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فرماندار اسفراین در پی چاپ گزارش روزنامه خراسان شمالی اعالم کرد:

تجهیزات کتابخانه از نگارخانه
منتقل می شود
قاصدک

«چای داغ ،کتاب داغ»
فرهنگسرای شهروند بجنورد در هفته کتاب
میزبان برنامه کتابخوانی با عنوان «چای داغ،
کتاب داغ» می شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
خــراســان شمالی اظهار کــرد :بــرگــزاری کارگاه
کتابخوانی و نقد کتاب به همت اعضا و والدین
و روایــت تصویری کتاب هــای بی تصویر که در
قالب تصویرسازی کتاب توسط اعضا انجام می
شود ،از دیگر برنامه های این هفته است.
«صادقی» معرفی کتاب به شکل مجازی ،تهیه
 5کتاب صوتی برای نابینایان و اهدای کتاب به
مــدارس مناطق محروم را از دیگر برنامه های
درنظرگرفته شده برای این هفته اعالم و تصریح
کرد :در نظر داریم به هر مدرسه به طور متوسط
 150جلد کتاب اهدا کنیم.
وی خاطرنشان کــرد :ویــژه برنامه های بیست و
پنجمین هفته ملی کتاب و کتاب خوانی با شعار
«آینده روشــن با خــانــواده کتاب خــوان» در حال
برگزاری است.

نمایشگاه خوشنویسی
«آرامجان»

سجادی -نمایشگاه خوشنویسی «آرام جان»
در مرکز فرهنگی ،هنری کانون پرورش فکری
کودکان و نوجوانان شهر صفی آبــاد گشایش
یافت.
مسئول انجمن خوشنویسی اسفراین با اشاره به
این که  26اثر فاخر خوشنویسی در این نمایشگاه
در معرض دید عالقه مندان به هنر خوشنویسی
قــرار گرفته اســت ،گفت :ایــن نمایشگاه میزبان
آثار «وجیهه کاهانی» دارنــده مدرک فوق ممتاز
شکسته نستعلیق است«.غالمرضا کرابی» افزود:
این نمایشگاه تا پایان ماه صفر میزبان عالقه مندان
خواهد بود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نجفیان -فرماندار اسفراین خواستار سرعت بخشیدن به روند ساخت کتابخانه عمومی اسفراین
پس از انتشار گزارش «بنویسید نگارخانه ،بخوانید انباری» شد.جواد نوروزی با بیان این که
پروژه کتابخانه عمومی اسفراین باید سرعت و شتاب بیشتری بگیرد تا شاهد بهره برداری
از آن در آینده ای نزدیک باشیم ،افزود :در اسرع وقت تجهیزات کتابخانه ای از نگارخانه

منتقل می شود تا فضای نگارخانه در اختیار هنرمندان قرار
گــیــرد.وی گفت :پــروژه کتابخانه مرکزی اسفراین مشکل
اعتباری ندارد و این پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم
رهبری تامین اعتبار شده است اما پیمانکار پروژه را به کندی

دانشنامه فرهنگ و تمدن
طرحی فقط روی کاغذ
مرتضوی
 2سال از زمانی که طرح تدوین دانشنامه
فــرهــنــگ و تــمــدن در اســتــان کلید خــورد
می گــذرد؛ طرحی که به گفته بسیاری از
کارشناسان در حکم میراث ماندگاری است
که عالوه بر افزایش غنای فرهنگی و تاریخی
یک منطقه ،سندی ماندگار برای درک تاریخ
خواهد بود.
از آن جایی که فرهنگ نامه ای از شخصیت
هــای فرهنگی ،علمی و حــوزوی در استان
وجود ندارد ،می توان با پرداختن به این طرح
به صورت درســت ،به خوبی از ظرفیت های
موجود برای ارائه شناسنامه ای به نسل آینده
و آشنایی آن ها با فرهنگ منطقه استفاده
کرد.
اما باید گفت با توجه به اهمیت این مقوله،
نه تنها تالش جدی از سوی متولیان اصلی
این طرح برای سر و سامان دادن به این
مسئله انجام نگرفته است ،بلکه با گذشت
 2سال از ارائه این طرح  4ساله و تصویب
آن در کمیسیون های مختلف ،گویا هنوز
اهمیت این مقوله بــرای مسئوالن مسجل
نشده است و نتوانسته به مرحله اجرا درآید
و همچنان در حد وعده و روی کاغذ باقی
مانده است.
رئیس حوزه هنری خراسان شمالی با بیان
ایــن کــه  2ســال از تصویب طــرح دانشنامه
فرهنگ و تمدن استان که قرار بود  4ساله
به اتمام برسد ،می گذرد می گوید :با وجود
آن که  2ســال پیش ایــن طــرح در کارگروه
فرهنگی و اجتماعی مصوب شد اما هنوز اجرا
نشده است.
«نــمــازی» ادامـــه مــی دهــد :بــا وجــود آن که
مسئوالن بر ضرورت اجرای این طرح تاکید
دارنــد و قــول هــای شفاهی بــرای تخصیص

اعتبار داده اند اما هنوز چیزی روی کاغذ
نیامده است.وی اضافه می کند :بارها در این
باره با مسئوالن مربوطه مکاتبه شده اما نتیجه
بخش نبوده اســت ،با این همه این آمادگی
وجود دارد که در صورت تخصیص بخشی از
اعتبار ساالنه آن ،بتوانیم  10تا  20مدخل آن
را تا پایان سال آماده کنیم.
وی اظهار تاسف می کند از ایــن که هنوز
اهمیت ایــن مقوله بــرای مسئوالن استان
روشــن نشده اســت ،در حالی که در استان
هــایــی هــم چــون گــیــان و هــمــدان از قبل
دانشنامه ،مرکز گیالن شناسی و همدان
شناسی راه اندازی شده است.
وی با اشاره به این که شناخت پیشینه فرهنگ
و تمدن استان امری ضروری است که تاکنون
به دلیل نبود پژوهش های الزم در این حوزه
در معرض فراموشی قرار
گــرفــتــه و گــــردآوری
و طــبــقــه ب ــن ــدی آن
یــــک نـــیـــاز اس ــاس ــی
اســت ،خاطرنشان می
کند :اعتبار الزم برای این
پــروژه  100جلدی940 ،
میلیون تومان است که در یک
دوره  4ساله باید به آن پرداخت.
وی کــلــیــات طــــرح تــدویــن
دانشنامه فرهنگ و تمدن را
شــامــل جغرافیای انسانی،
طبیعی و تــاریــخــی و آیین
هــا ،بــاورهــا ،گویش ها،
چــهــره هــا و مشاهیر و
جاذبه های گردشگری
استان می دانــد و می
گوید :دانشنامه مجموعه
جامعی برای شناخت و معرفی
پیشینه فرهنگی و طبیعی استان به

همراه گردآوری و طبقه بندی اسناد و معرفی
چهره های فرهنگی این خطه و ارائه آن بر
اساس اسناد و مدارک با زبانی ساده است.
وی با بیان این که چند سال است این طرح
در دستور کار حوزه های هنری استان ها قرار
گرفته است و گیالن و همدان کارهای خوبی
را در این رابطه آغاز کرده اند ،اظهارمی کند:
ایــن در حالی اســت که خــراســان شمالی با
توجه به پیشینه غنی با گذشت  2سال هنوز
نتوانسته ،این طرح را عملیاتی کند.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نظر
دیگری دارد و معتقد اســت :حــوزه هنری
چــنــدان پیگیر برنامه هــای خــود نیست و
چارچوب مشخصی برای طرحش ندارد.
«پورعیسی» طرح تدوین دانشنامه را مصوبه
ای رها شده می داند و می گوید :اگر مسئله

هردستگاهی
باید در راستای
فعالیتهاو
برنامههای
خود ،به
اندازهای اطالع
رسانی کند که
همهبهاهمیت
آن پی ببرند و
آن را بپذیرند

ای ب ــرای متولیان امــر مهم اســت بــایــد در
جلسات کارگروه ها شرکت کنند و در این باره
به گفت و گو بنشینند.
وی ادام ــه مــی دهــد :ایــن گونه نیست که
طرحی مصوب شــود و آن ها منتظر بــاران
رحمت الهی باشند ،بلکه باید پیگیری کنند
و جلسات متعددی را بــرگــزار و چارچوب
دانشنامه را مشخص کنند.
وی با بیان این که اولویت های دیگری برای
ما به واسطه این که چارچوب طرح دانشنامه
مشخص نیست ،مطرح است ،تصریح می کند:
به نظر می رسد هر دستگاهی باید در راستای
فعالیت ها و برنامه های خود ،به انــدازه ای
اطالع رسانی کند که همه به اهمیت آن پی
ببرند و آن را بپذیرند ،این در حالی است که
این حرکت ،از سوی حوزه هنری بسیار کند
بوده است.
وی اضافه می کند :با این وجود از دبیرخانه
می خواهیم تا بررسی کند و ببیند اشکال
کار کجاست و چرا طرح اجرایی و در شورای
برنامه ریزی و توسعه تصویب نمی شود.
وی خاطرنشان می کند :تمام پــروژه هایی
که در کارگروه های ذیل شورای برنامه ریزی
مصوب می شوند لزوما به شورای برنامه ریزی
و توسعه نمی رونــد ،بلکه باید الــزامــات کار
وجود داشته و کار کارشناسی آن انجام شده
باشد ،در حالی که به نظر می رسد اتفاقی
برای این طرح نیفتاده است.

پیش می برد.وی با اشاره به این که دفتر فنی فرمانداری پیگیر
ارتقای سرعت و شتاب کتابخانه عمومی است ،خاطر نشان
کرد :سرعت و شتاب پروژه کتابخانه اسفراین رضایت بخش
نبوده است.

گزارش خبری

کتابخانه های مساجد
منتظر توجه

گروه ادب و هنر -به روز نبودن منابع کتابخانه
های کانون های مساجد استان باعث شده است
استقبال از ایــن کتابخانه ها کاهش پیدا کند.
مسئوالن راه برون رفت از این مسئله را اختصاص
بخشی از سهم سالیانه اه ــدای کتاب از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد عالی کانون
های مساجد کشور می دانند.
«محمدزاده» که  5سالی می شود عهده دار مسئولیت
یکی از کتابخانه های مساجد است ،دل پری از بی
مهری هایی که امروز به کتاب آن هم به واسطه فضای
مجازی می شود ،دارد و این اتفاق را دلیلی برای
کاهش اعضای کتابخانه ای می داند.
وی از این که قدرت خرید کتاب برای کتابخانه های
کانون های مساجد وجود ندارد و به واسطه این که
بیشتر منابع در قالب کتاب های اهدایی است از این
روند ابراز ناخرسندی می کند.
«رضا زاده» یکی دیگر از افرادی است که  11سال
است در کتابخانه به فعالیت مشغول است .او از به
روز نبودن منابع گالیه می کند و می گوید :با این
که بارها این مسئله را متذکر شدیم و خواستار به
روز کردن منابع بودیم اما تاکنون این اتفاق نیفتاده
اس ــت.وی مجهز نبودن کتابخانه ها و سیستمی
نشدن شیوه امانت دهی کتاب را از دیگر کمبودها
و کاستی های موجود می داند و خواستار توجه ویژه
متولیان به این حوزه می شود.
در همین باره مسئول کانون های مساجد خراسان
شمالی در خصوص تامین نبودن نیروی کتابدار می
گوید :از آن جایی که فعالیت کتابخانه های مساجد
به شکل افتخاری است برای فعال بودن آن ها باید
مردم هزینه هایی را برای جذب کتابدار تقبل کنند
کــه متاسفانه مشارکت مــردم کــم است« .هاشم
شیرازیان» در خصوص تامین منابع کتابخانه ای هم
اظهار می کند :هر چند یک سری کتاب از سوی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ستاد عالی کانون
های مساجد برای کتابخانه ها ارسال می شود اما
از آن جایی که نیاز کتابخانه ها در اولویت است،
 2سال است که کتاب های اهدایی از سوی این 2
مرکز در قفسه ها چیده و حق انتخاب به مسئوالن
کتابخانه های کانون داده شده است .وی ادامه می
دهد :از طرف دیگر در راستای تجهیزات کتابخانه
ای حمایت های خوبی در قالب  200میلیون تومان
از سوی سازمان برنامه و بودجه داشتیم.

