کتابخانه به اشتراک بگذارند]11[.
با این حال، کاپودیستریاس به قتل رسید و دیدگاه او برای یک سیستم آموزش و پرورش پاسخگو به نیازهای 
آن، با به تاج و تخت رسیدن اولین پادشاه یونان، باواریا اتو4  )از سال 1833( از بین رفت. با وجود این، 
اراده به ایجاد و راه اندازی کتابخانه های آموزشگاهی در یونان خیلی زود مطرح شده بود - تقریبا از ابتدای 
وجود دولت یونانی مدرن و در حالی که دیگر اصالحات آموزشی تحت تاثیر سیستم باواریا عملی می شدند. 
به نظر می رسد که اهمیت دادن آن ها به عملکرد صادقانه و موثرآموزش و پرورش، سنگ بنای دولت جدید، 
شناخته شد. بنابراین، بخاطر همین نگرانی دولت در مورد سیستم آموزش و پرورش، تصمیم دولت برای 
اولین بار به ایجاد کتابخانه های آموزشگاهی پس از فرمان سلطنتی در سال 1835 ]12[، که درمورد ایجاد 
کتابخانه هایی در مدارس کشور "برای مورد استفاده قرار گرفتن هم توسط معلمان و هم توسط دانش آموزان" 
بود، گرفته شد. همچنین حکمی برای انتصاب یک فرد "به طور موقت" بعنوان مسئول کتابخانه آموزشگاهی 
صادر شد. فردی مثل مدیر مدرسه مربوطه. این اشاره به موقت بودن این انتصاب، انعکاس دهنده قصد دولت 
به پرداختن بیشتر به موضوع این کتابخانه ها در آینده به طور خاص است. بنابراین، حتی این قصد دولتی که 
ما می بینیم، اگر دیدگاه ما در مورد این انتصاب موقت صحیح باشد، داللت بر یک نگرش مثبت در بخشی از 
دولت برای رسیدگی به کارکرد و مدیریت کتابخانه های آموزشگاهی به شیوه ای نظام مند دارد. احتمال دیگر 
این است که این حرکت برای جلوگیری از واکنش مدیران مدارس انجام شده بود. اما در آن سال ها بعید 
بود که یک مقام دولتی یا کارمند به مقاصد دولتی بیان شده توسط قانون واکنش نشان دهد. همان طور 
برای منابع کتابخانه های آموزشگاهی تحت فرمان مذکور نیز قوانینی صادر شد، مبنی بر اینکه این منابع 
از کتابخانه مرکزی به صورت امانی به این کتابخانه ها بیایند. واقعیتی که از یک طرف بخاطر کمبود زمان 
دیکته شده بود ولی از طرف دیگر باعث محدودیت در خودکفایی کتابخانه ها می شد]5[. این امکان فراهم 

شد که کتابخانه مدارس ابتدایی با حضور مقامات مربوطه توام باشد.

1.  Konstandas
2.  Gennadios
3.  Schinas
4.  Bavarian Otto
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در سال  به طور رسمی  قبال  کتابخانه ها،  و  مدارس  برای  مقامات محلی  باشید که مسئولیت  داشته  )توجه 
1833 تحت یک فرمان سلطنتی صادر شده در 26 آوریل و 8 می با عنوان "مسئولیت های روسا و ادارات 
استانی"، برقرار بود که این قانون اظهار می داشت که روسا درباره هر گونه مسائل مربوط به مدارس و ایجاد 
کتابخانه مسئول خواهند بود - اما مشخص نمی کرد که آیا منظور از این کتابخانه، کتابخانه آموزشگاهی است 

یا کتابخانه های عمومی(.
عالقه اولیه در کتابخانه های آموزشگاهی، که منجر به فرمان مذکورشد، از دو جنبه مشتق شده است، از یک 
طرف، از سنت دوران پیش از انقالب و در دوره مشخص شده توسط حکومت کاپودیستریاس و از سوی دیگر، 
از درک باواریا در مورد اهمیت آن ها. همچنین چیزی که در این بین نقش مهمی بازی کرد، ورود دانشمندان 
یونانی ساکن خارج، به داخل کشور بود که همراه خود ایده های جامعی را درباره ارزش کتابخانه ها و نیاز 
به آن ها برای تاسیس دولت ملی مدرن، به ارمغان آوردند. با این چهارچوب که یک کتابخانه ملی مرکزی 
در راس یک سیستم کتابخانه ای محلی، تخصصی، و مدرسه ای بعنوان ابزاری برای آموزش مردم بکار گرفته 
شود]13[ بنابراین، قصد ایجاد کتابخانه های آموزشگاهی، پیش نیازهای فیزیکی الزم در فعالیت های چاپ و 
نشر گسترده و ارتقا پر شور آن در آینده را آشکار ساخت. یونانیان و دوستان آن ها در آن زمان کتاب هایی را 
که هسته کتابخانه ملی و کتابخانه های آموزشگاهی را تشکیل می دادند، ارائه می دادند]13[. بنابراین، قصد 

مثبت برای ایجاد کتابخانه های آموزشگاهی با ارسال کتاب به مدارس دنبال شد ]14[.
این فرمان سلطنتی ساده و در عین حال در زمان خود پیشرو، که به منزله یک نمونه اولیه از تالش برای 
تقویت نهاد کتابخانه های آموزشگاهی بود چه نتیجه ای در بر داشت؟ آینده این عمل که با ذهنیت خوش و 
در عین حال ناپخته "ما تصمیم می گیریم و فرمان می دهیم" )بدون در نظر گرفتن مشکالت واقعی مکان و 
زمان( شروع شده بود چه بود؟ رجنت آرمانسبرگ1  که این قانون را امضا کرده بود، از عبارت "ما امر می کنیم" 
استفاده کرده بود تا به مردم یادآوری کند که فقط چیزهای خاصی می توانند بدون دستور انجام نشوند، نه 
همه چیز]15[. آن خوش بینی ناپخته با این حال که شاخص طرز تفکر فرمان سلطنتی 1835 بود، در فرمان 

زیر که در سال1855 در مورد کتابخانه های آموزشگاهی صادر شد به چشم نمی خورد]16[.
آن فرمان نیز به طور خاص برای ایجاد کتابخانه های آموزشگاهی طرح شده بود، اما بتدریج و فقط در مدارس 
متوسطه. در همان زمان، اشاره دقیق به انبارها، ثبت نام ویژه، و اندازه گیری هایی برای حفاظت از منابع هر 
یک از کتابخانه ها از حذف یا آسیب، نشان دهنده برخی از مشکالت موجود در آن زمان است. عالوه بر این، این 
جزئیات منعکس کننده یک فضای خاص و نگرش قانون گرایانه است که نسبت به ارتقا عملکرد کتابخانه های 
آموزشگاهی با مداخله ای قاطع، زیاد موافق نبود. این قانون، با این حال، در عمل درست مثل قوانین دیگر 
صادر شده در دهه های بعد غیر قابل اجرا باقی ماند. این واقعیت کسانی را که تاریخ آموزش یونان را مطالعه 
لغو  برای  از تالش های اصالحی  با یک سری  یونان معموال  آموزشی  قوانین  زیرا  نمی کند  می کنند متعجب 

یکدیگر همراه بودند. و همواره درعمل با شکست مواجه بودند]18[.
با اعمالی مشابه این، که هرگز قابل درک نبودند، دولت اغلب مقاصد خود را با توجه به ایجاد و بهره برداری نرم 
از کتابخانه های آموزشگاهی بیان می کرد. بنابراین، در قرن 20، قوانین 1931/5045، 1933/5911 و فرمان 
سلطنتی 21/15 ژانویه 1949 اذعان داشتند که هر مدرسه باید کتابخانه آموزشگاهی خود را ایجاد نماید. در 
سال 1970 یک اقدام جدید )در دایره 20/21326-2-1973 از وزارت آموزش و پرورش ]4[( اظهار داشت که

1.  Regent Armansperg



نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم ، تابستان 94

64

"تمام کتابخانه های آموزشگاهی، چه آن هایی که وجود دارند و چه آن هایی که در حال ساخت هستند، باید 
به طور کامل تجهیز شوند ...". همه این ها، با این حال، غیر قابل اجرا، در پس توسعه تحریف شده نظام 
باقی ماند. در  یا، در بهترین شرایط  اثر و محصور در اسباب و لوازم گرد و خاکی، و  آموزشی یونانی، بی 
اتاق های گرد و خاکی، اغلب با مجموعه های به دنبال فرصت خودنمایی باقی ماندند. در واقع بسیاری از 
آن ها فقط گاهی اوقات مورد استفاده قرار می گرفتند، و این نیز تنها به لطف کار داوطلبانه ی افرادی که به 
آموزش و پرورش معتقد بودند انجام می شد. اینگونه می توان فهمید که در آن سال ها و تا به امروز این کتب 
که منابع کتابخانه های آموزشگاهی را شکل می دهند ، به جای اینکه در انبار کتابخانه آموزشگاهی ها باشند، 
در قفسه ها و کمدهای دفتر معلمان و مدیران )معموال قدیمی( جا خوش می کرده اند. با این حال آنچه که 
ما باید درباره پدیده مذکور که در یونان اتفاق می افتاد و کتابخانه ها را تبدیل به یک کمد یا قفسه کتاب در 
گوشه ای از مدرسه می کرد بدانیم این است که مورخانی در این زمینه وجود داشتند _نه از منطقه یونان_ 
که نظرشان در مورد توسعه نهاد کتابخانه های آموزشگاهی در سطح جهان بر تبدیل "دو قفسه کتاب در 
کمد در یک گوشه" به "مرکز مدرن کتابخانه آموزشگاهی ای" بود. کینگ1 به عنوان مثال، یک الگوی پنج 

مرحله ای برای توسعه کتابخانه های آموزشگاهی مشخص کرد:
1. مجموعه کوچک از کتاب در کالس های درس.

2. مرحله "انبار" با استفاده از کتب ذخیره مرکزی )معموال در یک کمد(، و با یک معلم مسئول که بطور 
منظم در آنجاست.

3. اتاق کتابخانه بدون کتابدار مسئول.
4. اتاق کتابخانه با کتابدار مسئول.

5. و کتابخانه ای که به عنوان بخشی از آموزش و فرآیند یادگیری در مدرسه "برنامه ریزی"  شده است. 
]20["

با توجه به وضعیت موجود در یونان، متوجه می شویم که موضوع کتابخانه های آموزشگاهی پس از دهه 80 
بطور جدی تری مورد پیگیری قرار گرفت، زمانی که کتابخانه های آموزشگاهی در بحث های سیاست های 
آموزشی کشور وارد شدند. عالوه بر این، ماده 43 قانون 1985/1566 مربوط به آموزش و پرورش -که برای 
150 سال متوالی پس از اولین تصویب در سال 1835 هر سال مجددا تمدید شد- که می گوید "در هر 
مدرسه ابتدایی و متوسطه یک کتابخانه آموزشگاهی وجود دارد" به همراه بقیه قوانین مربوط به کتابخانه های 
آموزشگاهی عمدتا بدلیل عدم پرداخت تخصصی به آن ها در احکام بعدی در ریاست جمهوری همان طور 

مبهم و نامشخص باقی ماندند.
با مقایسه قانون 1985 با آنچه که در 1835 منتشر شد، در می یابیم که این نیز دقیقا با همان جو خوشبینانه 
ناپخته و بدون هیچ گونه آینده نگری واقع بینانه ای منتشر شده است. کتابخانه های آموزشگاهی بعنوان یک 
بخش اساسی از سیاست های آموزشی در نظر گرفته نشدند و عملکرد آن ها با برنامه های درسی ناسازگار باقی 
ماند. برنامه هایی که معتقد به ایده استفاده از یک کتاب برای هر موضوع بودند -و هنوز هم هستند- ]21[.

در نهایت این وضعیت با پیشرفت قرن بیست و یکم در حال تغییر است. بین سال های 1996 تا 2000 
مجموعاً 499 کتابخانه آموزشگاهی در مدارس متوسطه )در بین 3460 مدرسه در این سطح(  با هدف ایجاد 
یک الگوی متعادل تخصیص جغرافیایی در سراسر کشور تاسیس شد. این برنامه توسط چهارچوب حمایتی 
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"جامعه دوم"  و منابع ملی تامین شده بود. کتابخانه های آموزشگاهی که بطور رسمی تاسیس شده بودند و 
می توانستند نقش مهمی در نوسازی آموزش و پرورش یونان داشته باشند، بطور مناسب برای دسترسی آسان 
و مستقل جانمایی شدند و با منابع مدرن و زیر ساخت های فنی تجهیز شدند و با حدوداً 6000 عنوان که 
همچنین شامل 100 عنوان منابع سمعی و بصری و 10 اشتراک مجله بود غنی شدند. این مهم بود که متنی 
با مشخصات جزئی ویژه درباره منطقه و امکانات کتابخانه های آموزشگاهی تهیه شده بود. منابع آن ها در یک 
ثبات ویژه ثبت شده بود. 49 کتابدار برای پشتیبانی از عملکرد آن ها در سطح مرکزی وزارت آموزش و پرورش 
استخدام شدند و 450 معلم برای جذب این کتابداران بصورت تمام وقت آموزش دیدند. در نهایت 19 خودرو 
)کتابخانه سیار1 ( برای خدمت به مناطق دور افتاده خریداری شد. این شبکه در سال 2009-2001 با ساخت 
266 کتابخانه آموزشگاهی از طریق سومین کارگروه پشتیبانی از جامعه )که درنهایت از بین آن ها 258 عدد 
در حال کار هستند( گسترش یافت. مجموعه اصلی آن ها با 6000 عنوان، توسط یک کمیته کتابخانه ای )در 

واحد مدرسه( از یک لیست 13418 عنوانی تایید شده انتخاب شد. ]22، 23، 24، 25[
هدف از توسعه کتابخانه ها در مدارس، با توجه به اظهارات مقامات رسمی، "بروزرسانی فرآیند آموزش، به 
ویژه با هدف کمک به معلمان برای آماده سازی مباحث درسی شان و آموزش دانش آموزان برای استفاده از 
منابع اطالعاتی خارج از کتاب های درسی و بالطبع معرفی آن ها به پروسه خودآموزی با کمک منابع اطالعات 
الکترونیکی )مانند لوح فشرده2 و اینترنت( و تحقیقات در حال توسعه و مهارت های تجزیه و تحلیل نقادانه" 

میباشد. ]24[
در سال هایی که کتابخانه های آموزشگاهی درحال فعالیت بودند، بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از مدارس کمک 
نوآوری های  اطالعاتی و جایی که  و  یونان کردند. مراکزی چندرسانه ای  پرورش  و  آموزش  به  توجهی  قابل 
آموزشی درآنجا به کار گرفته شد و خالقیت های دانش آموزی در آن شکوفا شد. ایجاد اتاق های مطالعه، استفاده 
از فناوری اطالعات و ارتباطات3  و جستجو در وب، به اشتراک گذاری کالس ها بین معلمان، پشتیبانی از 
سالمت،  آموزش  برنامه های  فرهنگی،  برنامه های  مانند   _ ابتکاری  های  درطرح  شرکت  منابع،  و  ها  پروژه 
همسان گزینی الکترونیکی و غیره_، برنامه های ترویج خواندن و همچنین کلوپ های کتابخوانی، سازماندهی 
رویدادها )مثل مالقات با نویسندگان و دانشمندان، رویدادهای موسیقایی، نمایشگاه های کتاب، اجراهای تئاتر، 
دیدن فیلم/ویدئو، مسابقات نقاشی ، معرفی موزه ها، انتشار مجالت مدارس و سمینارهای یک روزه( برخی از 

فعالیت هایی هستند که از طریق کتابخانه های آموزشگاهی توسعه یافتند. ]26[
با این حال شرایط نامساعد یک بار دیگر اجازه رشد و شکوفایی را به کتابخانه-های آموزشگاهی نداد و این 
بار به علت مشکالت عمومی مربوط به خود آن ها نبود ]27[ که اگر بود شاید می شد آن ها را از سر راه 
برداشت، این بار شرایط رکود اقتصادی منجر به اختالل در عملکرد کتابخانه های آموزشگاهی شد. به طور 
خاص از سال 2010-2011 تعداد 208 کتابخانه از مجموع 757 کتابخانه آموزشگاهی از کار ایستادند زیرا 
معلمی به عنوان مسئول به آن ها فرستاده نشده بود. بدتر از آن در سال تحصیلی 2011-2012 طبق دستور 
وزارت آموزش و پرورش دیکته شد که تجهیزات و زیرساخت های فنی آن ها بازگردانده شود و معلمان مسئول 
 آن ها _مخصوصا آموزش دیده و باتجربه_ به تحویل کلیدهای خود و بازگشت به موقعیت های تدریس قبلی
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خود فراخوانده شدند. در مقابل معلمان خاصی برای مسئولیت کتابخانه های آموزشگاهی منصوب شدند، در 
واقع برای تکمیل جدول زمانی تدریس خود، بدون نیاز به آموزش و یا حتی تمایل به انجام این کار، فقط 
برای تکمیل جدول زمانی تدریس خود. عالوه بر این آن ها تنها ساعت های آموزشی را که برای پر کردن 
جدول زمانی آموزشی شان الزم بود را در آن جا می گذراندند )مثال ساعت-های 40 دقیقه ای( این یعنی 4 
ساعت تدریس در هفته. بنابراین در سال تحصیلی 2011-2012 کتابخانه های آموزشگاهی نهایتا دو سه 
ساعت در روز یا دو بار در هفته باز بودند. بنابراین بدیهی و واضح است که آن ها بطور منظم کار نکردند و 
عملکرد آن ها یکبار دیگر بستگی به پیشنهادهای داوطلبانه کار افرادی که هنوز به آن ها اعتقاد داشتند پیدا 
کرد. با درک اشخاص حقیقی و پایداری و شخصیت افرادی که در کتابخانه های آموزشگاهی کار می کنند، و 
آن هایی که به نحوی با این مکان ها درگیر هستند به نقش مهم آن ها در توسعه یک موسسه مثل کتابخانه 
مدارس پی می بریم، بخصوص زمانی که چهارچوب های نهادی ضعیف هستند و سیاست های اعمال شده 
دولت در مورد کتابخانه های آموزشگاهی وجود ندارد و یا ناکافی است. این، واقعیتی است انکار ناپذیر در 

اکثر رویدادهای جهانی.
در مارکوارت1 یک مرجع مشخص به اشخاص حقیقی و شبکه های رسمی ایجاد شده توسط آن هایی که در 
کتابخانه های آموزشگاهی مشارکت داشتند وجود دارد. "فقط بخشی از اهدافی که در بیانیه ایفال- یونسکو2 
منابع مختلف  به خاطر کمبود  این  و  تحقق می رسد  به  آموزشگاهی( مشخص شده  کتابخانه های  )درباره 
)مانند مجموعه ها، فضا، تجهیزات و کارکنان( است." با وجود این، تعداد شیوه های اجرایی عالی که در شبکه 
های رسمی و غیر رسمی، در پروژه های محلی و ملی مورد استفاده قرار می گیرند رو به افزایش است. و باالتر 

از همه این ها تعهد و شور و شوقی است که در خود فعاالن این حوزه وجود دارد]28[.
البته واقعیت سیاست ذکر شده وزارتخانه در مورد کتابخانه های آموزشگاهی و کارکنان آن ها به شدت و به 
تلخی در مطبوعات و توسط کسانی که مسئول کتابخانه های آموزشگاهی و سازمآن ها و نهادهای مربوطه 
می باشند به نقد کشیده شد: واقعیتی که نشان می دهد عموم مردم و کسانی که در آموزش و پرورش و 
کتابخانه ها نقش دارند، چقدر نسبت به مساله کتابخانه های آموزشگاهی حساس هستند. برخی از سرفصل ها 
در این زمینه عبارت اند از: کتابخانه های آموزشگاهی باید بسته شوند/ کتابخانه های آموزشگاهی، زمانی برای 
غیر فعال شدن/ آیا ما به کتابخانه های آموزشگاهی نیاز داریم؟/ تمام 700 کتابخانه آموزشگاهی باید تعطیل 
شوند/ کتابخانه های آموزشگاهی در حال تعطیلی هستند/ فریاد اضطراب از مسئولین/ به امید منسوخ شدن 

کتابخانه های آموزشگاهی و ....

3( نتیجه گیری
اگر حال و هوای کنونی کتابخانه های آموزشگاهی اینقدر نامشخص است، در مورد آینده آن ها چه میتوان 
گفت؟ با این حال این معموال گفته می شود که یک جامعه مدرن نیاز به آموزش خوب دارد که این گفته 
در مواقع بحرانی به مراتب رنگ و بوی بیشتری می گیرد. و به همین دلیل همه موافقند که کتابخانه های 

آموزشگاهی برای حمایت از آن آموزش الزم است.

1.  Marquardt
2.  IFLA-UNESCO
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افزایش  و  آموزش  از  آموزشگاهی،  کتابخانه های  "نهاد  یونان  پرورش  و  آموزش  وزارت  اظهارات  اساس  بر 
یادگیری، فراتر از چهارچوب های سنتی آموزش و در راهی که برای استانداردهای یونان نوآورانه است، حمایت 
می کند فرد تشویق می شود که خود را به محتویات کتاب های سنتی محدود نکند و به دنبال اطالعات در 
منابع دیگر هم باشد. در جامعه مدرن دانش و اطالعات، بسیار مهم است که دانش آموزان با فرآیند اطالعات 
در هر مرحله از زندگی روزمره خود آشنا باشند و نه تنها به عنوان بخشی از آموزش به آن بنگرند. همین 
طور که زمان می گذرد، کتابخانه های آموزشگاهی به عنوان یک بخش ضروری از واقعیت های آموزشی توسعه 
می یابند، از مدل های سنتی کتابخانه های قرض دهنده کتاب دور می شوند و به یک نقش مهم جدید که همان 

تکمیل و حمایت از تدریس در کالس درس می باشد دست می یابند. ]25["
و در جایی دیگر این چنین آمده "کتابخانه های آموزشگاهی در واقع تاسیس شدند برای استفاده به عنوان :

* )برای دانش آموزان( مکانی برای یادگیری، مطلع شدن، آشنا شدن  با کتاب و جامعه اطالعاتی.
* )برای معلمان( یک منبع اطالعات و ابزاری سودمند برای طراحی روش های یادگیری جدید.

* )برای سیستم های آموزشی( یک کانال برای ترویج  یک محیط آموزشگاهی برای تغییر و اصالح برنامه های 
درسی از طریق ادغام کتابخانه های آموزشگاهی. چیزی که باقی می ماند، تحقق و اجرای نقش کتابخانه های 
بعنوان  برجسته شدن  و  متفاوت  آموزشی  گام های  آموزشی گنجانده شده در  ابزارهای  بعنوان  آموزشگاهی 
]30[ واقعیت این است که مطالعات بسیاری در کشورهای  یکی از موثرترین ابزارهای آموزشی  می باشد." 
مختلف انجام شده و ثابت کرده که رابطه مستقیمی بین کتابخانه های آموزشگاهی و پیشرفت تحصیلی -و 
حتی پیشرفت شخصی]31[ _دانش آموزانی که از آن ها استفاده می کنند_]32[ وجود دارد. بویژه هنگامی 
که افرادی که بعنوان مسئول برای آن ها انتخاب می شوند آموزش دیده باشند و همکاری سازنده ای بین آن ها 
آینده  برای چالش های  ما  فرزندان  "آیا  بیایید یک جمع بندی کنیم:  باشد.  داشته  معلمان مدارس وجود  و 
خود آماده هستند؟ آیا مدارس ما می توانند آن ها را برای آن چالش های پیش رو آماده کنند؟ مرکز بورسیه 
بین المللی در کتابخانه های آموزشگاهی معتقد است که مدارس بدون کتابخانه های آموزشگاهی نمی توانند به 
این نسل به نوعی آموزش دهند که آن ها را برای تحصیل و کار درقرن 21 و زندگی در جامعه جهانی دیجیتالی 
آماده کنند. ازمیان برداشتن کتابخانه های آموزشگاهی راه حل مناسبی نیست. اکنون بیش از هر زمان دیگری، 
کتابخانه های آموزشگاهی تبدیل به بخش جدایی ناپذیر آموزش با کیفیت و آموزش در مدارس قرن بیست 
و یکم شدند."]34[ بنابراین به تئوری پیشا انقالبی و در عین حال بدون زمان آدامانتئوس کوریس1"تصرف 
آموزشی" که توسط دیگر اثبات های تلخ و شیرین او تکمیل می شود برمیگردیم "آموزش دادن به مردم کار 

وقت گیری است" ]35[.

1.  Adamantios Korais
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