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แผนงานการปรับปรุ งและชุ บชีวติ ห้ องสมุดในแมนเชสเตอร์
Neil MacInnes
มาทําความรู้จักกับแมนเชสเตอร์ กนั
แมนเชสเตอร์ ตงอยู
ั ท่ างทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศอังกฤษ มีประชากรจํานวน 515,000 คน ในปี พ.ศ.
2556 มหานครแมนเชสเตอร์เป็ นศูนย์กลางระดับโลกแห่ งภูมิภาคเนื3องจากแมนเชสเตอร์ เป็ นเมืองที3มีประชากร
หนาแน่นที3สุดเป็ นอันดับสองของอังกฤษและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงสี3 หมื3นแปดพันล้านปอนด์ ประชากร 2.6
ล้านคนและธุรกิจกว่า 90,000 แห่ง
เฉพาะในแมนเชสเตอร์ เองมีการจ้างงานถึงเกื อบ 400,000 ตําแหน่ งงานซึ3 งรวมถึง 19,000 ตําแหน่ งงานที3
สนามบินแมนเชสเตอร์ ซ3 ึ งปั จจุบนั มีเที3ยวบินตรงไปยังฮ่องกงและสิ งคโปร์ สนามบินแมนเชสเตอร์ เป็ นเสมือน
ประตูสู่ ภาคเหนือของประเทศอังกฤษ
เมื3อไม่นานมานี ตัวเมืองเองได้รับประโยชน์จากแผนงานลงทุนมูลค่า 1 พันล้านปอนด์เพื3อพัฒนาระบบการ
ขนส่ งสําหรับอนาคตและเพื3อเชื3อมสนามบินและพืนที3รอบนอกตัวเมือง
การที3แมนเชสเตอร์มีการขยายตัวท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจย่อมเป็ นสิ3 งที3ยนื ยันถึงเศรษฐกิจที3มีขนาด
ใหญ่และมีความหลากหลาย แมนเชสเตอร์ยงั เป็ นผูน้ าํ ในระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ และการวิจยั และ
พัฒนาที3อาศัยเทคโนโลยีระดับสู ง ดังจะเห็นได้จากการที3ในปี พ.ศ. 2547 นักวิทยาศาสตร์ ประจํามหาวิทยาลัย
แมนเชสเตอร์สามารถแยกกราฟี น ซึ3งเป็ นวัสดุที3แข็งแกร่ งที3สุดในโลกได้สาํ เร็ จ 1
การลงทุนในด้านอื3น ๆ ในเมืองแมนเชสเตอร์ ยงั รวมถึงการพัฒนาสถาบันวัสดุ ศาสตร์ เซอร์ เฮนรี รอยส์ (Sir
Henry Royce Institute for Advanced Materials) อีกด้วย ส่ วนภาคธุ รกิ จด้านงานสร้างสรรค์และดิ จิทลั
(Creative & Digital Sector) มีการจ้างงานถึง 105,000 ตําแหน่งงาน สร้างมูลค่าเพิ3มรวม (Gross Value Added

ศาสตราจารย์องั เดร ไกม์และศาสตราจารย์คอนสแตนติน โนโวสลอฟ ค้นพบวิธีการแยกชันกราฟี นออกจากกันโดย
ใช้เทปกาวเป็ นผลสําเร็ จในปี พ.ศ. 2553 ทําให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิ สิ กส์ในปี เดียวกันนันเอง
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หรื อ GVA) สู ง ถึ ง 4.7 พันล้า นปอนด์ต่อปี ที3 มี เฉพาะธุ รกิ จที3มี โอกาสการเติ บโตสู งซึ3 ง มี ศูนย์รวมอยู่ที3
MediaCityUK และ The Sharp Project 2
การเติบโตและโอกาสที3พบได้ทว3ั ไปในมหานครแมนเชสเตอร์ จะยิ3งขยายตัวมากขึนจากการที3แมนเชสเตอร์
ได้รับมอบอํานาจเพิ3มเติมจากรัฐบาลในการดูแลบริ หารกิจการงานด้านการขนส่ ง ที3อยูอ่ าศัย ทักษะฝี มือแรงงาน
สุ ขภาพ และการดูแลรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
เมื3อมองไปในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า เราจะเห็ นว่าแมนเชสเตอร์ มีพืนฐานที3มน3ั คงสําหรับการเติบโต เงิ น
ลงทุนของภาครัฐ ประชากร โครงสร้างขันพืนฐาน และธุ รกิจที3ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ต่างก็ให้ผลตอบแทนใน
รู ปการจ้างงานและโอกาสในพืนที3 รวมไปถึงชื3อเสี ยงในระดับนานาชาติ
แมนเชสเตอร์ เป็ นที3รู้จกั กันดีในฐานะเมืองแห่ งห้องสมุด ห้องสมุดเชทแธม (Chetham's Library) ได้รับการ
ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2196 และนับเป็ นห้องสมุดประชาชนที3เก่าแก่ที3สุดในโลกตะวันตกที3ใช้ภาษาอังกฤษ และ
แมนเชสเตอร์ ยงั เป็ นที3ตงของห้
ั
องสมุดจอห์น ไรแลนด์ส (John Rylands Library) ซึ3 งเป็ นส่ วนหนึ3 งของ
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ มีหอ้ งสมุดประชาชนเปิ ดให้บริ การในแมนเชสเตอร์ มาตังแต่ปี พ.ศ. 2395 แล้ว โดย
ห้องสมุดสาธารณะแมนเชสเตอร์ (Manchester Free Library) เปิ ดให้บริ การแบบไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในห้องโถง
แห่งวิทยาศาสตร์ (Hall of Science) ที3แคมป์ ฟี ลด์ (Campfield) ซึ3 งปั จจุบนั เป็ นที3ตงของพิ
ั
พิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม โดยมีผูท้ ี3มีชื3อเสี ยง เช่ น ชาร์ ลส์ ดิกเคนส์ (Charles Dickens) และวิลเลียม แธคเคอเรย์
(William Thackeray) ได้มาร่ วมงานและกล่าวสุ นทรพจน์ในงานก่อตัง ห้องสมุดแมนเชสเตอร์ อาศัยอํานาจจาก
พระราชบัญญัติพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดประชาชน ค.ศ. 1850 หรื อในปี พ.ศ. 2393 (Public Libraries and
Museums Act of 1850) เป็ นหน่วยงานระดับท้องถิ3นหน่วยงานแรกที3ก่อตังห้องสมุดที3ให้บริ การยืมหนังสื อและ
เป็ นแหล่งอ้างอิงสําหรับประชาชนซึ3งบริ หารงานโดยใช้เงินจากภาษีของประชาชน
กลยุทธ์ ของห้ องสมุดเมือง
ผูบ้ ริ หารในสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ได้ลงมติเห็นชอบในยุทธศาสตร์ ห้องสมุดเมืองล่าสุ ดเมื3อเดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และได้วางรู ปแบบการให้บริ การของห้องสมุดทัว3 ทังมหานครเพื3อทําให้มนั3 ใจว่าการจัด
ให้บริ การด้านห้องสมุดทัว3 พืนที3ตามที3บญั ญัติไว้ตามกฎหมายมีความยัง3 ยืน ยุทธศาสตร์ ดงั กล่าวพัฒนาโมเดล
ใหม่ในการมอบบริ การด้านห้องสมุด ข้อมูลและเอกสารสําคัญที3ทนั สมัย มีคุณภาพ ยัง3 ยืน ครอบคลุม และมี
ประสิ ทธิ ภาพ ยุทธศาสตร์ นียังได้สร้ างห้องสมุดที3มีหลายระดับที3มุ่งลงทุนในที3ตงที
ั 3ใช้ร่วมกัน รวมถึงการ
MediaCityUK คือศูนย์รวมที3พกั ที3เล่นกีฬา กิจกรรมเชิ งวัฒนธรรม กิจกรรมเพื3อสุ ขภาพ โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า
และ The Sharp Project เป็ นศูนย์รวมผูป้ ระกอบการและบริ ษทั ที3รับผลิตงานดิจิทลั เป็ นแหล่งให้บริ การพืนที3สาํ นักงาน
การผลิต และการจัดงานอีเวนท์
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พัฒนาทางดิจิทลั และการมีส่วนร่ วมอย่างกว้างขวางยิ3งขึนในชุ มชน ซึ3 งทําให้มนั3 ใจได้วา่ ทรัพยากรต่างๆ และ
โอกาสด้านการลงทุนจะถูกนําไปใช้ประโยชน์อย่างสู งสุ ด
บริ การที3วา่ มานีใช้รูปแบบกระจายออกจากศูนย์กลาง (hub and spoke) โดยห้องสมุดกลางจะเป็ นจุดศูนย์กลางที3
หนุ นการให้บริ การด้านห้องสมุดในพืนที3ต่างๆ ของเมืองเอาไว้ เครื อข่ายห้องสมุดในละแวกบ้านจํานวน 15
แห่ งของเรายังคงมีบทบาทสําคัญในใจกลางชุ มชนที3 ตงอยู
ั ่ต่อไป และยังให้การสนับสนุ นบริ การห้องสมุ ด
อเนกประสงค์ ที3 มุ่ง เน้นเนื อหาทัง 5 ด้า นอันได้แ ก่ การอ่ า น ดิ จิท ลั ข้อมูล สุ ข ภาพและการเรี ย นรู้ อีก ด้ว ย
ห้องสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์ กาํ ลังพัฒนามาตรฐานแมนเชสเตอร์ (Manchester standards) และคําสัญญาที3
จะสนับสนุนการให้บริ การของห้องสมุดอเนกประสงค์ ห้องสมุดละแวกบ้าน (Neighbourhood Libraries) เป็ น
พืนที3ชุมชนที3มีคุณค่าและมีหน้าที3เสมือนหน้าร้านและจุดที3สามารถเข้าถึงบริ การด้านอื3นๆ อันหลากหลายของ
สภาเทศบาลเมืองและองค์กรที3เป็ นพันธมิตรต่างๆ นอกจากนีเรายังมีหอ้ งสมุดชุมชนอีก 6 แห่งที3ร่วมดําเนินการ
กับ อาสาสมัค รและองค์ก รในท้องถิ3 นในการให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ งบริ การของห้องสมุ ดที3ไ ด้รับ การ
สนับสนุนจากห้องสมุดแม่/ห้องสมุดคู่หู (parent/buddy library) อีกทีหนึ3ง
ห้องสมุดแมนเชสเตอร์รายงานข้อมูลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. 2557z2558 ดังนี
มีผเู้ ข้าใช้บริ การ 2.7 ล้านครังต่อปี
หนังสื อใหม่จาํ นวน 1.3 ล้านเล่มต่อปี
มีการใช้คอมพิวเตอร์ 464,980 ครังต่อปี บนคอมพิวเตอร์ ที3จดั ไว้สําหรับสาธารณชนจํานวน 600
เครื3 อง
มีสมาชิกที3ยมื หนังสื อเป็ นประจํา จํานวน 109,712 คน
15,475 คนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลประโยชน์และสวัสดิการของรัฐ
มีผเู้ ข้าร่ วมงานต่าง ๆ จํานวน 115,196 คน
เยาวชนเข้าร่ วมงานด้านการศึกษาจํานวน 19,565 คน
ให้บริ การยืมหนังสื อ 844,867 เล่ม
มีการใช้ระบบ WizFi 195,083 ครัง
จํานวนชัว3 โมงทํางานของอาสาสมัคร 17,140 ชัว3 โมง
สมาชิกที3มาใช้บริ การเป็ นประจําที3มีอายุระหว่าง 0z16 ปี จํานวน 25,015 คน
ในช่วง 10 ปี ที3ผา่ นมานี ห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ ได้ผา่ นการเปลี3ยนแปลงอย่างมากมาย สภาเทศบาลเมืองได้
จัด สรรเงิ น ลงทุ น มู ล ค่ า สู ง เพื3 อ สร้ า งห้ อ งสมุ ด ผ่ า นแผนงานการก่ อ สร้ า ง การปรั บ ปรุ ง ให้ ท ัน สมัย การ
เปลี3 ย นแปลง/การปรั บ เปลี3 ย น และการบูร ณะต่ า งๆ ซึ3 ง ส่ ง ผลให้เ ครื อข่ า ยห้องสมุ ดร้ อยละ 75 ได้รั บ การ
พัฒนาขึนอย่างมาก
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ห้องสมุดต่างๆ ในตัวเมืองเปิ ดให้บริ การ 721 ชั3วโมงต่อสัปดาห์ โดยห้องสมุดขนาดใหญ่เปิ ดให้บริ การ 46
ชัว3 โมงต่อสัปดาห์ (รวมถึ งช่ วงคํ3า 2 วันและทุกวันเสาร์ ) และห้องสมุดอื3นๆ ที3อยู่ใกล้เคียงเปิ ดให้บริ การ 30
ชัว3 โมงต่อสัปดาห์ (ช่วงคํ3า 1 วันและทุกวันเสาร์ ) จุดแข็งของการบริ การของห้องสมุดต่าง ๆ อยูท่ ี3คุณภาพและ
การกระจายทรัพยากร และในช่วงสองสามปี ที3ผา่ นมา เราก็ได้พยายามมองหาวิธีที3จะทําให้ผคู้ นมาเข้าร่ วมและ
มีส่วนมอบบริ การห้องสมุดอย่างทัว3 ถึงในเขตเมืองและไม่ใช่เพียงแต่ภายในตัวอาคารห้องสมุดเท่านัน
แผนงานการปรับ ปรุ งห้องสมุ ดได้รับการสนับสนุ นจากระบบที3 ดีย3ิงขึ น เทคโนโลยีใหม่ๆ และการพัฒนา
บริ การที3มุ่งเน้นผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลักอันหลากหลาย การเปลี3ยนแปลงนี ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก และ
ช่วยให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูล ทรัพยากรของห้องสมุดและจัดการบัญชีห้องสมุดของตนเองได้ง่ายดาย
และรวดเร็ วยิ3งขึน เว็บไซต์ของห้องสมุดเองก็นบั ว่าเป็ นส่ วนสําคัญของบริ การ ด้วยการที3ผใู้ ช้บริ การสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรห้องสมุด หนังสื อเกี3ยวกับประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ3นและครอบครัวและ ezbook ที3ให้ยืมได้ตลอด
24 ชัว3 โมง นอกจากนี ยังได้ติดตังระบบ WizFi ในห้องสมุดทุกแห่ งทัว3 มหานครและยังเริ3 มให้บริ การ App
ห้องสมุดที3สามารถใช้กบั โทรศัพท์มือถื อ ซึ3 งใช้ได้ทงระบบ
ั
iPhone, Android และ Blackberry ทําให้
ผูใ้ ช้บริ การเข้าถึงบัญชีของตนและรายการหนังสื อและบริ การได้สะดวกและง่ายดายยิง3 ขึน
สิ3 งสําคัญที3ทาํ ให้เราสามารถมอบบริ การคุณภาพที3กว้างขวางและหลากหลายได้แก่การร่ วมงานกับพันธมิตร
และอาสาสมัครที3มาจากวงการต่างๆ กันได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ การร่ วมมือกันทัว3 มหานครนีประกอบด้วยกลุ่ม
ต่างๆ ตังแต่ชุมชนในท้องถิ3 น ไปจนถึงทนายความผูเ้ ชี3 ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปั ญญาที3สละเวลามาให้การ
สนับสนุ นผูป้ ระกอบการที3เพิ3งเริ3 มตังตัวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กบั ห้องสมุดบริ ติชไลบรารี (British Library)
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน (Manchester Metropolitan University) มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์
(University of Manchester) สภามหาวิทยาลัยและศิลปศาสตร์ แมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ (Manchester
College and the Arts Council) เป็ นต้น และยังไม่รวมถึงอาสาสมัครอีกกว่า 300 คนจากทัว3 เมืองที3สละเวลาและ
แรงงานมาช่วยสนับสนุนการให้บริ การของเรา ทังนีนับเป็ นจํานวนชัว3 โมงที3อาสาสมัครอุทิศให้ถึงเป็ นจํานวน
17,000 ชัว3 โมงในระหว่างปี พ.ศ. 2557z2558 การทํางานร่ วมกันแบบพันธมิตรยังจะเพิ3มมากขึนเรื3 อยๆ เพื3อที3
เราจะสามารถมอบบริ การร่ วมกันได้ และเพื3อทําให้มน3ั ใจว่าทรัพยากรที3มีอยูใ่ นมหานครแห่งนีจะได้ถูกนํามาใช้
อย่างได้ประโยชน์สูงสุ ด
ในด้านโครงสร้างการวางแผนทางยุทธศาสตร์ เราได้ยึดมติร่วมในระดับชาติว่าห้องสมุดควรจะมอบบริ การ
เนื อหา 5 หัวข้อหลักที3ขาดไม่ได้สําหรับผูใ้ ช้ ได้แก่ การอ่าน สุ ขภาพ ดิจิทลั ข้อมูล และการเรี ยนรู้ นี3จะทําให้
มัน3 ใจได้ว่าเราจะสามารถมอบสิ3 งที3ผใู้ ช้บริ การในยุคนี และในอนาคตต้องการ บริ การห้องสมุดยังสนับสนุ น
จุดมุ่งหมายหลักของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ เช่น การยกระดับความสามารถในการรู้หนังสื อ (ทังใน
ด้านทักษะการอ่านและด้านดิจิทลั ) การลดการพึ3งพาผูอ้ ื3น การรักษาไว้ซ3 ึ งชุมชนละแวกบ้าน ท้องถิ3น และสร้าง
การเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ห้องสมุดยังให้ผูใ้ ช้บริ ก ารเข้าถึ งบริ การของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ และ
พันธมิตรที3หลากหลาย อันทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การเหล่านีได้จากในระดับท้องถิ3น
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ห้องสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์มีบทบาทหลักที3สาํ คัญในการสนับสนุนสิ3 งที3สภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ จดั
ความสําคัญเป็ นอันดับต้นๆ อันได้แก่ – การเติบโต การปฏิรูป และสถานที3
การเติบโต
สิ3 งอํานวยความสะดวกในห้องสมุดเป็ นสิ3 งสนับสนุ นชุมชนและอาจมีประโยชน์อย่างยิ3งต่อชุมชนที3เพิ3ง
จะมาอยูใ่ นเมืองได้ไม่นาน ห้องสมุดถือเป็ นจุดติดต่อแห่ งแรกที3ผมู้ าใหม่ได้สัมผัสและเป็ นสถานที3ที3ปลอดภัย
ซึ3งผูค้ นสามารถมาใช้บริ การหรื อใช้คอมพิวเตอร์ได้ดว้ ยความสบายใจ
ห้องสมุดเป็ นแหล่งทรัพยากรสําหรับเด็กๆ และเยาวชน พ่อแม่ผปู้ กครองและครู อาจารย์ในท้องถิ3น ผ่าน
ทางหนังสื อ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรอื3น ๆ เป็ นพืนที3เพื3อการศึกษาหรื อความบันเทิงและเป็ นทรัพยากรด้าน
การเรี ยนการสอนสําหรับโรงเรี ยนผ่านการเข้าเยีย3 มชมห้องสมุด
ช่วยให้ชาวเมืองได้มีโอกาสได้เข้ารับการอบรม การอบรมทักษะ และโอกาสในการเข้าถึงการจ้างงาน
อันเป็ นหน้าที3หลักของห้องสมุด
ห้องสมุดถือเป็ นแหล่งข้อมูลสําหรับผูท้ ี3กาํ ลังคิดจะเริ3 มต้นทําธุ รกิจของตนเอง และสําหรับความต้องการ
ด้านธุรกิจอื3นๆ อันหลากหลายซับซ้อน นอกจากนีห้องสมุดยังเป็ นหนทางสู่ การสนับสนุนทางธุ รกิจแบบเร่ งรัด
อีกด้วย
การปฏิรูป
สิ3 งอํานวยความสะดวกในห้องสมุดมีบทบาทอย่างยิ3งต่อการปฏิรูปโดยผ่านทางการจัดให้มีคอมพิวเตอร์
ไว้ใ ห้บ ริ ก ารโดยไม่ เก็ บ ค่ า ใช้จ่ า ย ประชาชนสามารถเข้า ถึ ง ข้อมูล ผลประโยชน์/ สวัส ดิ ก ารต่ า งๆ (benefit
validation) และการให้คาํ ปรึ กษา
บริ การและหน่ วยงานต่างๆ ทังในและนอกสภาเมืองล้วนอาศัยห้องสมุดในการเผยแพร่ ขอ้ มูลและรับ
ข้อมูลป้ อนกลับจากชุมชน และยังเป็ นสถานที3จดั กิจกรรมต่างๆ อีกด้วย
ห้องสมุดมีบทบาททางสุ ขภาพโดยให้ส3ิ งกระตุน้ ทางจิตใจและช่วยคลายความเหงา ซึ3 งล้วนแต่เป็ นปั จจัย
หลักที3ช่วยลดการเกิดโรคสมองเสื3 อมและภาวะซึ มเศร้า การแทรกแซงเพื3อช่วยเหลือตังแต่เนิ3 นๆ นี จะสามารถ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายที3ตอ้ งเสี ยในอนาคตโดยการทําให้ประชาชนมีสุขภาพทางกายและใจที3แข็งแรงสมบูรณ์และ
พึ3งพาตนเองได้
ผูค้ นจํานวนเพิ3มมากขึ นเข้าร่ วมเป็ นอาสาสมัครและมีส่วนร่ วมในชี วิตชุ มชนผ่า นทางห้องสมุ ดและ
สถานที3เก็บรักษาเอกสารสําคัญ ช่วยให้หอ้ งสมุดสามารถมอบบริ การพืนฐานให้แก่ผเู้ ข้าใช้บริ การเอาไว้ได้และ
ยังขยายบริ การให้มีหลากหลายประเภทยิง3 ขึน
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ห้องสมุดเป็ นสถานที3ที3มีความปลอดภัยซึ3 งเหมาะกับพ่อแม่ผปู้ กครองและผูด้ ูแลเด็กที3อายุต3าํ กว่า 5 ขวบ
พร้ อมพรั3 งด้วยหนังสื อและกิ จกรรมสํา หรับ เด็ก กิ จกรรมเล่ า นิ ท าน และมี นโยบายที3จะทํา ให้ก ารไปเยือน
ห้องสมุดเป็ นประสบการณ์ที3ดีสาํ หรับทังพ่อแม่ผปู้ กครองและเด็กๆ
สถานที3
ห้องสมุดเป็ นศูนย์กลางของชุมชน เป็ นพืนที3ในการพบปะสังสรรค์ที3มกั เปิ ดให้เข้าใช้ได้ในช่วงเย็นและ
วันเสาร์ ในขณะที3สถานที3อื3นๆ ในท้องที3ปิดทําการแล้ว โดยกิจกรรมหลากหลายตังแต่กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ
ตํ3ากว่า 5 ขวบและพ่อแม่ผปู้ กครอง การสังสรรค์ในหมู่ผสู้ ู งอายุในชุ มชน โอกาสที3จะได้อาสาหรื อเข้าร่ วมใน
ชมรมอาชีพ นอกจากนียังให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงข้อมูลทังด้านสุ ขภาพและข้อมูลต่างๆ ในท้องถิ3นอีกด้วย
มีบริ การของสภาเมืองผ่านทางเครื อข่ายห้องสมุด ตัวอย่างเช่น การเรี ยนรู้ของผูใ้ หญ่ รวมทังการเรี ยนรู้ที3
ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื3อช่ วยให้ผคู้ นสามารถกลับเข้าทํางานอีกครัง กิ จกรรมสําหรับเยาวชน การพบปะกับ
ผูแ้ ทนราษฏรในเขต การให้คาํ แนะนําด้านผลประโยชน์และสวัสดิการ และกิจกรรมการให้คาํ แนะนําด้านอื3นๆ
ในปั จจุ บ นั ห้องสมุ ดจํา นวนมากตังอยู่ร่วมกับ บริ ก ารอื3 นๆ โดยใช้ส ถานที3 พนักงาน และทรั พ ยากร
ร่ วมกันในสถานที3เพื3อนันทนาการ โรงเรี ยน และสถานที3อาํ นวยความสะดวกอื3นๆ ซึ3 งทําให้เพิ3มประสิ ทธิ ภาพ
และความร่ วมมือกันในการมอบบริ การด้านห้องสมุดและสถานที3เก็บเอกสารสําคัญ/เอกสารจดหมายเหตุ
บทบาทของห้องสมุดในฐานะศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมจะได้รับการพัฒนา โดยความร่ วมมือกันกับ
พันธมิตรทางวัฒนธรรม เป็ นสถานที3สาํ หรับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่ วม
เยาวชนและการเข้ าถึงบริการ
ห้องสมุดแมนเชสเตอร์ ศูนย์ขอ้ มูลและหอจดหมายเหตุ (Manchester Libraries, Information and Archives) มี
บริ การแบบครอบจักรวาลให้กบั เด็กและเยาวชนในแมนเชสเตอร์ โดยเป็ นพันธมิตรหลักกับโรงเรี ยนในการ
เพิ3มความสําเร็ จทางการศึกษา และมีบทบาทสําคัญในการสร้ างวัฒนธรรมแห่ งการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต เรื3 องนี
สําคัญมากเนื3องจากแมนเชสเตอร์ยงั มีเด็กด้อยโอกาสจํานวนมากในหลายๆ เขตปกครอง
สิ3 งที3เรานําเสนอแก่เยาวชนได้แก่:
โรงเรี ยนพานักเรี ยนมาทัศนศึกษา
นักเขียนมาเยือนห้องสมุด
กิจกรรมการอ่านเป็ นกลุ่ม
กิจกรรมในช่วงวันหยุด – โอกาสที3จะได้ร่วมในกิจกรรมเพื3อการเรี ยนรู้ระหว่าง โรงเรี ยนปิ ด
กิจกรรมแข่งขันอ่านหนังสื อในช่วงฤดูร้อน
กิจกรรมซึ3งจัดร่ วมกับโรงเรี ยนในการจูงใจให้เยาวชนสนใจการอ่าน
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ช่วงเวลาเล่านิทานสําหรับเด็กอายุต3าํ กว่า 5 ขวบ รวม 16 ช่วงต่อสัปดาห์
โครงการหนังสื อเล่มแรกสําหรับเด็กและพ่อแม่ (Bookstart)
สื3 อที3ใช้ในการทําการบ้านและชมรมทําการบ้าน
คอมพิวเตอร์ที3จดั ไว้สาํ หรับเยาวชน
ห้ อ งสมุ ด ดิ จิ ท ัล สํ า หรั บ เยาวชนและส่ ว นที3 แ นะนํา ให้ เ ด็ ก ได้สั ม ผัส และทํา ความคุ ้น เคยกับ
เทคโนโลยี (Tech Petting Zoos)
ชมรมการเขียนรหัสคําสั3งคอมพิวเตอร์ (Coding clubs) 3
การถือกําเนิดใหม่ ของห้ องสมุดกลางแห่ งแมนเชสเตอร์
ในปี พ.ศ. 2551 ได้มีมติที3จะบูรณะห้องสมุดกลางแห่ งแมนเชสเตอร์ ซึ3 งเป็ นอาคารสิ3 งก่อสร้างที3เป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองด้วยเงินลงทุน 48,000,000 ปอนด์ การบูรณะและปรับปรุ งทางกายภาพของห้องสมุดเสร็ จสิ นลงในปี
พ.ศ. 2557 และอาคารแห่ งนี ก็ได้กลายเป็ นอัญมณี ทางสถาปั ตยกรรมที3งดงามในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์
ห้องสมุดแห่ งนีได้ถูกปิ ดไปเป็ นเวลา 4 ปี และความสําเร็ จในการบูรณะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการสร้างสรรค์
ห้องสมุดทันสมัยระดับโลกที3ไม่เหมือนใครและคู่ควรกับมหานครระดับโลกแห่งนี
นอกจากการปรับปรุ งทางกายภาพแล้ว บริ การที3มอบให้ยงั ได้รับการปรับปรุ งอย่างมากอีกด้วยเพื3อให้ห้องสมุด
กลางแห่ งนี เป็ นสถานที3ๆ มีบทบาทในการสนับสนุ นชี วิตด้านวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาค
เพิ3มความมีชีวิตชี วาและความดึ ง ดูดใจของแมนเชสเตอร์ ในฐานะเมืองที3เหมาะสํา หรับการอยู่อาศัย ศึกษา
ทํางาน และเยีย3 มเยียน
ห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์เปิ ดให้บริ การอีกครังเมื3อวันที3 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 และได้ตอ้ นรับผูม้ าเยือน
ถึง 1.4 ล้านคนในปี แรก ห้องสมุดแห่งนีได้กลายเป็ นจุดหมายปลายทางหลักด้านวัฒนธรรมและเป็ นสถานที3ซ3 ึ ง
ผูค้ นจะต้องแวะมาเยี3ยมชม ความพิเศษอยูท่ ี3การบริ การแบบครบวงจร (one–stop shop) และเป็ นศูนย์กลางแห่ ง
ความเป็ นเลิศด้านประวัติศาสตร์ ครอบครัวและพืนเมือง โดยจะเล่าเรื3 องราวเกี3 ยวกับแมนเชสเตอร์ และผูค้ นที3
อาศัยอยูท่ ี3นี3ผา่ นทางสื3 อสิ3 งพิมพ์ ดิจิทลั ภาพถ่าย และภาพยนตร์

ชมรมกิจกรรมหลังเลิกเรี ยนที3ริเริ3 มขึนในปี พ.ศ. 2555 โดย แคลร์ ซัทคลิฟ และ ลินดา แซนด์วิค และดําเนิ นงานโดย
อาสาสมัครในธุ รกิจด้านเทคโนโลยีโดยมุ่งหวังให้เยาวชนรุ่ นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ3งนักเรี ยนระดับประถมศึกษาให้รู้
ทักษะใหม่ที3จาํ เป็ นสําหรับเศรษฐกิจดิจิทลั ในยุคศตวรรศที3 21 อันได้แก่การเขียนรหัสคําสั3งคอมพิวเตอร์ เด็ก ๆ จะได้
ฝึ กสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน และสร้างเว็บไซต์
3
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ห้องสมุดกลางนับเป็ นสิ3 งที3สร้ างความมัน3 คงให้กบั เครื อข่ายห้องสมุดโดยรวม โดยทําหน้าที3เสมือนเป็ นจุด
ศูนย์กลางที3ให้การสนับสนุนห้องสมุดชุมชนและห้องสมุดละแวกบ้านที3อยูห่ ่ างไกล การปรับปรุ งจตุรัสเซนต์ปี
เตอร์ (St Peter’s Square) การสร้างถนนข้ามเมืองสายที3สอง บริ การรถราง Metrolink ที3ถูกขยายต่อออกไปและ
เส้นทางรถโดยสารข้ามเมืองล้วนแต่ช่วยให้ผูใ้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงห้องสมุดกลางได้สะดวกและง่ ายดาย
ยิง3 ขึนไม่วา่ จากจุดใดในตัวเมืองหรื อพืนที3ห่างไกลออกไปในภูมิภาค
กองทุนเพือ@ การพัฒนาห้ องสมุดกลางแห่ งแมนเชสเตอร์
นับแต่การก่อตังมูลนิธิการกุศลที3ไม่สังกัดกับหน่วยงานใด ก็ได้มีการจดทะเบียน “กองทุนพัฒนาห้องสมุดกลาง
แห่งแมนเชสเตอร์” (Manchester Central Library Development Trust) ไว้กบั คณะกรรมาธิ การด้านงานการกุศล
เมื3อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ทังนีเงินทุนดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 800,000 ปอนด์ ประกอบด้วยเงินช่วยเหลือและ
รางวัลจากกองทุนและมูลนิ ธิเพื3อการกุศลทังในระดับท้องถิ3 นและระดับชาติ ทังนี เงิ นดังกล่ าวจะถูกใช้เพื3อ
ปรับปรุ งสิ3 งอํานวยความสะดวกและบริ การในห้องสมุดกลางเพื3อประโยชน์แก่ประชาชนชาวแมนเชสเตอร์
ห้องสมุดไม่อาจได้รับเงินช่วยเหลือและรางวัลเหล่านีหากไม่มีการก่อตังมูลนิธิการกุศลในรู ปแบบเช่นนี
เมื3 อ ไม่ น านมานี กองทุ น ได้เ ปิ ดเผยรายงานประจํา ปี ฉบับ แรก โดยสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานจนถึ ง วัน ที3 31
พฤษภาคม ทังนีสามารถดูรายงานดังกล่าวได้บนเว็บไซต์ใหม่ www.manchesterlibrarytrust.org ตังแต่วนั ที3 30
กันยายน เป็ นต้นไป
กองทุนพัฒนาห้องสมุดฯ ได้จดั ให้มีการนําชมและงานเลี ยงต้อนรับผูค้ นในแวดวงธุ รกิจและผูม้ ีจิตกุศลหลาย
ต่อหลายครัง และประสบความสําเร็ จในการทําให้ประชาชนรับรู้ถึงการเปลี3 ยนแปลงที3เกิ ดขึ นกับห้องสมุด
กลาง นอกจากนันยังได้นาํ เสนอและจัดงานโอกาสต่างๆ เพื3อให้ผคู้ นกลุ่มนี เข้ามามีส่วนร่ วมให้การสนับสนุน
ด้านเงินทุน สิ3 งของ หรื ออื3นๆ เพื3อจัดกิจกรรมในอนาคต
บริการด้ านข้ อมูลและธุรกิจ
บริ การทางด้านข้อมูลและธุ รกิจทําหน้าที3เป็ น “ศูนย์กลางแห่ งข้อมูล” เพื3อตอบคําถามที3ซบั ซ้อนและลงลึกใน
รายละเอียด เจ้าหน้าที3จะให้บริ การข้อมูลทังที3เป็ นการตอบคําถามแบบเห็นหน้า ทางโทรศัพท์ และทางอีเมล
รวมทังบริ การตอบคําถามระบบอัตโนมัติทางโทรศัพท์ ส่ วนนี ของห้องสมุดยังเก็บหนังสื ออ้างอิง หนังสื อพิมพ์
และวารสารที3ให้ขอ้ มูลเกี3ยวกับเรื3 องดังต่อไปนี
ข้อมูลทางธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งงาน
สิ ทธิของประชาชน
ข้อมูลการเงินส่ วนบุคคล (รวมทังหนีและการเข้าถึงสิ ทธิประโยชน์/สวัสดิการต่าง ๆ)
ข้อมูลพืนที3และชุมชน
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การเข้าถึงสื3 อต่างๆ ตลอด 24 ชัว3 โมง รวมถึง ข้อมูลอ้างอิงซึ3 งครอบคลุมทัง Oxford Reference; Go
Citizen; Community Information; Enquire
จุดเริ3 มต้นของการค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริ งและตัวเลข (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ เป็ น
ต้น)
ข้อมูลช่วยในการเรี ยนรู้/ทําการบ้านสําหรับเยาวชน
สิ3 งสนับสนุนพิเศษสําหรับผูพ้ ิการทางสายตาเพื3อสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริ การต่าง ๆ
บริ การในส่ วนนี เป็ นที3ตงของศู
ั
นย์ธุรกิจและทรัพย์สินทางปั ญญาแห่ งใหม่ของแมนเชสเตอร์ หรื อ Manchester
Business and Intellectual Property Centre (BIPC) ซึ3 งเป็ นส่ วนที3ต่อยอดมาจากห้องสมุดพาณิ ชย์ (Commercial
Library) ที3ก่อตังขึนตังแต่ พ.ศ. 2462 โดยความร่ วมมือกับห้องสมุดบริ ติชไลบราลี (British Library) นํามาซึ3 ง
ทรั พ ยากร เงิ น สนับ สนุ น และการตลาดที3 เ พิ3 ม ขึ น และเป็ นส่ ว นหนึ3 งของโครงการห้ อ งสมุ ด วิ ส าหกิ จ
(Enterprising Libraries) ที3สนับสนุนโดยรัฐมนตรี กระทรวงชุมชนและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ3น
ห้ องสื@ อ (Media Lounge) และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื@ อสาร (ICT)
ห้องสมุ ดกลางทํา หน้า ที3 เป็ นดั3ง จุ ดศูนย์ก ลางทางดิ จิท ลั ของเมื องแมนเชสเตอร์ ให้บ ริ ก ารด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื3 อสารที3ใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งโดยผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย ห้องสมุดได้รับเงินช่วยเหลือจาก
Broadband UK (BDUK) ในฐานะที3เป็ นโครงการสาธิ ต ซึ3 งการส่ งข้อมูลผ่านเครื อข่ายความเร็ วสู งหรื อบรอด
แบนด์ความเร็ วสู ง พิเศษมีป ระโยชน์ม ากสําหรั บผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึ ง
บริ ษทั ที3จดั ตังใหม่ (start ups) ส่ วนต่อขยายของบริ การด้านธุ รกิ จของเรานี นําเสนอกิ จกรรมและข้อมูลที3
หลากหลายให้กบั ธุ รกิจท้องถิ3 นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นบริ การตอบคําถามทางธุ รกิ จ โดยไม่ตอ้ งนัดหมายล่วงหน้า
(drop in sessions) และการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเกี3ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) การ
ใช้โซเชี ยลมีเดี ยในการทําการตลาด และการใช้อินเทอร์ เน็ตเพื3อปรับปรุ งการสื3 อสารและเพิ3มประสิ ทธิ ภาพ
บริ การนี ยังมอบโอกาสที3จะได้สัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีล่าสุ ดทางการสื3 อสาร เช่ นการประชุมหรื อการ
สัมมนาผ่านทางเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (videoconferencing) กล้องถ่ายวิดีโอและโทรทัศน์แบบ 4K 4 ซึ3 งมีความ
คมชัดสู ง และแว่นตา Google Glass และในอีกไม่นานจะมีบริ การเครื3 องพิมพ์ 3 มิติให้ธุรกิจต่างๆ ได้ทดลอง
และเรี ยนรู้เกี3ยวกับโอกาสที3จะสร้างความร่ วมมือต่างๆ ด้วย
ห้องสมุดนี เป็ นศูนย์กลางที3สนับสนุนการเรี ยนรู้และการพัฒนาทางดิจิทลั ในสภาพแวดล้อมที3เป็ นมิตรต่อผูเ้ ข้า
ใช้บริ การ โดยมีเจ้าหน้าที3ที3มีความรู้ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวเมืองผูท้ ี3ตอ้ งการพัฒนาทักษะของตนเอง
โทรทัศน์แบบ 4K หมายถึ งโทรทัศน์ที3มีความละเอียดของหน้าจอระดับสู งมาก หรื ออีกชื3 อหนึ3 งคื อ Ultra High
Definition
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ห้องสื3 อ (Media Lounge) มีบทบาทหลักในการสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมในแมนเชสเตอร์ เป็ นพืนที3เพื3อ
การเรี ยนรู้ที3มีชีวติ ชีวาภายในห้องสมุดกลาง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการทํางาน
ร่ วมกัน พืนที3นีเป็ นพืนที3ที3จดั ไว้เป็ นพิเศษ มีเทคโนโลยีที3ช่วยในการเรี ยนรู้ สร้ างสรรค์ และแสวงหาความ
บันเทิง กลุ่มผูใ้ ช้บริ การที3คาดว่าเป็ นเป้ าหมายหลัก 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มครี เอทีฟ (รวมถึงนักดนตรี ช่างภาพ ศิลปิ นด้านทัศนศิลป์ เป็ นต้น)
ผูท้ ี3ตอ้ งการทํางานในสาขาสื3 อดิจิทลั
ผูป้ ระกอบการและผูส้ ร้างนวัตกรรม
ห้องสื3 อเป็ นส่ วนที3สัมพันธ์ใกล้ชิดกับบริ การอื3นๆ ที3มีอยูใ่ นห้องสมุด ตัวอย่างเช่น ห้องสมุดดนตรี เฮนรี วัตสัน
(Henry Watson Music Library) มีซอฟท์แวร์ ที3ใช้สร้างดนตรี และผูม้ าใช้บริ การสามารถแต่งและบันทึกเพลง
ของตนได้ที3นี3 จากนันก็ไปยังห้องสื3 อเพื3อแบ่งปั น ร่ วมงานกับผูอ้ ื3น ออกแบบอาร์ ตเวิร์ค และอัปโหลดเพลงไว้
บนเว็บไซต์ของตน เป็ นต้น ผูป้ ระกอบการที3มาใช้บริ การในศูนย์ธุรกิ จและทรัพย์สินทางปั ญญาในห้องสมุด
กลางยังสามารถใช้ห้องสื3 อเพื3อสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์หรื อออกแบบตราผลิตภัณฑ์ (branding) ของ
ตน หรื อใช้บริ การเครื3 องพิมพ์ 3 มิติ
บริการต่ างๆ สํ าหรับเด็กและเยาวชน
จากเงิ นช่ ว ยเหลื อ จํา นวนมากที3 มี ผูม้ อบให้ก ับ กองทุ นเพื3 อการพัฒนาห้อ งสมุ ดกลาง เราจึ ง สามารถสร้ า ง
สภาพแวดล้อมที3มีคุณภาพภายในห้องสมุดของเด็กและโปรแกรมกิจกรรมที3น่าตื3นเต้นที3จะเป็ นแรงบันดาลใจ
ให้เด็กๆ ในมหานครแมนเชสเตอร์สนใจการเรี ยนรู้และการรู้หนังสื อ
เงินสนับสนุนที3ได้รับจากมูลนิธิการ์ ฟิลด์ เวสตัน (Garfield Weston Foundation) ทําให้เราสามารถแปลงสภาพ
ห้องสมุดสําหรับเด็กแบบเดิมๆ ให้เป็ นพืนที3ที3น่าสนใจและเปลี3ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาด้วยเทคโนโลยีและการ
ฉายภาพ เด็กๆ จะสามารถค้นหนังสื อ อ่าน พบปะกับนักเขียน และได้แรงบันดาลใจจากสิ3 งต่างๆ ที3จดั เตรี ยมไว้
เพื3อเด็กๆ โดยเฉพาะโดยผ่านทางสื3 อดิจิทลั เชิงโต้ตอบ (digital interactives)
โปรแกรมการจัดกิจกรรม
การจัดตังห้องสมุดกลางขึนเพื3อเป็ นสถานที3จุดหมายทางด้านวัฒนธรรมสําหรับนักท่องเที3ยว นับเป็ นปั จจัย
สําคัญที3ส่งผลต่อความสําเร็ จของแผนงานเปลี3ยนแปลงนี ก่อนหน้านี ห้องสมุดกลางมีการจัดงาน กิจกรรม และ
นิทรรศการต่างๆ ที3หลากหลาย ซึ3งจะว่าไปแล้วก็เป็ นหน้าที3ของห้องสมุดอยูแ่ ล้ว
การจัดให้มีพืนที3ใหม่สําหรับการแสดงบริ เวณชันล่างของห้องสมุด (ซึ3 งสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 โซน) พืนที3
สําหรับจัดนิทรรศการใหม่ที3ชนใต้
ั ดิน ชันวางสิ นค้าที3จดั นิทรรศการและการซ่อมแซมห้องคณะกรรมการมรดก
ทางวัฒนธรรม (heritage committee room) ห้องรับรองและสํานักงานบรรณารักษ์อนั ใหญ่โต และห้องประชุม
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ใหม่อีก 3 ห้องบนชันหนึ3 ง นับเป็ นโอกาสที3ดีเยี3ยมที3ทาํ ให้เราสามารถพัฒนาห้องสมุดให้กลายเป็ นสถานที3ๆ
สามารถใช้เป็ นที3จดั กิจกรรม รองรับองค์กร ผลงานทางวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย และเพิ3มโอกาสที3
จะส่ งเสริ มทรัพยากรที3มีอยูใ่ นห้องสมุดอีกด้วย
ห้ องสมุดเสมือน
ห้องสมุดแมนเชสเตอร์ เป็ นผูน้ าํ ด้านการปฏิวตั ิทางดิจิทลั ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพื3อให้บริ การห้องสมุดเสมือน
ซึ3 งเดิมตังอยู่บนเว็บไซต์ของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ เป็ นส่ วนที3มีผเู้ ข้าใช้บริ การมากที3สุดส่ วนหนึ3งใน
เว็บไซต์ของสภาเทศบาลเมืองและเติบโตขึนอย่างต่อเนื3อง สมาชิกห้องสมุดสามารถเข้าถึงทรัพยากรออนไลน์ที3
มี คุ ณ ภาพดี ที3 สุ ด ผ่า นทางหน้า เว็บ ทรั พ ยากรดัง กล่ า วประกอบด้ว ย พจนานุ ก รม สารานุ ก รม ข่ า ว และ
แหล่ ง ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที3 ห ลากหลาย ผู้ใ ช้ ส ามารถเข้า ถึ ง ทรั พ ยากรเหล่ า นี ได้ ผ่ า นทางแอพพลิ เ คชั3 น บน
โทรศัพท์มือถือซึ3งกําลังเป็ นที3นิยมมากขึนเรื3 อยๆ
ทรัพยากรออนไลน์ยงั รวมถึงดนตรี หนังสื อที3ตีพิมพ์โดยสํานักพิมพ์ Oxford, Who’s Who, British Standards,
Citizenship and Driving และหนังสื อพิมพ์ The Guardian, Observer, Times และหนังสื อพิมพ์ภาษาอังกฤษ
ระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติฉบับย้อนหลังอีกมาก
มีผเู้ ข้าใช้บริ การเสมือนที3ให้บริ การตลอด 24 ชัว3 โมงของเรากว่า 9 ล้านครัง รวมถึงการเข้าไปสื บค้นเอกสาร
จดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ3น 7.5 ล้านครัง และเข้าเว็บไซต์ www.manchesterzoom.com อีก 44,000
ครัง ซึ3งเว็บไซต์นีเป็ นเว็บที3กลุ่มชุมชนใช้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที3กาํ ลังจะจัดขึน
ทรั พย า ก รที3 มี ไ ว้ ส นั บ ส นุ นผู้ ป ร ะ ก อบก ารแล ะ ธุ รกิ จข นาดเล็ ก ซี3 งรว บรวมเ อาไว้ ที3 เว็ บ ไซ ต์
www.askaboutbusiness.org ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน โดยมีผเู้ ข้าชมประมาณ 46,000 ครัง และผูค้ นกว่า 75,000
คนก็เข้ามาค้นเอกสารอ้างอิงทัว3 ไป และเข้าใช้บริ การทดสอบทฤษฏีการขับขี3ออนไลน์ (Driving Theory Test)
อีกด้วย
บริ การหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (ezbook) และ ezaudio มีอยู่เกื อบถึง 35,000 รายการในปี พ.ศ. 2557z2558
ในขณะที3ผูเ้ ข้า ใช้บ ริ ก ารกว่า 8,000 รายก็ดาว์นโหลดแอพพลิ เคชั3นห้องสมุดไว้ใ ช้ง าน แอพพลิ เคชั3นที3
www.yourlibraryapp.co.uk/manchester ทําให้ผใู้ ช้บริ การสามารถค้นหาหนังสื อ ezbook และ audiozbook ที3มี
มากมายได้จากบนสมาร์ ท โฟนหรื อแท็บเล็ต และยัง สามารถใช้สแกนบาร์ โค้ดของหนัง สื อใดๆ ก็ตามเพื3อ
ตรวจสอบว่ามีอยู่ที3ห้องสมุดของแมนเชสเตอร์ หรื อไม่ และหนังสื อนันมีอยู่ในห้องสมุด ณ ขณะนันหรื อไม่
จากนันสมาชิกก็สามารถจองหนังสื อเล่มดังกล่าวและไปรับตัวเล่มจากห้องสมุดที3ใกล้ที3สุดได้
การเข้าถึงบริ การห้องสมุดต่างๆ ทางดิจิทลั ไม่ใช่เรื3 องยากอีกต่อไป ร้อยละ 22 ของการยืมหนังสื อต่อสามารถทํา
ได้ท างออนไลน์ เช่ นเดี ย วกับ ร้ อยละ 69 ของการจองหนัง สื อ ประมาณร้ อยละ 70 ของการยืม ทังหมดใน
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ห้อ งสมุ ด ในปั จจุ บ ันสมาชิ ก สามารถทํา ได้ด้วยตัว เองผ่า นเครื3 อ งบริ ก ารอัต โนมัติ ทํา ให้เ จ้า หน้า ที3 ป ระจํา
ห้องสมุดมีเวลามากขึนที3จะให้คาํ แนะนําแก่ผมู้ าใช้บริ การที3ตอ้ งการความช่วยเหลือซึ3 งมีจาํ นวนเพิ3มขึนถึงร้อย
ละ 85
Archives +
สํานักงานระเบียนประวัติแห่ งมหานครแมนเชสเตอร์ หรื อ Greater Manchester County Record Office
(GMCRO) อยูภ่ ายใต้การดูแลของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ทําหน้าที3เก็บรักษาเอกสารสําคัญ/เอกสาร
จดหมายเหตุ รวมทังการระบุที3มา รวบรวม เก็บรักษา และสนับสนุ นให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งมรดกทาง
ประวัติศาสตร์ ในรู ปของเอกสารหายากเกี3ยวกับมหานครแมนเชสเตอร์ สภาเทศบาลเมืองยังมีห้องเก็บเอกสาร
สําคัญและบริ การประวัติศาสตร์ทอ้ งถิ3นของตนเองกระจายอยูท่ ว3ั ไปในตัวเมือง โดยใช้ชื3อเรี ยกว่าห้องจดหมาย
เหตุแมนเชสเตอร์และการศึกษาในท้องถิ3น (Manchester Archives and Local Studies)
หน่ วยงานแห่ ง นี เก็ บ รวบรวมบัน ทึ ก ประวัติข องชุ ม ชน สมาคม องค์ก ร สถานที3 สํา คัญ ทางศาสนา ธุ รกิ จ
หน่ วยงานราชการส่ วนท้องถิ3 น หนังสื อและภาพถ่ายประวัติศาสตร์ ทอ้ งถิ3 นของแมนเชสเตอร์ โดยห้องสมุด
กลางยังเป็ นกรุ สมบัติแห่ งหนังสื อหายาก หนังสื อที3จดั พิมพ์ครังแรก และหนังสื อที3จดั พิมพ์เป็ นกรณี พิเศษอีก
ด้วย
การพัฒนาห้องสมุดกลางขึนใหม่นับว่าเป็ นโอกาสอันดีที3จะได้นาํ เอาขุมสมบัติดงเดิ
ั มของแมนเชสเตอร์ มา
แสดงให้ผคู้ นทัว3 ไปได้เห็น โดยการผสมผสานบริ การเก็บเอกสารสําคัญของทังสองหน่วยงานข้างต้นที3ตงอยู
ั ใ่ น
ใจกลางเมืองและพันธมิตรอื3นๆ เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ3งของบริ การ Archives+ ซึ3 งเป็ นบริ การจัดเก็บเอกสารสําคัญ
สําหรับทังแมนเชสเตอร์และแคว้นแมนเชสเตอร์
Archives+ เป็ นสถานที3เก็บรักษาและจัดแสดงเอกสารสําคัญและประวัติศาสตร์ ครอบครัวของภูมิภาค นับเป็ น
ครังแรกที3ระเบียนประวัติจาํ นวนหลายพันของภูมิภาคได้ถูกจัดเก็บรวบรวมไว้ในที3เดียวกันเพื3อสร้างบริ การที3
ไม่ มี ใ ครเที ยบได้ใ นด้า นทรั พ ยากรห้องสมุ ดและการให้ผูใ้ ช้บ ริ ก ารสามารถเข้า ถึ งและมี ส่วนร่ วม บริ ก าร
ดังกล่าวยังรวมถึงการร่ วมเป็ นพันธมิตรกับผูใ้ ห้บริ การด้านเอกสารสําคัญและประวัติศาสตร์ ครอบครัวรายอื3นๆ
ในภูมิภาคเสมือนกับเป็ นป้ ายบอกทางให้กบั ชาวเมืองแมนเชสเตอร์ และผูม้ าเยือนให้สามารถค้นพบข้อมูลด้าน
มรดกและวัฒนธรรมที3มง3ั คัง3 จากทัว3 มหานครแมนเชสเตอร์
สภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ไ ด้ยื3นใบสมัค รรอบที3ส องสํา หรั บ Archives+ไปยังกองทุนสลากกิ นแบ่ ง
(Heritage Lottery Fundz HLF) เมื3อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 การสมัครครังนีประสบความสําเร็ จและได้รับเงิน
ช่วยเหลือจํานวน 1.55 ล้านปอนด์จากกองทุนนี ส่ วนต่างๆ ภายใน Archives+ ที3ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน
HLF นี สร้ า งความตระหนัก ในกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทังที3 เป็ นผูใ้ ช้บ ริ ก ารเดิ ม และกลุ่ ม ผูใ้ ช้บ ริ ก ารรายใหม่ ที3
กว้างขวางที3สุดเท่าที3เป็ นไปได้ และทําให้พวกเขาสามารถเข้าถึงประวัติศาสตร์ของเราได้อย่างง่ายดายยิง3 ขึนโดย
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ผ่านทางพืนที3การจัดนิ ทรรศการในห้องสมุดกลาง อาศัยเทคโนโลยีดิจิทลั ที3ทนั สมัยที3สุดเพื3อให้ได้ผลสู งสุ ด
และดํา เนิ นแผนงานการศึกษา/แผนงานสู่ ภายนอก (outreach program) กับกลุ่ มผูใ้ ช้บ ริ ก ารใหม่ รวมถึ ง
ครอบครัว โรงเรี ยน นักท่องเที3ยว เยาวชน และชุมชนอิงสถานที3 5 (placed based communities) ต่างๆ
Archives+ นิทรรศการดิจิทลั และกายภาพ
Archives+ ได้จดั พืนที3นิทรรศการที3น่าตื3นเต้นขึนภายในห้องสมุดกลางเพื3อมอบโอกาสใหม่ๆ ให้ผทู้ ี3เข้าใช้
บริ การจํานวนมากยิ3งขึนได้คน้ พบความกว้างใหญ่ไพศาลของห้องเก็บเอกสารสําคัญ/เอกสารจดหมายเหตุ
แลกเปลี3ยนเรื3 องราวของตน และพบกับประสบการณ์ประวัติศาสตร์แห่งมหานครแมนเชสเตอร์ดว้ ยตนเอง
การจัดแสดงในส่ วน The Archives+ ได้รับความนิยมอย่างสู งในปี แรก ตัวอย่างเช่น
ประมาณร้อยละ 70 ของผูท้ ี3มาเยือนห้องสมุดกลางได้เข้าชมนิทรรศการ Archives+ด้วย
หอภาพยนตร์ นอร์ ธเวสต์ (North West Film Archive) และห้องชมภาพยนตร์ BFI Mediatheque มีผู้
เข้าใช้บริ การ 8,800 ครัง จํานวนภาพยนตร์ที3ฉาย 37,500 เรื3 อง
Postcard interactive (มุมส่ งอีเมลโปสการ์ดประวัติศาสตร์ถึงเพื3อน) มีการส่ งโปสการ์ด 5,840 ฉบับ
ผูท้ ี3มาเยือนห้องสมุดกลางร้อยละ 25 มาจากนอกแคว้นตะวันตกเฉียงเหนือ
เยาวชนร้อยละ 90 เห็นว่าห้องสมุดกลาง “เป็ นมิตร” ต่อเยาวชน
มีการใช้คอมพิวเตอร์คน้ ประวัติศาสตร์ครอบครัว/พืนเมือง 30,000 ครัง
มีผูเ้ ข้า เยี3ย มโต๊ะ ข้อมูล ประวัติศาสตร์ ค รอบครั ว 3,000 ราย (ดู แลโดยอาสาสมัค รจากสมาคม
ประวัติศ าสตร์ ค รอบครั วแห่ ง แมนเชสเตอร์ และแลงคาเชี ย ร์ ) มี ผูเ้ ข้า ร่ วมงานประวัติศ าสตร์
ครอบครัว ที3จดั ขึนกว่า 1,000 ราย
มีปริ มาณผูเ้ ข้าใช้บริ การค้นข้อมูลเอกสารสําคัญและหนังสื อหายากเพิ3มขึนร้อยละ 120 หรื อมีการ
สื บค้น 8,200 รายการ
แผนงานสนับสนุ นการเรี ยนรู้และบริ การสู่ ภายนอกแผนใหม่ที3ครอบคลุมพืนที3ทว3ั มหานครช่ วยให้ประชาชน
ได้เรี ยนรู้และเห็นคุณค่าหนังสื อที3มีความสําคัญระดับชาติ แผนงานนีได้ทาํ ให้เกิดการจัดงานและกิ จกรรมกว่า
300 งานให้กบั ผูค้ นจํานวน 20,842 คน รวมถึง 2,520 ครอบครัวและเยาวชน 2,299 คนในพืนที3นอกเขตเมือง
และภูมิภาค
การพัฒนาทรัพยากรห้ องสมุด

Placed based community หมายถึงความสัมพันธ์ของชุมชนในฐานะที3เป็ นส่ วนหนึ3 งของการศึกษาที3ผเู ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้
สิ3 งต่างๆ จากชุมชนหรื อสถานที3ที3ตนอาศัยอยู่
5

14

เป้ าหมายประการหนึ3 งของบริ การได้แก่ การทําให้มน3ั ใจว่าทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดสะท้อนให้เห็ นถึ ง
แมนเชสเตอร์ในศตวรรศที3 21 ในปี พ.ศ. 2557z2558 เราได้สะสมเอกสารสําคัญและหนังสื อที3สาํ คัญเช่น
หนังสื อของชุ มชนในพืนU ที@ – หนังสื อหลากหลายประเภทมีเนื อหาเกี3ยวข้องกับชุมชนที3หลากหลาย
ของแมนเชสเตอร์ อันเป็ นการเฉลิมฉลองชีวติ ของผูค้ นที3อาศัยอยูใ่ นเมืองแห่งนี
ศู นย์ ทรัพยากรด้ านความสั มพันธ์ ระหว่ างชาติพันธุ์ อาหมัด อิกบาล อัลลาห์ (Ahmed Iqbal Ullah
Race Relations Resource Center) เก็บรักษาเอกสารสําคัญเกี3ยวกับความเคลื3อนไหวของเยาวชนเชื อสายเอเชีย
ประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของชาว Lisapo Congolese ศูนย์เก็บรักษาเอกสารสําคัญเกี3ยวกับประชากรผิวสี ใน
แมนเชสเตอร์ทางเหนือ และบรรดาหนังสื อเกี3ยวกับศิลปะของชนผิวดํา
เอกสารสํ าคัญด้ านการควบคุมการก่ อสร้ าง – ระเบียนควบคุมการก่อสร้างของสภาเทศบาลนคร
ย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. 2433 ปั จจุบนั ถูกจัดเก็บไว้ที3ห้องสมุดกลาง เดิมข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ที3ส่วนต่อ
ขยายห้องใต้ดินที3ศาลาว่าการเมือง ห้องเก็บนี มีความสําคัญอย่างยิ3งทางสถาปั ตยกรรมและประวัติศาสตร์ และ
เรากําลังหาทางระดมทุนร่ วมกับมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ภาพถ่ายที3ช่างภาพประจําศาลาว่าการเมืองเคยถ่าย
ไว้ก็ถูกโอนไปเก็บไว้ที3ห้องสมุดเช่นกัน โดยภาพเหล่านี บันทึกเหตุการณ์ในช่ วงปี พ.ศ. 2493z2543 และเป็ น
การบันทึกภาพเมืองและผลงานของสภาเทศบาลนครไว้ในรู ปแบบภาพถ่ายไว้ได้อย่างโดดเด่น
ศูนย์เก็บรักษาข้อมูลสําคัญในรู ปแบบเสี ยง หรื อหอแถบบันทึกเสี ยงนอร์ ธเวสต์ (The North West Sound
ArchivezNWSA) คือสถานที3ที3บนั ทึก เก็บรวบรวม และรักษาเสี ยงของชีวติ ประวัติศาสตร์ และขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงเหนือของประเทศอังกฤษที3เคยได้บนั ทึกเสี ยงเอาไว้ และเมื3อไม่นานมานี ได้
ถูกโอนไปให้สํานักงานระเบียนประวัติในห้องสมุดกลางแห่ งมหานครแมนเชสเตอร์ เก็บรักษา บันทึกเสี ยง
เหล่านี เป็ นส่ วนเสริ มข้อมูลที3อยูใ่ นรู ปกระดาษ ภาพถ่าย และภาพยนตร์ ที3ได้รับการจัดเก็บไว้ ณ ห้องสมุดนีอยู่
ก่อนแล้ว
นับ แต่ เ ดื อนพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้นมา เอกสารการจดทะเบี ย นการเกิ ด สมรส และการมรณะใน
แมนเชสเตอร์ตลอด 100 ปี ที3ผา่ นมาได้ถูกนําไปเก็บรักษาไว้ที3ห้องสมุดกลางแห่ งแมนเชสเตอร์ และประชาชน
ก็สามารถขอสําเนาเอกสารที3เกี3ยวกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวได้ที3หอ้ งสมุดแห่งนี
การเก็บรักษาข้ อมูลในรู ปดิจิทลั : เข้ าถึงทางออนไลน์ ได้ ง่ายดายยิง@ ขึนU
มีบริ การโปรแกรมแปลงสื3 อให้อยู่ในรู ปแบบดิจิทลั เพื3อทําให้หนังสื อและสื3 อจํานวนมากที3มีอยู่ในห้องสมุด
สามารถเข้าถึงทางออนไลน์ ปัจจุบนั นีสื3 อดังกล่าวประกอบด้วย
การแปลงข้ อมู ล ประวั ติ ศ าสตร์ ครอบครั ว ไว้ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล
เป็ นความร่ วมมื อ กั บ
findmypast.co.uk และ ancestry.co.uk เพื3อทําให้ประวัติศาสตร์ ครอบครัวที3เป็ นที3รู้จกั กันดีของเราจํานวนกว่า
10,000,000 ครอบครัวอยู่ในรู ปแบบดิจิทลั รวมทังทะเบียนผูเ้ สี ยภาษี (rate books) ประวัติสถานสงเคราะห์
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(workhouse records) ระเบียนโรงเรี ยน ระเบียนของโบสถ์ ระเบียนการฝังศพ และระเบียนเรื อนจํา ในปี พ.ศ.
2557z2558 มีผเู้ ข้าชมภาพถ่ายและ สําเนาหลักฐานกว่า 4.1 ล้านชิ น ทังนีผูส้ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี ได้
โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายที3หอ้ งสมุดทุกแห่งในแมนเชสเตอร์
ภาพถ่ าย – ผูส้ นใจสามารถเข้าชมภาพถ่ายโบราณของเมืองแมนเชสเตอร์ จาํ นวนกว่า 100,000 ภาพ
ได้ที3 Local Images Collection (www.images.manchester.gov.uk) และ Archives+ Flickr photostream 6 ในปี
พ.ศ. 2557z2558 มีผเู้ ข้าชมภาพถ่ายกว่า 5.7 ล้านภาพบน Archives+ Flickr Photstream
แค็ตตาล็อก ` Greater Manchester Lives เป็ นแค็ตตาล็อกร้านค้าที3ให้ผใู้ ช้สามารถหาทุกสิ3 งได้ในที3
เดียวและเป็ นช่องทางที3ให้ผใู้ ช้สามารถเข้าถึงเอกสารสําคัญด้านการศึกษาเกี3ยวกับท้องถิ3นและภาพถ่ายที3มีการ
สะสมไว้ในหอเก็บเอกสารสําคัญในมหานครแมนเชสเตอร์ ปั จจุบนั มีกว่า 1,000,000 รายการอยูใ่ นแค็ตตาล็อก
และภาพถ่ายกว่า 100,000 รู ป ในปี พ.ศ. 2557z2558 มีผเู้ ข้าเยี3ยมชม 23,592 ครังและมีการเข้าชมเอกสาร
101,028 หน้า
Archives+ blog – ตีพิมพ์เรื3 องราวและเนือหาจากการค้นคว้ารวบรวมของอาสาสมัคร มีผเู้ ข้าชม
จํานวน 37,188 ครัง ในปี พ.ศ. 2557z2558
สิ@ งสํ าคัญลําดับต้ นๆ ในอนาคต
รายการสรุ ปสิ3 งที3เป็ นความสําคัญลําดับต้นๆ ในอนาคตของบริ การห้องสมุด ได้แก่
รายได้ / การบริหารเชิ งพาณิชย์ – เราประสบความสําเร็ จในการสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆ
ผ่านทางการค้าปลีก ร้านกาแฟ การให้ใบอนุญาต/การอนุญาตให้ผลิตซํา (licensing / reproduction) และการ
ค้นคว้าเกี3ยวกับประวัติครอบครัว ขณะนี เราอยูร่ ะหว่างการหาช่องทางใหม่ๆ เพิ3มเติมสําหรับการให้บริ การเชิง
พาณิ ชย์และหารายได้สาํ หรับแผนกเก็บเอกสารสําคัญ Archives+ และห้องสมุดกลาง (Central Library)
โอกาสการระดมทุนและหาผู้ให้ การสนับสนุน – เรามองหาผูใ้ ห้การสนับสนุนอยูอ่ ย่างต่อเนื3องและ
ขอเงินช่ วยเหลือเพื3อช่ วยให้เราสามารถดําเนิ นการพัฒนาโปรแกรมกิ จกรรมสําหรับห้องสมุดกลางต่อไปได้
และทํา ให้ เ ราสามารถนํา ทรั พ ยากรและหนัง สื อ ต่ า งๆ ที3 เ ก็ บ ไว้ม าให้ ถึ ง มื อ ผู้ใ ช้ บ ริ การตามชุ ม ชนทั3ว
แมนเชสเตอร์ เราทํางานร่ วมกับมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ เพื3อแสวงหาความเป็ นไปได้ทางด้านเงินทุนในการ
ดัดแปลงเอกสารและหนังสื อสําคัญที3รวบรวมไว้ให้อยูใ่ นรู ปดิจิทลั
มุ่งเน้ นที@ละแวกบ้ าน พัฒนายุทธศาสตร์ ผ่านการทําให้เป็ นดิ จิทลั และการมีส่วนร่ วมเพื3อทําให้
สามารถนําเอกสารสําคัญและหนังสื อที3เก็บไว้ในห้องสมุดกลาง ออกไปสู่ ชุมชนและละแวกบ้านในพืนที3ต่างๆ
ทัว3 มหานครแมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน ครอบครัว และโรงเรี ยน
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แผนงานทางวัฒนธรรม ต่อยอดความสําเร็ จจากห้องสมุดกลางในฐานะสถานที3ทางวัฒนธรรม
สําคัญของเมืองและชักชวนให้ศิลปิ นใช้ผลงานของพวกเขาในการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทาง
ศิลปะ เพื3อช่วยทําให้หอ้ งสมุดละแวกบ้านเป็ นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมภายในชุมชน
รู ปแบบดิจิทลั ร่ วมงานกับพันธมิตรอย่างต่อเนื3องในการแปลงสิ3 งที3เก็บรักษาไว้ในห้องสมุดให้อยู่
ในรู ปแบบดิจิทลั และให้ผใู้ ช้บริ การสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์
การเก็บรักษาในรู ปแบบดิจิทลั เอกสารสําคัญในอนาคตจะถูกสร้างขึนในรู ปแบบดิจิทลั การทําให้
มัน3 ใจว่าข้อมูลในรู ปแบบดิจิทลั ที3มีคุณค่าจะยังสามารถนํามาใช้ได้ในอนาคตข้างหน้านับเป็ นสิ3 งที3ทา้ ทาย เรา
ทํางานร่ วมกับหน่วยบริ การเก็บรักษาเอกสารสําคัญทัว3 ภูมิภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อเพื3อทําการสร้างมาตรฐาน
และเครื3 องมือสําหรับการนี
การให้ อํานาจ อาศัยทักษะและประสบการณ์ที3หลากหลายของอาสาสมัครมาใช้ในการให้บริ การ
ด้านห้องสมุดที3กว้างขวางขึน พยายามขยายฐานอาสาสมัครโดยเฉพาะอย่างยิ3งในหมู่เยาวชนเพื3อเป็ นการพัฒนา
ทักษะและช่ วยปูทางสู่ อาชี พ ทําให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทด้วยโครงการมรดกชุ มชนและโครงการจิตอาสา
(community and voluntary heritage projects) ในระดับละแวกบ้านต่อไป
การเรียนรู้ ทํางานร่ วมกับโรงเรี ยน เยาวชน และพันธมิตรอย่างต่อเนื3องเพื3อทําให้มน3ั ใจว่าเอกสาร
สําคัญที3จดั เก็บไว้จะถูกใช้เพื3อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเรี ยนรู้ พัฒนาทักษะใหม่ๆ และสร้างความสํานึ ก
ในถิ3นที3อยูอ่ าศัย (sense of place)
การเป็ นหุ้นส่ วนหรือพันธมิตร ขยายขีดความสามารถต่อไปโดยการร่ วมเป็ นหุ ้นส่ วนกับพันธมิตร
ของเราและอีก 9 เขตในพืนที3มหานครแมนเชสเตอร์ (Greater Manchester)
บทสรุ ป
บริ การด้านห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ ได้ปฏิรูปตัวเอง และความเปลี3ยนแปลงนีเกิดขึนอย่างรวดเร็ ว การบริ การ
ของห้องสมุดในปัจจุบนั ได้รับความเชื3อถือในระดับสู งและถูกมองว่ามีบทบาทสําคัญเป็ นใจกลางของทุกชุมชน
ในพืนที3เมือง ห้องสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์ ได้ผ่านการปฏิรูปอย่างมีนยั ยะสําคัญในช่ วงทศวรรศที3ผ่านมา
ส่ วนหนึ3 งที3ได้รับการพัฒนาได้แก่การลงทุนก้อนใหญ่ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดต่างๆ ทังนี เพื3อทําตาม
วิสัยทัศน์ที3ตอ้ งการให้เกิดบริ การห้องสมุดสําหรับประชาชนที3ทนั สมัย มีคุณภาพ ยัง3 ยืน และครอบคลุม ทังนี
โดยให้บริ การผ่านแผนงานที3ทาํ ให้เกิ ดความทันสมัย การตกแต่งและเปลี3 ยนอาคารห้องสมุดเสี ยใหม่ โดย
มุ่งเน้นการใช้ที3ตงร่
ั วมกัน การพัฒนาด้านดิจิทลั การมีส่วนร่ วมมากยิ3งขึ นของชุ มชน และการเป็ นพันธมิตร
เพื3อให้มน3ั ใจว่าทรัพยากรและโอกาสด้านการลงทุนจะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทําให้ขณะนีพืนที3ห้องสมุด
ร้อยละ 70 ได้รับการปรับปรุ งให้ดียง3ิ ขึนอย่างมีนยั สําคัญ
สิ3 งที3เปรี ยบเสมือนอัญมณี ประดับยอดมงกุฏสําหรับห้องสมุดทังหลายในแมนเชสเตอร์ ก็คือห้องสมุดกลางที3
ได้รับการบูรณะและต่อขยายซึ3 งเปิ ดให้บริ การอีกครังในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 หลังจากปิ ดเพื3อปรับปรุ งและ
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ตกแต่งใหม่นาน 4 ปี ด้วยงบประมาณ 48,000,000 ปอนด์ ห้องสมุดแห่ งนีเป็ นส่ วนที3สร้างความแข็งแกร่ งให้กบั
บริ การด้านห้องสมุดทัว3 พืนที3มหานครแมนเชสเตอร์ ปั จจุบนั ห้องสมุดแห่ งนี ประกอบด้วยห้องเก็บเอกสาร
สําคัญและศูนย์ความเป็ นเลิศแห่งใหม่ซ3 ึงใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการส่ งเสริ มสิ3 งที3เก็บไว้ในห้องสมุดให้กบั กลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การใหม่ๆ พร้ อมทังให้ความสนใจเป็ นพิเศษกับกลุ่ มเด็ก โรงเรี ยน ครอบครัว และชุ มชนอันมีความ
หลากหลาย นอกจากนี ห้องสมุดดังกล่าวยังเป็ นที3ตงของห้
ั
องสมุดดนตรี เฮนรี วัตสัน (Henry Watson) ซึ3 ง
รวบรวมงานดนตรี ที3 มี คุ ณ ค่ า ที3 สุ ด ชุ ด หนึ3 ง ของห้ อ งสมุ ด ในประเทศอัง กฤษ และยัง พัฒ นาแผนงานทาง
วัฒนธรรมอันประกอบด้วยกิจกรรมและนิทรรศการที3ดึงดูดผูเ้ ยี3ยมชมกว่า 1,400,000 คนในปี แรกที3กลับมาเปิ ด
ให้บริ การ
นี3เป็ นช่วงเวลาที3น่าตื3นเต้นและท้าทายสําหรับห้องสมุดในมหานครแมนเชสเตอร์ ทังในด้านการสานต่อผลงาน
ที3เป็ นเลิศที3ได้เคยทําเอาไว้แล้ว และด้านการพัฒนาในอนาคต อันรวมถึงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ๆ การ
ร่ วมมือกับหน่วยงานอื3น การเป็ นพันธมิตร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ามกลางสภาวะที3ยงั คงต้องมัธยัสถ์เช่นใน
ปัจจุบนั

