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 :ُملخص البحث
ُنظم الخاصة  معاییرھا ومواصفاتھال بلد لك ً على فلسفة المكتبة تجاه ُمرتادیھا  سلوكالتي ت النشء في الكتبة العامة، والتي تعتمد خاصة

  .الصغار
  

. بل ورائج حول العالمالوالیات الُمتحدة األمریكیة یشیع ھذا المبدأ في في مكتبة روسیة، بینما " مكان للشباب"لن تجد على األغلب 
إن . اعام 40شبكة إقلیمیة لمكتبات النشء الُمتخصصة، والتي تعمل منذ أكثر من  حیدة تقریبا التي تملكالوولكن تُعد روسیا الدولة 

  .لكل المكتبات العامة التي تتعامل مع النشء في روسیا بة روسیا للنشء مركز منھجيمكت
  

طقة ومنإنھا مكتبة ُمقسمة بوضوح إلى منطقتین، مكتبة اإلعارة : تمیل الصورة التي یألفھا النشء الیوم للمكتبة الروسیة إلى الفقر
استخدام كتبا جدیدة، حیث یُمكنك  بینھا قتنیات مفتوحة للتداول الحر وأكثرھا غیر حدیثة ونادرا ما تجدفقط من المُ % 30القراءة، حیث 

أكثر من " ال، ال یُمكنك القیام بذلك"حیث یسمع الُمستخدم الرقمیة عن بُعد الوصول إلى المكتبات أو فاي اإلنترنت ولكن لیس الواي 
  ".نعم، بكل تأكید"
  

ً مكتبة روسیا للنشء التي  یستكشف ھذا العرض التقدیمي كیفیة تأثیر تغیُر المكتبة على تغیُر سلوك ُمستخدمیھا من النشء، ُمتخذة
  .تم مؤخرا تحدیثھا وتطویرھا مثاالً على ذلك

 
  .النشء، سلوكیات المكتبة :الكلمات الرئیسیة

 
 

 
 

:سلوكیات النشء في المكتبة، روسیالمعاییر جدیدة : المكتبة أسلوب حیاة  
 

نعلم جمیعا أن سلوك النشء . لكل بلد معاییرھا ومواصفاتھا الخاصة والتي تُنظم سلوك النشء في المساحات العامة ومنھا المكتبات
ا تُشكل معاییرمق ح ھذه التغیرات السلوكیة قواعدویُمكن أن تُصب. یتغیر في البیئة الخارجیة جدیدة، فیبدأ الجمیع في  بولة بل أحیان

 . اتباعھا
  

حاولنا في ھذا البحث تحلیل تغیر سلوك النشء في المكتبة في الثالث أو أربع سنوات األخیرة، والذي الحظناه في مكتبة روسیا للنشء، 
لیس من المفروض على مكتبة روسیا للنشء التعامل مع . درالیة الُمصممة للشباب بین عمر الرابعة عشرة والثالثینیالمكتبة الفوھي 

. الُمستخدمین الصغار فحسب بل إنھا المركز المعلوماتي والُمنسق لكل المكتبات العامة التي تعمل مع فئة النشء على مستوى روسیا
متكامل لخدمة الُمستخدمین  مومن الوسائط الُمتعددة وھناك نظاوحدة مطبوعة وإلكترونیة  9000تملك المكتبة مجموعة ُمقتنیات من 

ن الصغار، وبھ الُمستخدمحواألماكن ُمصممة بالشكل الذي ی (RFID)ئم على تكنولوجیا ترددات الرادیو الُمحددة للھویة اأنفسھم ذاتیا ق
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ً إلى دائرة ُمحبي اللغة الیونانیة القدیمةبدء . ومجموعة إبداعیة في المكتبة انادی 20وھناك  تُنظم . ا من نادي المجالت الھزلیة وصوال
  .المكتبة الكثیر من األنشطة مثل دورات الماجستیر والدراسات والمعارض الفنیة واأللعاب إلى آخره

  
تي یتبعھا زمالؤنا في البالد بصورة ُمختلفة عن ال" مساحة للشباب"ت على تخصیص الحظة أن المكتبات الروسیة اعتادیجب مُ 

لبا مساحة ُمحددة للشباب في مكتبة روسیة، بینما ینتشر وجودھا في الوالیات الُمتحدة األمریكیة وحول العالم. األخرى ولكن . لن تجد غا
نحاول جاھدین .  عام 45من  حیدة تقریبا التي تملك شبكة إقلیمیة لمكتبات النشء الُمتخصصة، والتي تعمل منذ أكثرالتُعد روسیا الدولة 

  .في السنوات األخیرة التعریف بفكرة تخصیص منطقة للشباب في مكتبات روسیا العامة
  

احترم نفسك واآلخرین واحترم "یُمكننا الیوم القول بأن سلوك ُمستخدمینا یوازي شعار منطقة النشء في إحدى المكتبات األمریكیة 
  .وام، ولكنھ لم یكن كذلك على الد"المكتبة

  
  
 

 :مكان ُمریح
 

وقد عملنا منذ ذلك الحین . كان ُمعظم زوارنا في البدایة من طالب المدارس الثانویة والكبار من النشء ممن یعیشون بالقرب من المكتبة
الثانویة، والذین على تجدید ُمقتنیات المكتبة ویسرنا إمكانیة الوصول إلیھا؛ لذا فنرى الیوم طالب الجامعة یحلون محل طالب المرحلة 

ال یشعر .  كما یحبون بیئة العمل عندنا) والتي یتبادلون إرسالھا عبر اإلنترنت(یجدون لدینا بعض المواد غیر المتوفرة في مكتبة الكلیة 
كبار دائما بالراحة في األماكن الُمصممة للشباب؛ لذا یحل محلھم الشباب بین سن الثالثین والخامسة والثالثین   .ال

  
نجد المكتبة ُمقسمة . تخمین قواعد المكتبة سواًء كان علیھم التزام الصمت أو بإمكانھم التحدث بحریةل عدم حاجتھمنا وُمستخدم یحب

على الجانب األیسر وھي ُمخصصة للعمل الجاد وبھ مواد معلوماتیة، أما الجانب " ةصامت"منطقة : بوضوح في المدخل إلى قسمین
ً وبھا مقھى ومجالت ترفیھیة وغرفة حیث یُ  " الترفیھ"األیمن فھو مكان  مكنك أن تجد أیضا قاعات لالطالع ُمرتبة بصورة أكثر راحة

ال توجد قیود مكتوبة ). یُمكنھم العمل بصوت عالِ (ي مجموعات لألطفال ومنصة وشاشة تلفزیون وغرفة للكتب النادرة وغرفة للعمل ف
                                                                                                                                                                     .ولكن قواعد یعلمھا الجمیع ویحترمھا

  
ً یقرأون إال أنھم یفضلون البقاء في المكتبة، ولیس للدراسة فحسب  ُمقتنیاتناوبالرغم من أن باستطاعتھم استعارة كل  بل نرى النشء عادة

ألنھم ال في المكتبة لیس  یقرؤونھا وغیرھم...وشیكوفودوستویوفیسكي وتولستوي وماركیز ورمارك  كشكسبیرلكتاب الكالسیكیات 
، ولكنھم یشعرون أن المكتبة ھي المكان األفضل واألكثر )المجموعة التي یُمكنھم أخذھا إلى المنزل ضمن إنھا (استعارتھا یستطیعون 

  .راحة للقراءة
  

إلى المكتبة وھو  )آلي فونااسوب المحمول والقارئ اإللكتروني واآلي باد والح: مثل(معھم الشخصیة من النشء أجھزتھم % 70یأخذ 
  .راءة الكتب والدردشة عبر مواقع التواصل االجتماعيقیتبادلون إنھم  .كبارلل بالنسبةظاھرة جدیدة  ھاأمر طبیعي بالنسبة لھم ولكن

  
ً على مكتب الحاسب في انتظار من یحبون أو   .یحتمون بالمكتبة من األمطارأحیانا یقضون ساعة مثال

 
 

  :فلتشعر بحریتك ولكن احترم اآلخرین
  
  

ً الجلوس علیھا؟"ر یسألونا اُمستخدمینا الصغالمقاعد المبطنة أخذ وضعنا عندما  ؛ ألنھم اعتادوا أن تجلس الناس في "ھل بإمكاني فعال
  .تلك المقاعد على األرض تقریبا وبین الكتبعلى المكتبة على كراسي وتعمل على طاوالت، ولكن بعد فترة بسیطة یجلسون 

  
، للتحدث في التلیفون، یتحدثون بصوٍت عاٍل ولكن خلف األبواب الُمغلقةحجیرة الھاتف یدخلون إلى  :ولكنھم مازالوا یحترمون اآلخرین

 )األوروبیة والوالیات الُمتحدة األمریكیةبینما رأینا العكس في مكتبات بعض الدول (المقاعد أو الطاوالت ال یضعون أحذیتھم أبدا على 
  .دون تنبیھ أو تحذیر من أحد ألن العادات الروسیة لیست كذلك

  
مع وجود أغطیة (ألن بھا سجادة بأال یخلعوا أحذیتھم عند الدخول إلى غرفة األطفال ال یحتاج الكبار والصغار كالھما إلى التذكرة 

  .أیة أحذیة خلف ھذه الغرفة نعلم أن أحدا بالداخللذا؛ عندما نرى . )أحذیة للكبار أیضا
  

معاطفھم في الغرفة ال یبالون بترك  .الصوت أكثر من الالزمأصدقائھ، ولكنھم ال یرفعون أو لعب الموسیقى مع یحبون مشاھدة األفالم 
ً وأدباالُمخصصة لذلك   . ؛ ألن ذلك أكثر راحة
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  : ُمستقل قدر اإلمكان
  

یُمكنھم . استخدام نظام الخدمة الذاتیة فیستعیرون ویُعیدون الكتب بأنفسھمجعلنا بإمكانھم لقد . باالستقاللیة وحصلوا علیھا اآلنحلموا 
المقاعد والكراسي  بین الحین واآلخر یُحركون. الكتب رفوفبین أو ملء استمارة طلب كتاب وبالطبع بإمكانھم البحث أیضا نسخ 

  .حیث یحتاجونھا أكثر من قاعة ألخرىوالطاوالت الصغیرة 
  

عند واجھة المكتبة؛ فیتجنبوا رد الكتب أوتوماتیكیا الموجودة حجیرة استخدام یُفضلون ممن یتأخرون في رد الكتب  اأن كثیرً لقد الحظنا 
  . من المكتبییننظرات اللوم 

  
  

  : وحدك في المكتبة
  

في في قراءة كتاب أبدا  یترددونال . دون الشعور بحرجزجاجیة،   ذات حوائطالستطاعتھم عمل البروفات في غرٍف یشعرون بالراحة 
ا و بل؛ المسرحأو استخدام الحاسوب المحمول على  استقاللیة تامة یُرسلون تغریدات عبر . نشطتھم ھذهأُممارسة یغفون أثناء أحیان

. فیھایضعون صورھم وبالطبع ، داخل المكتبة تلك اللحظةبكل ما یفعلونھ في تویتر لكل أصحابھم بُمجرد دخولھم على اإلنترنت 
  .طبیعیا بالنسبة لھمأضحى أن یكونوا وحدھم بین الناس أمرا 

  
  

  :عقالن أفضل من واحد
  

ُنائیاتالنشء ما یأتي كثیرا  ا (ُمالئم؛ للجلوس لفترة طویلة تبحث عن مكان  في ث یحبون العمل  .)عن اآلخرین لالنعزالیحتاجون مكان
یأتون  .وُمناقشة النقاط الالزمة یضاحیاتاإللرسم ؛ بجانب السبورة، ویتجمعون أو غیره من األبحاثبحث التخُرج كتابة الجماعي أثناء 

  . طالبھم األكثر صغرا منھمیُدرسون بعض الُمعلمین الصغار  وجود وقد الحظنا مؤخرا. ویجلسون في نفس األماكن المیعادفي نفس 
  
  

  :التواصل
  

ً فیما یتعلق بخصوصیتھم ، ولكنھم إن النشء أكثر ھدوءا  من الكبار الُمستخدمین الصغار یحاولون في كان  .واستقاللیتھمأكثر حساسیة
ا لھم بل قیادة أن ، وكان المكتبیون في ذلك الوقت على ثقة تامة ُمساعدتھم علىنب إلحاح المكتبیین تجالماضي  الصغار لیس فقط حق

یملؤون الزوار شخص الذي یرى أنھ یحتاجھا بالفعل، ونرى اآلن على الُمساعدتھ یعرض مكتبي الیوم  .واجبا علیھم أیضا
   .رائع في تفاعلٍ  اآلخرین عن ما یُمكن قراءتھعلى أسئلة غیرھم ویسألون الُمستخدمین ویجیبون االستطالعات 

  .ُمتساوین معھمعن فرض ُمساعدتھم حتى أصبح الُمستخدمون یتحدثون إلیھم كونھم كف المكتبیون  وما أن
  
  

  :مانفلتشعر باأل
  

لیسوا ُعرضة ألي أذى في ھذا یحتاجون أن یعرفوا أنھم وُمتعلقاتھم  .النشء أن بإمكانھم الشعور باألمان في المكتبةیجب أن یعلم 
ا أمیل إلى الجنون، یبدو  .المكان بعض المسؤولیة وأال أن یتحمل النشء أیضا حال حدوث أي حالة ولكن من الُمھم في ھذا الیقین أحیان

  .تھتز ثقتھم في المكتبة
  
  

  :یُمكن دائما أن تُصبح األفكار قدیمة جدیدة
  

االستماع إلى األغاني في الفترة بین الخمسینیات والثمانینیات یحبون . التي كانت ُمتداولة في السابقباألشیاء  كثیرا ما یُعجب النشء
بالطبع  .قائد یُلقیھا كبار الشعراءأو یستمعون فیھ إلى الرادیو یحبون الجلوس في مكان یتمتع بالخصوصیة  .أثناء قراءة أحد الكتب

. الكتب النادرةیذھبون لواجھة عرض . یُمكنھم أن یجدوا كل ذلك في صورة كتب صوتیة ولكنھم یحبون حركة اسطوانات التسجیل
  .عبق الماضيوأن یشتموا فیھا لمس غالفھا وتصفحھا رؤیة ھذه الكتب فحسب بل ولكنھم ال یریدون 

  
  

ا   : األكثر امتنان
 

الُمقابالت : من ُمستخدمیھا، من خالل، على المكتبة استخدام كل ما لدیھا من طاقة للحصول على تعلیقات وتغذیة راجعة في الُمعتاد
لشبكات ن ودائمن وحیث أنھم ُمستخدمل النشء الُمھمة یُسھلخ، بینما ا..والعرض الموجز للُصحفواستطالعات الرأي الشخصیة 

أو صفحات شبكات التواصل  مدوناتھمعلى وآرائھم وُمقترحاتھم ورسائلھم التواصل االجتماعي التي یُرسلون من خاللھا كل أفكارھم 
 .االجتماعي
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للذھاب للمكتبة  هءو أصدقاالبعض یُثني علیھا والبعض یدع . عدة مرات على اإلنترنت في الیوم الواحدیتم ذكر مكتبة روسیا للنشء 

  .سیحضر نفس الُمحاضرةبُمدرب في أحد الدورات یُمكن أن یُذھل أحدھم . معا
  

إن ذلك یعني أن النشء قد اختاروا المكتبة من بین  .وود وحماسة سلوك الُمستخدمین بقدٍر كبیر من التفاؤل نحن أیضاتفاؤل  یمدنا
  .العقلیة في روسیا لھم من أجل الُمتعةاالختیارات الكثیرة والمفتوحة 

  
  إذن فما الذي ستؤول إلیھ المكتبة آنذاك؟. على یقین من أن النشء الذین ال یذھبون إلى المكتبة الیوم لن یأخذوا أبناءھم غدا للمكتبةونحن 

  
 

 
 
  

 
 
  

 
 


