ฉันจะตຌองปลีไยนพืไอ฿หຌอยูหมือนดิม ...
สภาพวดลຌอมการรียนรูຌทีไสรຌางสรรค์สาหรับหຌองสมุด฿นอนาคต
รใอบ บราซีลส์ ิRob Bruijnzeels)
ละกระทรวงจินตนาการ
ฉันทำงำน฿นหຌองสมุดประชำชนมำตลอดชีวิต ละฉันยังทำงำน฿หຌกับกระทรวงจินตนำกำร มันเมเดຌป็น
กระทรวงจริ งโ ต ป็ น บริ ษั ทขนำดลใ ก ทีไ มีค วำมชีไ ยวชำญดຌำ นนวคิด ละกำรออกบบหຌ องสมุด ประชำชน
ประกอบดຌวยสถำปนิก ปรกรมมอร์ทำงวัฒนธรรม ละบรรณำรักษ์สองคน
เมมี฿ครรูຌอยำงทຌจริงวำ ฿นวันขຌำงหนຌำหຌองสมุดจะมีลักษณะชนเร มຌวำหຌองสมุด ฿นอนำคตจะมีรำกมำ
จำกอดีต ต฿นขณะดียวกันหຌองสมุดประชำชนตຌองปลีไยนปลงละปรับ ตัว฿หຌขຌำกับยุคทีไทันสมัยของรำ คุณ
จะตຌองขຌำ฿จวำ สิไง฿ดยังคงมีควำมจำป็น ละสิไง ฿ดถึงวลำตຌองปลีไยนปลง หมำยควำมวำตຌองตัๅงคำถำมตอ ฮจิต
วิญญำณฮ ฿นกำรทำงำนดຌำนหຌองสมุด ถຌำคุณเมทรำบวำคุณมำจำกเหน คุณกใจะหลงอยู฿นหนทำงทีไเปยังอนำคต ฉัน
นึกถึงคำกลำวของ วิลลม ด คูนิง จิตรกรชำวดัตช์ทวีไ ำ ฮฉันจะตຌองปลีไยนพืไอ฿หຌอยูหมือนดิมฮ
การปลีไยนปลง
กำรพิไมขึๅนของทคนลยีสำรสนทศละพฤติกรรมของผูຌ฿ชຌบริกำรทีไ ปลีไยนปลงเป ทำ฿หຌควำมตຌองกำร
ของสังคมทีไมีตอหຌองสมุดปลีไยนปลงเปอยำงยิไงมืไอทียบกับสองทศวรรษทีไผำนมำ คำตอบของรำ฿นปัจจุบันเมเดຌ
ผิดทัๅงหมด ตกใเมเดຌหมำยควำมวำ มันดีพอ รำจำป็นตຌองริไมมองหำคำตอบ฿หมโ ละควรมีจุดมุงหมำยพืไอกำร
ปลีไยนปลงซึไงป็นนวัตกรรมทีไทຌจริง
 จากความขาดคลนสูความหลือฟือ
ปัจจุบันหຌองสมุดเมเดຌผูกขำดกำรขຌำถึงขຌอมูลอีกตอเป ขຌอมูลมีอยูทุกทีไ ละผูຌคนกใขຌำถึงเดຌตลอดวลำ ต
เมเดຌหมำยควำมวำผูຌคนกลำยป็นผูຌมีควำมรูຌมำกขึๅน พรำะถูกตัดขำดจำกบริบทละขำดทักษะ฿นกำรตีควำม สงผล
฿หຌพวกขำมักสดงควำมหในบนขຌอมูลพียงผิวผิน
 จากการบริภคสูการรวมสรຌางสรรค์
หຌองสมุดมักมองผูຌ฿ชຌบริกำรป็นผูຌบริภคทีไมีป้ำหมำยหลักพืไอยืมหนังสือ ตทุกวันนีๅผูຌคนทัไวลกสำมำรถ
สรຌำงนืๅอหำของตัวอง฿นลกออนเลน์ หຌองสมุดจำป็นตຌองลงเปสัมผัสกับภูมิปัญญำรวมของคนหมูมำก ละอนุญำต
฿หຌควำมรูຌหรือวิถี หลำนัๅนกลำยป็นสวนหนึไงของหຌองสมุด

 จากการทา฿หຌป็นมาตรฐานสูการทา฿หຌตกตาง
ควำมตຌองกำรสินคຌำละบริกำรของผูຌคน฿นปัจจุบันเมเดຌมีลักษณะทีไป็น บรรทัดฐำนดียวกัน ดังชนสมำร์ทฟ
นของตละคนเมหมือนกันกใพรำะกำรลือก฿ชຌงำนอพพลิคชัไนทีไอยูภำย฿น หຌองสมุดจึงควรมีบริกำรทีไอืๅอตอกำร
฿ชຌงำนทีไตกตำงกันเปของผูຌ฿ชຌบริกำรตละคน ชน ระบบ฿นกำรจัดกใบเฟล์หนังสือหรือพลงทีไผูຌ฿ชຌบริกำรเดຌลือกเวຌ
คานะนาสาหรับกลยุทธ์฿หม
เมวำจะ฿นยุคสมัย฿ดหຌองสมุดกใยังจำป็นตຌองยึด มัไนบทบำทดຌำนสงสริมกำรรียนรูຌละหลง สำหรับกำร
พัฒนำสวนบุคคล พียงต฿นศตวรรษทีไ โแ จำป็นตຌองพิไมติมมิติอืไนโ ขຌำเปดຌวย
 ถนนเปสูภูมิปัญญา
หຌองสมุดควรสงสริมกำรพัฒนำสติปัญญำ ซึไงเมเดຌป็นพียงกำรสวงหำควำมรูຌทำนัๅน ดังชนมดล DIKW
(Data, Information, Knowledge, Wisdom) ซึไงสดง฿หຌหในถึงกำรยกระดับขຌอมู ล฿หຌกຌำวหนຌำขึๅนเปจนกระทัไง
กลำยป็น สำรสนทศ ควำมรูຌ ละควำมขຌำ฿จ

ความเข้าใจ
สารสนเทศ
ข้อมูล

หาความสัมพันธ์ของ:
ใคร อะไร ทีไ่ หน
เมือ่ ไหร่

ความรู ้

เข้ าใจบริบท:

จดจารูปแบบ:
อย่างไร

ทาไม เพื่ออะไร

 หนทางเปสูชุมชนทีไสรຌางสรรค์
ผูຌคนจะอุทิศตน฿หຌกับสังคมละชุมชนกใตอมืไอพวกขำกิดควำมรูຌสึกป็นสมำชิกสวนหนึไงของชุมชน เบรอัน
อีน นักประพันธ์พลงทีไมีชืไอสียงบัญญัติคำวำ Scenius หมำยถึงนิวศ เดຌกหตุกำรณ์ สถำนทีไ หรือกลุมคน
อัน มีค วำมสมบู ร ณ์ งอกงำม ซึไง มีอิ ท ธิพ ลต อ กำรหล อหลอมอั จ ฉริ ยภำพ ควำมคิ ด฿หม โ หรื อ งำนทีไส รຌ ำงสรรค์
หຌองสมุดควรมีบทบำทชืไอมยงรงบันดำล฿จดຌวยกำรสงสริมกำรรียนรูຌภูมิปัญญำรวมกันของผูຌคน

 หนทางสูการมีสวนรวมสรຌางสรรค์
หຌองสมุดควรสรຌำงควำมสัมพันธ์฿หม ดຌวยกำรลิกมองผูຌ฿ชຌบริกำรวำป็นพียงผูຌบริภค ตป็นผูຌทีไสำมำรถ
ผลิตละปรับปลีไยนขຌอมูลควำมรูຌ ละรืไองรำวตำงโ ดยจัดหำครืไองมือละสิไงอำนวยควำมสะดวกพืไอสนับสนุน
กำรสรຌำงสรรค์ ชน กำรตัๅงคำถำมทีไทຌำทำยตอสมมติฐำนของผูຌคน มำกกวำกำรรอรับคำตอบจำกพวกขำ ลอรี
พัทนัม พืไอนรวมงำนของฉันกลำววำ
"วันนีๅราตຌองการผูຌคนทีไขຌา฿จความซับซຌอน ราตຌองการนักคิดทีไมีวิจารณญาณ ผูຌ คนทีไสามารถมองหใน
ทางลือกละชืไนชมมุมมองทีไตกตางกัน ราตຌองการผูຌคนทีไ รูຌจักตัๅงคาถามกีไยวกับความสัมพันธ์ ราตຌองการคาถาม
ทีไดีมากกวาคาตอบงายโ พราะคาตอบจะเมงายอีกตอเป
ทักษะของรามีความสาคัญ฿นลกทีไซับซຌอน฿นปัจจุบัน ราสรຌางสถานทีไทีไผูຌคนสามารถสัมผัสความรูຌละ
คຌนหาขຌอทใจจริง ตทีไสาคัญกวา ราเดຌสรຌางสภาพวดลຌอมทีไสนับ สนุนผูຌคนตัๅงคาถามละสวงหาคาตอบทีไอาจ
นาเปสูคาถาม฿หมละความคิดทีสไ ด฿หม ฿นตอนนีๅลกของราจึงตຌองการหຌองสมุดละบรรณารักษ์มากขึๅนกวาดิม"
การปฏิรูปหຌองสมุด
หในเดຌชัดวำกระบวนกำรหຌองสมุดบบดัๅงดิม ชนกำรพัฒนำคอลลกชัไน กำรจัดทำรำยกำรหนังสือ ละ
กำรสนั บ สนุ น ฿หຌ คนขຌำถึงขຌอมูล ตำงเมเดຌป็น จุ ดสน฿จหลั กของหຌ องสมุดอีกตอเปมຌวำจะยั งคงมีควำมส ำคัญ
กระบวนกำรหຌ องสมุด฿นปัจจุบัน ยังเมเดຌส นับสนุน ผูຌ คนอยำงตใมทีไ พืไอ฿หຌมี ทักษะกำรตีควำมละกระบวนกำร
บงปันควำมรูຌ รำจึงตຌองบูรณำกำรกำรทำงำนของหຌองสมุด ละพยำยำมทำสิไงทีไเมคยทำมำกอน รำจินตนำกำร
วำหຌองสมุดป็นระบบคอมพิวตอร์ทีไลຌำสมัย ละเมตรงกับควำมตຌองกำรของระบบ฿หมอีกตอเป กำรปรับปรุงงำยโ
ยอมเมชวย฿หຌรำออกจำกปัญหำ ตจะตຌองกำหนดคำ฿หม฿น ใ องค์ประกอบ
 ฮระบบปฏิบัติกำร฿หม'' หมำยถึงกระบวนกำรทำงำน฿หมของหຌองสมุด ดຌวยกำรออกบบวิธีกำรทีไนำตืไนตຌน
฿นกำรนำสนอคอลลกชัไนหຌองสมุดผำนกำรตีควำมทำงวัฒนธรรม มืไอหຌองสมุดกระตุຌน฿หຌผูຌคนมีรวม฿นกำร
บงปันควำมขຌำ฿จทีไลึกซึๅงหรือมุมมอง฿หมโ กใมีอกำสทีไจะกอ฿หຌกิดรงบันดำล฿จกผูຌอืไน กำรลกปลีไยน
สำมำรถสงผล฿หຌกิดคำถำม฿หมกับผูຌอืไนตอเปป็นกระบวนกำรทีไครบวงจร
 ฮกำร฿ชຌงำน฿หมฮ หมำยถึงรูปบบกำรทำงำน฿หมทีไจะชวยปลดลใอคควำมรูຌละควำมชีไยวชำญทีไมีอยูลຌว฿น
ชุมชน พืไอพิไมชืไอมยงของกิจกรรมหຌองสมุด สรຌำงควำมนำดึงดูด฿จมำกขึๅน ละมีนวนຌมทีไจะสงผล
กระทบตอผูຌคนละชุมชน

กระบวนการของห้องสมุดแบบใหม่
การได้ มาซึ่งความรู้และความเข้ าใจที่ลกึ ซึ้งที่ทาให้ มีแรงดลใจและมีห้องสมุดและชุมชนที่ดีข้ นึ
และมีแนวทางที่สอดคล้ องกันของการใช้ ในกิจกรรมของคุณ

การให้ ความสาคัญ

การมีส่วนร่วม

การจัดแสดง

พิธกี รรม

วิธกี ารนาเสนอ
คอลเลกชั่นและทาให้
สามารถเข้ าถึงได้

วิธกี ารที่ผ้ ูเข้ าเยี่ยมชมจะได้
แรงบันดาลใจและกระตุ้น
ให้ เกิดการตีความและ
ความรู้ใหม่ๆ

แสดงกระบวนการที่เกิดขึ้น
ในห้ องสมุดและผลของ
การตีความและความรู้
ใหม่ๆ ที่ถูกสร้ างขึ้น

การจัดพิธกี รรมบางอย่าง
ที่กระตุ้นความสนใจ
สร้ างการรับรู้ และ
เสริมสร้ างการเชื่อมโยงกัน
อย่างเหนียวแน่น

 ฮฮำร์ดวร์฿หมฮ หมำยถึงรูปบบทีไตกตำงกันของอำคำร ฿นอดีตพืๅนทีไหຌองสมุดถูกกำหนดดຌวยกำรจัดตูຌ
หนังสือป็นหลัก ตสถำปัตยกรรมหຌองสมุดนับจำกนีๅเป ควรมุงนຌนกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหวำงผูຌ ฿ชຌบริกำรละคอล
ลกชัไนของหຌองสมุด รวมทัๅงกอ฿หຌกิดกำรบงปันประสบกำรณ์รวมกัน ละป็นสถำนทีไทีไป็นทีไรักของชุมชน ดย
ปรับ฿หຌขຌำกับผูຌ฿ชຌละบริบทของชุมชนดยรอบ
กรณีศึกษาทีไดีทีไสุด
 รงงานชใอคกลต
กระทรวงจินตนำกำรเดຌมีสวน฿นกำรพัฒนำหຌองสมุดทีไอยู฿นรงงำนชใอคกลต มืองกำดຌำ นธอร์ลนด์
รงงำนหงนีๅสรຌำงขึๅนตัๅงตปี แ้็เ มืไอ โ ปีทีไลຌวหลำยหนวยงำนเดຌยຌำยขຌำเปอยูทีไนัไน ทัๅงหຌองสมุด หอจดหมำย
หตุ สำนักพิมพ์ ละรຌำนอำหำร ดยทัๅงหมดนัไงทำงำนอยูดຌวยกันดยเมมีผนังกัๅน

หຌองสมุด฿นรงงำนชใอคกลต฿ชຌพืๅนทีไสำหรับชัๅนหนังสือพียงรຌอยละ ใเ ทำนัๅน ละมีควำมสูงฉลีไยกวำ
โ.ใ มตร พรຌ อมบั น เด มุงนຌ น กำรป็ น พืๅน ทีไทำงสั งคมส ำหรั บ กำรสรຌ ำงสรรค์ละกำรมีส ว นร ว ม ชน พืๅนทีไจั ด
กระบวนกำรรียนรูຌ฿หຌดใกตำมนวคิดของกำร์ดนอร์ พืๅนทีไผลิตสืไอดิจิทัลทีไมีอุปกรณ์ครบครัน พืๅนทีไจัดวิร์คชใอปดຌำน
ศิลปะสิไงพิมพ์ ละพืๅนทีไสำหรับกิจกรรมทำงสังคมอืไนโ รงงำนชใอคกลตเดຌรับรำงวัลหຌองสมุดดีทีไสุด฿นประทศ
นธอร์ลนด์ประจำปี ค.ศ. โเแ5/โเแๆ ละกลำยป็นสถำนทีไนัดพบยอดนิยม ผูຌขຌำมำ฿ชຌบริกำรตำงโ ยังคงมี
พิไมขึๅนอยำงตอนืไอง
 รงลกปลีไยนขຌาวสาลี ฿นมืองสกีดาม
ดอ ครนบอร์ส คือสถำนทีไลกปลีไยนขຌำวสำลี ฿นมืองสกีดำม ป็นอำคำรสวยงำมคลำสิคทีไออกบบดย
สถำปนิกอิตำลียน-ดัตช์ มืไอ ค.ศ. แ็้โ ปัจจุบันป็นทีไตัๅงของหຌองสมุดประชำชนทีไมีคุณลักษณะพิศษ คือ มีสวน฿น
รมซึไงสะทຌอนถึงควำมจริญติบตงอกงำมสอดคลຌองกับปรัชญำของหຌองสมุด ละยังป็นสถำนทีไสำหรับสมำธิ กำร
อำน ฟังพลงหรือกำรมีสวนรวม฿นกำรสนทนำ ชนทีไซิซรคยกลำวเวຌวำ: ฮถຌำคุณมีสวน฿นหຌองสมุด คุณกใมีทุกอยำง
ทีไคุณตຌองกำรฮ
ตูຌหนังสือของหຌองสมุดหงนีๅทำมำจำกกระดำษขใงซึไงชวยลดคำร์บอนเดออกเซด์฿นชัๅนบรรยำกำศ ตกตง
ดຌวยคมเฟระยຌำซึไงดัดปลงมำจำกกຌวหลຌำยิน สัมพันธ์กับควำมป็นมำของอำคำรทีไครัๅงหนึไงคยป็นตลำดธัญพืช
ของอุตสำหกรรมหลຌำยิน฿นทຌองถิไน ทีไนีไ฿หຌควำมสำคัญกับกำรพิไมพืๅนทีไวำงสำหรับ฿ชຌป็นพืๅนทีไสำธำรณะทีไมีชีวิตชีวำ
฿จกลำงมืองประวัติศำสตร์
กำรผจญภัยของหຌองสมุด฿นอนำคตพิไงริไมตຌนขึๅน ละรำกใกำลังอยู฿นภำวะทีไตຌองปลีไยนปลงเปอยำง
ตอนืไองละคอยป็นคอยเป ยังมีรืไองรำวอีกมำกมำยทีไตຌองรียนรูຌ นนอนวำ รำจะตຌองทดลองละลงมือปฏิบัติจึง
จะพบวำสิไง฿ดดีหรือเมดีสำหรับกำรพัฒนำหຌองสมุด฿นศตวรรษทีไ โแ

