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 چكیده

شود. ها در فضاهای خاصی به نام کتابخانه انجام میهای اطالعاتی و ارتباطی و نیز نگهداری از این دادهامروزه، با گسترش فناوری

ه نیازهای آنها را برای مطالعه و پژوهش و نیز گسترش برآورده ارتباط بین پژوهشگران و کاربران نیازمند ایجاد فضاهایی است ک

توان به یک فضاهای عملكردی مناسب رسید. های مطالعه مینماید. در واقع با شناخت اولیه از نوع استفاده و برخورد افراد در محیط

های استفاده نمود. تاثیرات مثبت ارزشگرایی پوششی برای ایجاد فضایی انسانی همراه با تكنولوژی مدرن بر اساس اصول زمینه

ها با آن فضا برقرار خواهند نمود ما را به سوی اهدافی دیگر خواهد برد، از جمله شناخت عوامل ای که انسانمحیط پیرامون و رابطه

ت. تحقیق های انسانی در نوع معماری و سبک آن تاثیر خواهد گذاشدعوت و خوانایی یک فضای اجتماعی، حال فرهنگ و نگرش

ها در ترویج فرهنگ و روابط اجتماعی پایدار خواهد پرداخت. در به نقش کتابخانهایی و متون نظری حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه

پذیری، حقیقت بیان معیارهای فضاهای جمعی و فرهنگی بر مبنای شناخت معیارهای معماری همچون؛ تغییرپذیری فضا، دسترس

 باشد.تنوع میقابلیت گسترش فضا و 

 کلمات کلیدی

 کتابخانه، فضاهای جمعی، معماری، انسان
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 مقدمه -1

امروزه، با گسترش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و نیز نگهداری از 

شود. ارتباط این داده ها در فضاهای خاصی به نام کتابخانه انجام می

است که نیازهای آنها بین پژوهشگران و کاربران نیازمند ایجاد فضاهایی 

را برای مطالعه و پژوهش و نیز گسترش برآورده نماید. در واقع با 

-های مطالعه میشناخت اولیه از نوع استفاده و برخورد افراد در محیط

توان به یک فضاهای عملکردی مناسب رسید، اما در اولین برخورد هر 

کند شکل ب میای که توجه او را جلمخاطبی با کتابخانه، اولین نکته

ظاهری مجموعه است؛ بنابراین مهم است که نمای ظاهری کتابخانه 

ها، از برانگیزاننده کنجکاوی و رغبت مخاطب باشد. طراحی در کتابخانه

های کتابخانه دارد و از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت

چون  دهد.کنندگان را تحت تاثیر قرار میطرف دیگر، نگرش مراجعه

های روحی طراحی فضای داخلی و بیرونی در ارتباط مستقیم با ویژگی

 روانی انسان قرار دارد. –

 فرضیه
تواند بر اساس رسد طراحی برای معماری کتابخانه میبه نظر می

 فرهنگ و روابط اجتماعی شکل بگیرد.

 

 روش تحقیق و مدل پژوهش
 

 
 پژوهش، منبع: نگارندگانمدل  (1)نمودار 

 مبانی تئوریک  -2

ی و فارسی کتاب+ ی عربانه ترکیبی اضافی است از دو کلمهواژه کتابخ

ی عربی به معنای نوشته یا چیزی مکتوب و خانه از هخانه؛ کتاب واژ

به معنای فضا، مکان و اتاق است.  در ایران  "خان "ریشه ی پهلوی 

ها برای رساندن مفهوم ی کتابیا قلعه "دژنبشت "باستان از اصطالح

-ی فرهنگ اسالمی و عربی از واژهشد. در حوزهکتابخانه استفاده می

هایی مثل بیت الحکمه، دارالحکمه، دارالعلم، خزانه الحکم، مخزن 

ی مکتبة و شود که دو واژهالکتب، دارالکتب، و مکتبة استفاده می

 . ]1[دارالکتب در حال حاضر مصطلح است 

 ائه تعریفی از کتابخانه باید آن را از نظر فیزیکی و برای ار

توان تعاریف کارکردی مدنظر قرار داد. از نظر فیزیکی می

 زیر را برای کتابخانه در نظر گرفت:

کتابخانه مکانی است برای حفظ و نگهداری آثار مکتوب و غیر   -

 مکتوب که طی تاریخ تمدن بشر به وجود آمده است.

است برای حفظ مواد و منابع هنری، علمی، ادبی،  کتابخانه مخزنی -

 اند.های مختلف ثبت و ضبط شدهاجتماعی و غیره که بر روی رسانه

کتابخانه مکانی است که انواع منابع و مواد در آن به صورت   -

 شود.سازماندهی شده حفظ و نگهداری می

اری و های مکتوب، دیدکتابخانه مکان فیزیکی است که انواع رسانه  -

 شود.شنیداری و الکترونیکی در آن نگهداری می

 توان ارائه اما از نظر کارکردی و اجتماعی تعاریف زیر را می

 داد:

سازی، کتابخانه نهادی است اجتماعی که سازوکار اصلی ذخیره  -

 سازد.حفاظت و اشاعه دانش و اطالعات را فراهم می

طول تاریخ تمدن در  ی جامعه که درکتابخانه نهادی است زاده  -

 خدمت حفظ و نشر دانش بوده است.

کتابخانه نهادی اجتماعی است که روح تمدن بشری را حفظ و  -

 نگهداری کرده است.

ی کتابداری یعنی کتابخانه نهادی است که کارکردهای اصلی حرفه

جمع آوری، سازماندهی، اشاعه و مدیریت منابع اطالعاتی در آن انجام 

 شود.می

های گذشته، انه پلی است میان دانش مضبوط بشری بین نسلکتابخ

توان کتابخانه را این اینگونه با تلفیق این تعاریف می"حال و آینده.

سازی، حفاظت تعریف کرد: کتابخانه نهادی اجتماعی است که با ذخیره

های مکتوب، دیداری و شنیداری و الکترونیکی با ی پیشنهو اشاعه

کارکنان آموزش دیده در خدمت تعلیم و تربیت و استفاده از خدمات 

 ." ]1[توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی است

 
تعاریف کتابخانه و اهداف تشکیل فضای کتابخانه ، منبع: نگارندگان ( 2)نمودار

  ]1[با اقتباس از 

 

 مدل پژوهش 

نقش فرهنگ در 

شکل گیری 
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 تاریخچه کتابخانه  -2-1
-ها در دورهتابخانهقبل از پرداختن به تاریخچه کتابخانه بیان اینکه ک

های مختلف با چه دیدگاهی به عرصه کتاب و فرهنگ در هر زمان 

کمک نموده اند را خواهیم پرداخت، در نمودار ذیل کتابخانه به دو 

بندی شده و با استفاده از مطالعه متون دسته اولیه و امروزی تقسیم

 ایم.نظری به نتایج ذیل دست یافته

                     

 
 کارکرد کتابخانه در گذشته و امروز، منبع: نگارندگان (3)مودار ن

 

 سیر تحول کتابخانه در ایران  -2-1-1

هر  شود؛ کهبندی میابخانه در ایران به دو دوره دستهسیر تحول کت

 باشد.های خاص خود میها شامل ویژگییک از این دوره

 به ایران(های ایران باستان)قبل از ورود اسالم دوره اول :کتابخانه

 های اسالمی)پس از ورود اسالم به ایران(دوره دوم :کتابخانه

  های ایران از قرن اول اسالمی تا حمله مغول )قرن ششم(.کتابخانه1

 ]2[های ایران بعد از تسلط مغول تا دوران صفویه.کتابخانه2

 
 شکوفایی کتابخانه از عصر باستان تا معاصر، منبع: نگارندگان (4)نمودار

 

 کتابخانه و نقش آن در فرهنگ و اجتماع -2-1-2

های مختلف به نیازهای گوناگون ند تا در زمانها بوجود آمده کتابخانه

ها با توجه آن بشر پاسخگو باشند و نوع، خصوصیات، اهداف و خدمات

است. هرگاه اند، تعیین شده های جوامعی که در خدمت آنها بودهبه نیاز

ای فراهم آمده آن جامعه مراتب جامعهها در شرایط و رشد کتابخانه

هر زمان که به هر دلیلی ترقی را یکی پس از دیگری طی کرده و 

اند، سیر قهقرایی جامعه کنج انزوا و بی مهری قرار گرفته ها درکتابخانه

 هم آغاز گردیده است.

ای رسیدن به هدفی ها انواع مختلفی دارند و هر کدام از آنها برکتابخانه

توان یک سلسله ها می، اما برای انواع کتابخانهاندود آمدهخاص بوج

 هدف کلی در نظر گرفت که عبارتند از:

 آموزش

 اطالع رسانی

 فراهم آوردن امکانات پژوهش

 تعالی بخشیدن به روح و فکر

 ایجاد تفریح وتفنن

کتابخانه نهادی اجتماعی است که با گردآوری، سازماندهی و نگهداری "

اندیشه، شکوفایی استعداد و باروری ذهن  امکان رشد دانش مدون بشر

کند. باتوجه به گسترش خالق انسان پویا وجستجوگر را فراهم می

روزافزون علوم و فنون در زمانها و مکانهای مختلف تنها کتابخانه است 

سازد و تبادل افکار ن به انبوه دانش آدمی را میسر میکه دسترسی آسا

 ."]2[ آوردرا به بار می

های دهد. اهداف و انگیزهالگوی مطالعاتی او را نیز تحت تاثیر قرار می

های مختلف متفاوت مطالعه عالوه بر عوامل درونی و بیرونی در فرهنگ

بسزایی هایی که در مطالعه افراد تاثیر است. برخی از عوامل یا زمینه

 دارند عبارتند از:

 الف( ارضای نیازهای فکری، روحی و معنوی

 ارضای میل شخصی ب(

 پ( گذران اوقات فراغت

 ت( نیاز زندگی

 س( ارضای نیازهای اجتماعی

 ش( نیاز به رشد و ارتقای علمی در جامعه

 د( وظیفه تحصیلی و شغلی.

اگر به کتاب و مطالعه آن به عنوان یک ضرورت و وظیفه نگاه کنیم و  "

ما لذت بخش و آ ن را در زندگی روزانه خود وارد نماییم، نه تنها برای 

های ما را در سطح خوبی شادی آفرین است بلکه اطالعات و آگاهی

 دهد.افزایش داده و همچنین در درس و تحصیل نیز ما را یاری می

ای است که شخص با آن قدم به دنیای کتاب گذاشته و کتابخانه وسیله

غی ها به طور رایگان و یا با مبالگیرد. کتابخانهاز معارف آن بهره می

-نمایند. به همین جهت عامل عمدهارزشی را ارائه می ناچیز خدمات با

ای در تشویق مردم به مطالعه بوده و هستند. پیدا کردن کتاب و دیگر 

انتشارات مورد نظر خواننده، تشویق و کمک به خوانندگان کم اطالع، 

فراهم آوردن امکاناتی که دستیابی خوانندگان به اطالعات بیشتر را 

 کند، ایجاد شرایط مناسب برای مطالعه در فضای کتابخانه ازر میمیس
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 زیربنایی نقش امروزه ". ]2[هاستجمله خدمات با ارزشمند کتابخانه

 هادولت برای سیاسی و اقتصادی، اجتماعی، تحوالت یهمه در فرهنگ

 برای ایویژه  بخش هاریزیبرنامه در رو، این از است. شده تعریف

 نام به مزین که سالی در امر این شود.می گرفته ظرن در فرهنگ

 توسعه است. برخوردار بیشتری بسیار اولویت و اهمیت از است، فرهنگ

 نظر از نباید نیز را نکته این اما است، توسعه مفهوم از جزئی فرهنگی

 توسعه از دشوارتر تبمرا به فرهنگی توسعه به دستیابی که داشت دور

 فرهنگی توسعه است. سیاسی و اقتصادی توسعه رنظی ها،بخش دیگر در

 کوتاه و سطحی شکل به را آن تواننمی هرگز که است فرایندهایی از

 و محکم هایزیرساخت به مقوله این زیرا کرد، مطرح جامعه در مدت

 ایجامعه در زمانی فرهنگی توسعه درحقیقت، دارد. نیاز فکری مداوم

 به همگان و شده متحول جامعه آن افراد ذهنیت که یابدمی تحقق

 داشته دسترسی یکسان شکل به جامعه در موجود فرهنگی امکانات

 سیاسی، هایجنبه سایر در توسعه زیربنای فرهنگی توسعه  باشند.

 توسعه اغلب نظرانصاحب که طوری به است، ... و اقتصادی اجتماعی،

 را آن یهامولفه به توجهیبی و کنندمی قلمداد فرهنگی تحولی را

 و هاکتابخانه توسعه طرفی، از دانند.می توسعه مسیر در شکست باعث

 رسانی، اطالع مراکز از یکی عنوان به عمومی، هایکتابخانه ویژه به

 جوامع فرهنگی توسعه و ریزیبرنامه اساسی نیازهای پیش از یکی

 حیاتی و اساسی نقش کشورها پایدار توسعه فرایند در هاکتابخانه است.

 معتبر، و قوی رسانیاطالع مراکز و هاکتابخانه وجود بدون کنند.می ایفا

 بود. نخواهد پذیرامکان ایتوسعه چنین به دستیابی
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 کتابخانه و فرایند ارتباط -2-2
کند. ارتباط حتی در موجودات غیر ای، ارتباط برقرار میهر موجود زنده

به  –زنده و درون کوچکترین اجزای مواد از قبیل اتمها و مولکولها 

وجود دارد . ما انسانها در دنیایی از عالیم  –صورت جاذبه بین مولکولی 

ایم که در نهایت، برخی از این عالیم های ارتباطی احاطه شدهو نشانه

ارتباط "انجامد. د است و به ارتباط میارتباطی بر ایمان قابل فهم و مفی

و ارتباطات چنان همه گیر و عادی است که اغلب حضور فراگیران را 

فراموش کرده و توجهی بدان نداریم. این موضوع چنان گسترده و مورد 

ای به فراخور وسعت و حوزه های مختلف علوم است که هرنظر حوزه

پرداخته است، بخصوص  های مطرح خود به تعریف و تبیین آنزمینه

که عصر کنونی ارتباطات و اطالعات را نمیتوان بدون ارتباطات، بویژه از 

جهت تاثیر فناوری بر آن، تصور کرد . با وجود این، فرآیند کلی ارتباط 

کم و بیش مشابه بوده ، بررسی و مطالعه آن در قالبی کلی و بدون در 

در تعریف "."]3[ست نظر داشتن یک نظام و یا فناوری خاص میسر ا

کلی از ارتباط ، میتوان تمامی کارهای الزم برای تاثیر گذاری ذهنی بر 

ذهن/ اذهان دیگر ، تبادل و یا اشتراک اطالعات، سعی در تفاهم معانی 

مشترک و فهم متقابل معانی مورد نظر فرستنده پیام )ارتباط گیرنده( 

 ."]4[را نوعی ارتباط دانست 

 نظام باز  کتابخانه در نقش یک -2-2-1

های مختلف نظام )سامانه( ترکیبی هدفمند از اجزا، عناصر و قسمت

سازند و هر کدام از این عناصر، در است که با همدیگر یک کل را می

ساختاری معین قرار دارد و مسئول انجام کاری است. تغییر در هر 

جزئی از نظام بر کل اجزای آن اثرگذار است. همچنین، اساساً دو نوع 

وجود دارد : در نظام بسته، نظام با « نظام بسته »و « نظام باز»ظام ن

بیرون از خود و عناصر و اجزای بیرونی تماس و تعاملی ندارد و در انزوا 

برد . برعکس، در نظام باز، ارتباط نظام با نظام یا نظامهای به سر می

ون بیرونی و اجزا و عناصر خارج خود وجود دارد و تغییرات محیط بیر

 . بر آن اثر گذار است

 

 

 

 

 

 
 نقش کتابخانه در گسترش ارتباط، منبع: نگارندگان( 6)نمودار 

 

 یافته تحقیق -3

 و اقتصادی، اجتماعی، تحوالت یهمه در فرهنگ زیربنایی نقش امروزه

 هاریزیبرنامه در رو، این از است. شده تعریف هادولت برای سیاسی

 که سالی در امر این شود.می گرفته نظر در فرهنگ برای ایویژه  بخش

 برخوردار بیشتری بسیار اولویت و اهمیت از است، فرهنگ نام به مزین

 نیز را نکته این اما است، توسعه مفهوم از جزئی فرهنگی توسعه است.

 مراتب به فرهنگی توسعه به دستیابی که داشت دور نظر از نباید

نقش کتابخانه در فرهنگ و روابط 

 اجتماعی

نقش کتابخانه در 

فرهنگ و روابط 

 اجتماعی

 شکوفایی استعدادها 

 شریگسترش علم در جوامع ب

کتابخانه و تاثیر آن در 

 ارتباط

 گسترش فناوری اطالعات

ارتباط غیر کالمی در بین 

 استفاده کنندگان از کتابخانه 
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 سیاسی و اقتصادی توسعه ظیرن ها،بخش دیگر در توسعه از دشوارتر

 به را آن تواننمی هرگز که است فرایندهایی از فرهنگی توسعه است.

 به مقوله این زیرا کرد، مطرح جامعه در مدت کوتاه و سطحی شکل

 توسعه درحقیقت، دارد. نیاز فکری مداوم و محکم هایزیرساخت

 جامعه نآ افراد ذهنیت که یابدمی تحقق ایجامعه در زمانی فرهنگی

 شکل به جامعه در موجود فرهنگی امکانات به همگان و شده متحول

 باشند. داشته دسترسی یکسان
تحوالت پیشنهادی برای کتابخانه ها در راستای پیشبرد توسعه 

 فرهنگی جامعه اطالعاتی عصر حاضر

 ایجاد فرهنگ سازمانی در ارائه خدمات اطالع رسانی 

 سازماندهیاطالع رسانی ها و مراکزنقش مدیریت کتابخانه(- 

 تصمیم گیری مناسب( -نظارت و ارزیابی

 وریند مدت؛ عاملی در جهت بهبود بهرههای بلاستراتژی 

  ها)عامل رسانی کتابخانهکردن خدمات اطالعکاربردی

 اساسی(

 قوانین و مقررات 

 های کتابداری و های تفکر بویژه تاسیس انجمنایجاد کانون

 اطالع رسانی

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 نقش کتابخانه در توسعه فرهنگرایی، منبع: نگارندگان (7)نمودار

 

 ساختار کتابخانه 
گردد، یکی نوع بر کتابخانه به دو رکن اساسی بر می ساختار تشکیل

خورد مکان در حیطه تخصصی و غیر تخصصی آن و دیگری در حیطه 

های ندیبتوان با توجه به دستهابعاد و جانمایی فضایی.در حقیقت می

 ذیل در مورد کتابخانه به انواع ساختارهای آن اشاره نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 انواع کتابخانه ها، منبع: نگارندگان( 2)جدول 

 

 
 ویژگی نوع کتابخانه

کتابخانه 

 سنتی
موجودی به صورت چاپی که هیچ کار رایانه ای روی 

 آن انجام نشده است
کتابخانه 

 خودکار
خودکار کردن فعالیت های کتابخانه ، فهرست 

، امانت ،فراهم آوری ... رایانه ای ، موجودی نویسی 

 بطور عمده به شکل چاپی با تعدادی محدود منابع
کتابخانه 

 الکترونیکی
فعالیت ها کامال خودکار،شبکه دیسک فشرده ،منابع 

 به دو شکل الکترونیکی ومتعارف است .
کتابخانه 

 دیجیتالی

   رقومی   یا

یتالی در آمده کامال خودکار، تمام منابع به شکل دیج

، شبکه محلی فیبرهای نوری با سرعت باال و 

 دستیابی به شبکه های گسترده
کتابخانه 

 مجازی
کتابخانه بدون دیوار با تامین دستیابی به منابع ، 

 کتابخانه بدون منابع

 

، منبع: سیر تحول کتابخانه ها : از سنتی تا مجازی در یک نگاه (3)جدول 

 نگارندگان

 

 نتیجه گیری -4
 های ساختاری نیاز هر جامعه به کتابخانه؛نتایج رسیدن به مولفه

ها های بسیار در طراحی داخلی و خدمات کتابخانهرغم تفاوتعلی

ها ده عنصر برحسب نوع و محل جغرافیایی آن، ساختمان اکثر کتابخانه

 مشترک دارند:

منظور از تغییرپذیری این است که تغییر  :تغییرپذیری -

های مختلف کتابخانه از جمله جایی بخشهکاربری و جاب

کارگیری های امانت، مرجع، و جز آن با بهبخش

 پذیر باشد.راحتی امکانهایی بهدیوارک

 انواع کتابخانه ها ردیف

 کتابخانه درجه یک

 کتابخانه ملی

 مرکزی دانشگاههای کتابخانه 

 کتابخانه های عمومی و مرکزی در شهرها

 کتابخانه درجه دو

 کتابخانه های دانشگاهی

 کتابخانه های عمومی

 صصیکتابخانه های تخ

 کتابخانه های عمومی کتابخانه درجه سه

نقش کتابخانه در توسعه 

 فرهنگرایی

  تبادل افکار نقش کتابخانه در توسعه فرهنگرایی

 اطالع رسانی جامع

 کانون های فکری 
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جایی وجور باشد تا جابهساختمان باید جمع :فشردگی -

ای و تحرک کارکنان و مراجعان به راحتی منابع کتابخانه

 انجام شود.

و درونی، ورودی، و محوطه بیرونی  :پذیریدسترس -

ای جامع و ساده های مختلف کتابخانه باید دارای نقشهبخش

  و روان باشند تا نیاز به نصب راهنما به حداقل برسد.

ی تأسیس کتابخانه توسعه و در برنامه :قابلیت گسترش -

بینی کرد و زمین کافی برای کتابخانه گسترش را باید پیش

ی ساختمان کتابخانه و توسعه آتی آن درنظر گرفت. نقشه

ای طراحی شود که در هر زمان و هر مرحله از گونهباید به

 گسترش، موجودیت و جامعیت آن حفظ شود.

جایی مجموعه منابع و محل قابلیت و امکان جابه :تنوع -

های کنندگان با توجه به نیازها و سلیقهمطالعه مراجعه

افزاید و یکنندگان به جذابیت و زیبایی کتابخانه ممراجعه

عالوه بر این تغییرات ایجاد شده برای رفع نیازهای مراجعان 

 نیز مفید خواهد بود.

ای باید گونهطرح فضاهای عمومی به :سهولت دستیابی -

سهولت در دسترس همگان قرار گیرد.  باشد که منابع به

ببرد و دستیابی کننده به راحتی به نظم کتابخانه پیمراجعه

 و جذاب و مطلوب باشد.به منابع برای ا

نور و روشنایی کافی و یکنواخت در  :راحتی و آسایش -

فضای عمومی ساختمان کتابخانه و محل کار کتابداران و 

تاالرهای مطالعه، مشخص کردن عنوان و شماره راهنمای 

های کتاب و ترین ردیف قفسهها در پایینعطف کتاب

از جمله این  های استاندارد تهویه هوا،استفاده از دستگاه

 مباحث است.

ی برای حفاظت و نگهداری مجموعه :محیط و مكان ثابت -

کتابخانه و وسایل و تجهیزات آن، فراهم کردن محیط و 

مکانی ثابت ضروری است. محل ثابت کتابخانه و تأمین 

راحتی و آسایش فضای کتابخانه، دیوارهای ضد صدا و 

در رفتن آکوستیک، دیوارهای ضخیم که در زمستان از ه

گرما و در تابستان از شدت گرمای خورشید جلوگیری کند 

و مانع نفوذ سروصدای مزاحم بیرون باشد، و تعبیه 

انداز زیبا، همگی هایی در دیوارها برای ایجاد چشمپنجره

 کند.فضا و محیط دلخواه کتابخانه را فراهم می

حفاظت و ایمنی مجموعه منابع کتابخانه از  :امنیت -

های خروجی کتابخانه باید ها است. راهای کتابخانههاولویت

کم و محدود باشد و به محلی منتهی شود که تحت کنترل 

 های مراقبتی الکترونیکی است.و نظارت مسئوالن و سیستم

های مختلفی ها باید روشکتابخانه :جوییاقتصاد و صرفه -

 ها به حداقل برسد، ضمن اینکه بهرا به کار گیرند تا هزینه

 خدمات کتابخانه لطمه نزند.

فضای اجتماعی، فضایی است که مردم را : پذیری دسترس -

 ی آسان و ترویج تفکر عدم وابستگی دعوت کند.به استفاده
کتابخانه کانون اصلی و علمی دانشگاه است و نقش اجتماعی بسیار 

های تحقیق در اجتماع، ایفا قدرتمندی در یادگیری، آموزش و فرآیند

. کتابخانه باید در حد امکان در دسترس باشد و مردم را به کندمی

بایست استفاده از تمام خدمات تشویق و دعوت کند. کتابخانه می

های متنوع و نسبت به برآوردن نیازهای روز افزون مراجعان و مدل

آموزش و یادگیری آنان اعم از خدمات سنتی و الکترونیکی،  گسترده

اید تا حد امکان واضح، آسان، با چینش قابل گو باشد. دسترسی بپاسخ

های بسیار بزرگی در کننده مطالعه آزاد باشد. پیشرفترویت، و تسهیل

ای صورت گرفته است های جذاب نشانهفراهم کردن عالیم ساده و نظام

و امروز ما شاهد استفاده از عالیم دیجیتال، صفحات پالسما و حتی 

های پر رفت و آمد، در حال رودیعالیم شنیداری هستیم. طراحی و

های کنترل ها سیستمتغییر است به خصوص اینکه بسیاری از کتابخانه

های کارت هوشمند سلف ورود و خروج، کارت هوشمند و سیستم

ساعت و  24اند. افزایش ساعت کاری کتابخانه به سرویس را نصب کرده

ایمنی و کند به امکان دسترسی در طول هفت روز هفته اقتضا می

 .هااستحکام ساختمان و مجموعه
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مولفه های ساختاری 

 کتابخانه

 دسترسی

 قابلیت گسترش

 تنوع فضایی

 تغییرپذیری

 راحتی و آسایش

 امنیت 
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