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 مقدمه

و نحوه اداره كتابخانه)6(طرح اصالح ماده با اين مقدمه 17/12/1382هاي عمومي كشور مصوب قانون تأسيس

و اين دو پيش كه توجيهي و شهرداري) الف: فرض و اداره ها در تأمين هزينه سهم دولت هاي زمين، ساخت، تجهيز

و واقعي نمي كتابخانه هاي عمومي از محل درآمدهاي عليرغم تأمين بودجه كتابخانه)بو نيز باشد ها شفاف

و نگهداري آنها ندارد شهرداري و نظارتي در مديريت يكها، اين نهاد هيچ مسئوليت و، پيشنهاد تخصيص دوازدهمي

و نيز واگذاري اداره كتابخانه ها به كتابخانه ماهيانه بودجه ساليانه شهرداري ب ها و هاي عمومي در شهرهاي زرگ

و شوراي اسالمي شهرها داده است كالنشهرها را به شهرداري .ها

 بررسي طرح

:درخصوص اين طرح برخي مالحظات وجود دارد

در) 137(استناد به ماده.1 زيرا تكاليف تعيين شده. باشد اين طرح صحيح نمي مقدمه توجيهي برنامه سوم توسعه

دربهماده براي دولت در اين  و توجه ويژه به بهبود معيشتمنظور تسريع و عمران روستاها  روستاييان امر توسعه

و جنبه فرهنگي ندارد .است

و انتخاب شهرداران«قانون)71(ماده»4«مطابق بند.2 و انتخاب شوراهاي اسالمي كشور ،»تشكيالت، وظايف

و سازمان و نهادها مخ هاي مملكتي در زمينه همكاري با مسئولين اجرايي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تلفهاي

و عمراني بنا به بر اين بنابر ماده عالوه.، ازجمله وظايف شوراهاي اسالمي دانسته شده استدرخواست آنان اقتصادي

و نحوه اداره كتابخانه)12( مي شهرداري« هاي عمومي كشور قانون تأسيس توانند مقدار مناسب از اراضي متعلق ها

را به به هاي عمومي براساس طرح اختمان كتابخانهس براي خود اختيار انجمندر بالعوض صورت هاي توسعه شهري

.اصوالً نبايد محل اختالف باشد هاي عمومي ساختمان كتابخانه برايرو تأمين زمين از همين.»ها قرار دهند كتابخانه

و مراكز خانهاصالحي تالش دارد تا با تغيير تركيب اعضاي انجمن كتاب)8(ماده.3 هاي عمومي در كالنشهرها

و نظارت شهرداري استان اصالحي،)6(ازسوي ديگر ماده. هاي عمومي افزايش دهد ها را در اداره كتابخانه ها مسئوليت

و نه صرفاً شهرداري همه شهرداري ـ و مراكز استان ها ـ را مكلف به تأمين هاي كالنشهرها درصد بودجه مصوب50ها

و نظارت. هاي عمومي كرده است ور كتابخانهاداره ام در شهرداريبا توجه به اينكه طرح خواهان افزايش مسئوليت ها

و مراكز استان هاي غير براي شهرداريهاي عمومي است، اين طرح اداره كتابخانه و نظارتي كالنشهرها ها هيچ مداخله

در بر اين عالوه.امر حاكي از تناقض در متن طرح است اين. بيني نكرده است هاي عمومي پيش براي اداره كتابخانه

و مراكز استانو هاي عمومي اصالح تركيب اعضاي انجمن كتابخانه ا، مشخص نيسته مشخص شدن آنها از كالنشهرها

اي عمومي شهرستان بوده است يا خير؟ در صورت مثبت بودنه حذف كلي انجمن كتابخانه،كه آيا منظور طراحان

يچنين امر



�

كهيم .نيز مورد اصالح قرار بگيرد))13و 9،10(و مواد)3(ماده»1«بند((انجمن شهرستان اشاره دارد به بايست ساير موادي

به درصد50پرداخت.4 يك بودجه مذكور مي صورت ماهيانه هايي كه به بودجه ها خصوصاً در ماه تواند در اداره كتابخانه دوازدهم،

و چون) فعلي)6(ماده(درصد اشاره شده در طرح همان نيم درصد50بر اين عالوه.اختالل ايجاد كند بيشتري نياز دارند به50نيست درصد

و نظر مرجع تصويب بودجه  مي) اي عموميه اداره امور كتابخانه(اراده از بستگي دارد، سوي تواند بيشتر يا كمتر از ميزان بودجه فعلي باشد كه

مي) درصدنيم(ها شهرداري ها يا دولت در طرح اضافي توسط شهرداريجديد شود بنابراين از آنجايي كه طريقه تأمين هزينه پرداخت

.پنجم قانون اساسي استو پيشنهادي مشخص نشده است، مغاير اصل هفتاد

و نحوه اداره كتابخانهقانون)3(ماده»د«بند از آنجايي كه مطابق.5 و تصويب بخشنامه«،هاي عمومي كشور تأسيس و بررسي ها

و كمك اداري، هاي هاي مورد نياز در زمينه دستورالعمل و نگهداري نيروي انساني، امور مربوط به اخذ درآمدها و مالي، جذب هزينه نحوه ها

و ساير منابع كتابخانه و تجهيزات، مبادالت با ساير كردن، تأمين كتاب و كتابخانه مراكز اي ها، عضوگيري، امانت دادن كتاب، تشكيل فرهنگي

و هدايت فعاليت هاي كتابخانه هاي انجمن و روستا هيازجمله وظايف.»هاي آنها عمومي استان، شهرستان، بخش، شهر ائو اختيارات منايت

به كتابخانه د شمار آمده است، واگذاري مديريت كتابخانه هاي عمومي كشور و مراكز استانهاي عمومي در ها به شهردارير كالنشهرها ها كه

كه تعيين تكليف ها باشد چرا بيني شده است نخواهد توانست اقدام مؤثر حائز اهميتي در جهت بهبود اداره اين كتابخانه الحاقي پيش)9(ماده 

هاي عمومي اخيرالذكر در صالحيت هيئت امناي كتابخانه)3(ماده»د«هاي عمومي مطابق بند بسياري از امورات مربوط به نحوه اداره كتابخانه

و خارج از صالحيت انجمن به هاي كتابخانه كشور .شمار آمده است هاي عمومي شهرها

و هزينهسازي عمل هاي اين طرح، شفاف در مقدمه توجيهي طرح، جمله ضرورت.6 )6(اين درحالي است كه ماده. ها ذكر شده است كردها

هاي عمومي مشخص كرده ها را در رابطه با كتابخانه صراحتاً وظايف مالي شهرداري هاي عمومي كشورو نحوه اداره كتابخانهقانون تأسيس

و به نظر مشكالت موجود در اثر عدم تمكين شهرداري به است و وظايف اوالً. وجود آمده است ها در عين حال با فرض عدم شفافيت اين حدود

و تغيير تركيب انجمن كتابخانه درصد بودجه ازسوي شهرداري50الزام به پرداخت تصويب اين طرح از طريق و ها هاي عمومي در كالنشهرها

ـ غير مراكز استان و ثانياً با فرض وجود چنين عدم شفافيتي، اين موضوع در مورد ديگر شهرها ها لزوماً پاسخگوي اين ضرورت نخواهد بود

و مراكز استان ميها از كالنشهرها .باشد ولي طرح حاضر در اين مورد نيز ساكت استـ نيز وجود خواهد داشت كه نيازمند رفع

مي ولي از امور محلي،هاي عمومي از مصاديق امور محلي است عليرغم اينكه اداره كتابخانه.7 بي اي و مداخله دولت باشد كه نياز از حمايت

و توزيع كتاب. نيست و تهيه و نيز بهرههاي زيرا شناسايي و نحوه مديريت گيري از جديدترين روش مورد نياز جامعه هاي مربوط به كتابداري

و تسري دادن آن به تمامي كتابخانه كتابخانه بههاي عمومي، چنانچه ازسوي مديريت ها مراتب بيشتر متمركزي در كل كشور صورت گيرد

و توسعه كتابخانه ـهاي عمومي خواهد بود موجب تسريع رشد ـ عليرغم برخورداري تا اينكه هر شهر يا استاني ولو كالنشهر يا مركز استان

كهبه. كمتر از بدنه كارشناسي الزم در اين زمينه اقدام نمايد هاي عمومي از محل درآمدهاي عليرغم تأمين بودجه كتابخانهعالوه، اين استدالل

و نظارتي در مديريت شهرداري از درآمدهاي شهرداري. به هيچ عنوان پذيرفته نيستو نگهداري آنها ندارد ها، اين نهاد هيچ مسئوليت ها

و به تبع مي و تخصصي نمي هاي يك فعاليت حرفه تأمين هزينه. تواند صرف امور عمومي شود محل عمومي است يا اي تواند به معناي حضور

.دخالت محل تأمين اعتبار در آن فعاليت باشد

و پيشنهادات جمع  بندي

ميبا عنايت به اين مالحظات .شود كليات اين طرح رد شود توصيه

در پيشنهاد مي و وظايف قانوني مشخص شده و نحوه اداره كتابخانه«قانون شود كه با توجه به صراحت حدود هاي تأسيس

ص، رفع مشكل كتابخانه»17/12/1382عمومي كشور مصوب و اجرايي .ورت بگيردهاي عمومي از طريق روندهاي نظارتي


