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ਜਾਣ-ਪਛਾਣ 

ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕਿਸ ਗਲੱ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆ ਂਮਦਦ ਿਰ 

ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਬੇਲ ਿੰਗਹੈਮ ਪਬਲ ਕ  ਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਸਿੰਤ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ- ਈ-ਇੱਕ-ਨਵੇਂ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਐਗਜੈਗਮੈਂਟ 

ਮਾਡ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਲਦਆਂ ਸਾਡੀ 2019-2023 ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯਜੋਨਾ  ਈ ਇਕ ਅਲਿ ਾਸੀ ਪਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਕੀਤੀ 

ਹ।ੈ ਸਾਡੇ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਗੱ ਬਾਤ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ  ੋਕਾਂ ਨਾ  - ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ – ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ  ਈ ਉਨ੍ਾਂ 

ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤ ੇਇਸ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ  ਈ ਲਮ  ਕੇ ਕਿੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਲਵਚਾਰਾ ਂਬਾਰ ੇਗੱ  ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਝਾਅ 

ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਹ ਲਰਪੋਰਟ ਇਨ੍ਾਂ ਗੱ ਾਂਬਾਤਾਂ ਅਤ ੇਅਸੀ ਂਉਨ੍ਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲਸੱਲਿਆ ਹੈ ਨੂਿੰ  ਲਬਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾ ,  ਾਇਬਰੇਰੀ ਆਗੂ ਇਹ ਲਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ ਲਕ  ਾਇਬਰੇਰੀ ਲਕੱਥੇ ਸਿ ਤੋਂ ਵਧੱ ਪਰਿਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਉਸਦੇ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਦਸਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ 

ਸਾਡਾ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਕਨਵਰਸੇਸਨਜ਼ ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਮਰੀਕਨ  ਾਇਬਰਰੇੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਅਤ ੇਹਾਰਵ਼ੁੱਡ ਇਿੰਸਟੀਲਚਊਟ ਫਾਰ 

ਪਬਲ ਕ ਇਨੋਵੇਸਨ ਦ਼ੁਆਰਾ ਲਵਕਲਸਤ ਯਿੰਤਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹ।ੈ ਇਹ  ਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਿੂਲਮਕਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ 

ਕਰਨ ਅਤ ੇਿਾਈਚਾਲਰਆਂ ਲਵਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀ ੀ ਲ ਆਉਣ ਲਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ  ਈ ਇਨ੍ਾਂ ਸਿੰਸਥਾਵਾਂ ਵ ੍ੋਂ  ਬਣਾਈਆਂ 

ਗਈਆਂ ਪਰਲਕਰਆਵਾਂ ਦੇ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਲਵਚੋਂ ਇਕ ਹ।ੈ ਇਹ ਪਰਲਕਲਰਆਵਾਂ ਦੇਸ ਿਰ ਦੀਆਂ  ਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਆਪਣੇ 

ਿਾਈਚਾਲਰਆ ਂਨੂਿੰ  ਲਬਹਤਰ ਢਿੰਗ ਨਾ  ਸਮਝਣ, ਿਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਤ ੇਮ਼ੁੱਲਦਆਂ ਪਰਤੀ ਵਧਰੇੇ ਲਕਲਰਆਸੀ  ਹੋਣ 

ਅਤ ੇਿਾਈਚਾਰ ੇਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਪਲਹ  ਦੇਣ  ਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਦਂੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਕਨਵਸੈਨਜ਼ ਮਾੱਡ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

ਕਰਲਦਆਂ,  ਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਪਰਮਾਲਣਕਤਾ ਨਾ  ਿਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਨੂਿੰ  ਸਾਮ  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਹਰ ਲਕਸਮ ਦੇ ਫੈਸ ੇ 

 ੈਣ ਬਾਰ ੇਦੱਸਣ  ਈ “ਜਨਤਕ ਲਗਆਨ” ਲਤਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

  

ਜਨਤਕ ਲਗਆਨ ਮਾਹਰ ਲਗਆਨ 

 ੋਕਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਲਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਿਾਈਚਾਰ ੇਨੂਿੰ  ਲਕਵੇਂ ਵੇਿਦ ੇਹਨ ਬਾਰ ੇਪਰਮਾਲਣਕ ਤੌਰ 

ਤ ੇਸਾਲਮ  ਕਰਨ ਨਾ  ਆਉਦਂਾ ਹੈ।  

ਪੇਸੇਵਰ ਲਵਸ ੇਸਣ ਅਤ ੇਅਿੰਕਲਿਆਂ, ਰ਼ੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰਕਿੇ, 

ਵੋਟ  ਅਿੰਕਿੇ, ਦਰਸਕ ਅਤ ੇਮਾਰਕੀਟ ਅਲਧਐਨ ਦੀ 

ਲਰਪੋਰਲਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆਉਦਂਾ ਹੈ। 

ਸਧਾਰਨ ਿਾਸਾ ਲਵੱਚ ਲਜਸ ਨੂਿੰ  ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਉਸ ਿਾਸਾ ਲਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੇਸੇਵਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ 

ਹਨ 

ਅਮੈਰੀਿਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਸਸੋੀਏਸ਼ਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਕਮੂੰਗ ਿਕਮਉਕਨਟੀਜ਼ 



 

ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ, ਰਾਜ ਅਤ ੇਕੌਮੀ ਸਿੰਗਠਨ ਲਰਪੋਰਟਾਂ ਅਤ ੇਅਿੰਕਿੇ ਪਰਕਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰ ੇਵੀ 

ਸੂਚਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ "ਮਾਹਰ ਲਗਆਨ" ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀਲਵਤ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਲਮਊਲਨਟੀ ਕਨਵਰਸੇਸਨਜ਼ ਲਵੱਚ ਲਹੱਸਾ 

 ੈਣ ਵਾ ੇ  ੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾ  ਲਵਚਾਲਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਡਾ ਤਜਰਬ੍ਾ 

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂਿੰ  

ਸੂਲਚਤ ਕਰਨ  ਈ ਬੈਲ ਿੰਗਹੈਮ ਲਵੱਚ ਰਲਹਣ 

ਵਾ ੇ ਅਤ ੇਕਿੰਮ ਕਰਨ ਵਾ ੇ  ੋਕਾਂ  ਈ ਬਹ਼ੁਤ 

ਸਾਰ ੇਲਦ ਚਸਪੀ ਦੇ ਲਵਲਸਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ 

ਲਗਆਨ ਨੂਿੰ  ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀ ਂਲਧਆਨ 

ਨਾ  ਸ਼ੁਣਨ ਅਤ ੇਿਲਵੱਿ  ਈ ਆਪਣੀਆਂ 

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੋ ਅਸੀ ਂਸ਼ੁਲਣਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ   

ਲਤਿੰਨ ਮਹੀਲਨਆ ਂ(ਅਪਰੈ  ਤੋਂ ਜੂਨ, 2019) 

ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੀ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ 343  ੋਕਾਂ 

ਨਾ  ਗੱ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਗੱ ਬਾਤ ਨੇ ਬਹ਼ੁਤ 

ਸਾਰ ੇਰਪੂ  ਏ: ਕ਼ੁਝ ਨੂਿੰ  ਡਰਾਪ-ਇਨ ਜਨਤਕ 

ਸਿਾਵਾਂ ਦੇ ਰਪੂ ਲਵੱਚ ਰੱਲਿਆ ਲਗਆ ਸੀ, ਕ਼ੁਝ ਨੂਿੰ  

ਿਾਸ ਲਵਲਸਆ ਂਦੇ ਦ਼ੁਆ ੇ ਜਾਂ ਵੱਿ ਵੱਿ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 

ਿਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾ  ਤਲਹ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। 

ਕਈਆਂ ਨੂਿੰ  ਲਵਅਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ  ੋਕ ਜੋ 

ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਵੱਚ, ਕਾਫੀ ਦੀਆਂ ਦ਼ੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਲਕਤੇ ਹੋਰ ਇਿੰਟਰਲਵਊ ਦੇਣ  ਈ 

ਲਤਆਰ ਸਨ, ਨਾ  ਆਯੋਲਜਤ ਕੀਤਾ ਲਗਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਮੂਹ ਸੈਸਨ ਅਤੇ ਲਵਅਕਤੀਗਤ ਇਿੰਟਰਲਵਊ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇ ਾਵਾ 

ਹੋਰ ਿਾਸਾਵਾਂ ਲਵੱਚ ਰੱਿੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂਿੰ  ਲਵਸਵਾਸ ਸੀ ਲਕ ਅਸੀ ਂ ੋਕਾਂ  ਨਾ  ਗੱ  ਕਰਕੇ ਸਿ ਤੋਂ ਪਰਿਾਵਸਾ ੀ ਅਤੇ 

 ਾਿਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂਿੰ  ਬੱਸ ਇਹ ਅਿੰਦਾਜਾ ਨਹੀ ਂਸੀ ਲਕ  ੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾ  ਲਕਿੰਨਾ ਿ਼ੁੱ ੍ਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ 

ਗੱ ਾਂਬਾਤਾਂ ਲਕਿੰਨੀਆ ਂਸਾਰਥਕ ਹਣੋਗੀਆਂ।  ੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚ਼ੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 

ਦ਼ੁੱਿ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ  ਈ ਉਤਸ਼ੁਕ ਸਨ। ਗੱ ਬਾਤ ਿਰਪੂਰ ਅਤੇ  ਾਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਣਨਾ ਮ਼ੁਸਕ  ਹ਼ੁਿੰਦਾ ਸੀ। 

ਸਾਡੇ  ਈ ਇਹ ਲਨਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱ  ਹੈ ਲਕ  ੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂਿੰ  ਸੌਂਪੀ। ਅਸੀ ਂਇਸ ਨੂਿੰ  ਜਨਤਕ 

 ਾਇਬਰੇਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਵਉਤਂ ਕਰਨ ਲਵੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਲਮਉਲਨਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਰੂਤਾਂ ਅਨ਼ੁਸਾਰ ਬਦ ਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨ਼ੁਕੂ  

ਹਨ  ਈ ਇਸਤੇਮਾ  ਕਰਨ ਵ ੱ ਪਰੇਲਰਤ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਿਾਗ  ੈਣ ਵਾ ੇ ਦਾ ਧਿੰਨਵਾਦ। ਅਸੀ ਂਆਉਣ ਵਾ ੇ ਸਾ ਾਂ  ਈ 

ਸਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਲਦਸਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਕਾਰ ਦੇਣ  ਈ ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  
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ਸਾਡੇ ਿਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 

 ੋਕ ਜ਼ੁਿਨ, ਸ਼ੁੱਰਲਿਅਤ ਹੋਣ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸਲਤਕਾਰ ਅਤੇ ਦਲੂਜਆਂ ਦ਼ੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ 

ਇਕੱਠੇ ਲਮ  ਕੇ ਸਦਾ-ਲਸੱਿਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚਾਹ਼ੁਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਪਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੂਿੰ  ਲਚਿੰਤਾ ਹੈ ਲਕ ਸਾਡਾ ਿਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇਰੇ ਸਿੰਲਮ ਤ, ਸ਼ੁਰੱਲਿਅਤ ਅਤੇ ਲਟਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਅਗਰ ਸਾਲਰਆਂ  ਈ ਵਧੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਪਰਚਲ ਤ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। 

ਲਜਵੇਂ ਲਕ  ੋਕ ਉਨ੍ਾਂ ਲਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਗੱ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਮਾਲਣਕ ਸਬਿੰਧਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਬਾਰੇ 

ਗੱ  ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦਜੂੇ ਦੇ ਵੱਿੋ ਵੱਿਰੇ ਤਜ਼ਰਲਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂਿੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ 

ਿਾਈਚਾਰ ੇਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਲਥਕ ਅਵਸਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹ਼ੁਿੰਚ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਦਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਅ ਲਹਦਗੀ ਦੀਆਂ ਿਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਘਟਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਾਂ ਦਾ ਕਲਹਣਾ ਹੈ ਲਕ ਸਾਨੂਿੰ  ਚਿੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਫਿੰਡ ਪਰਾਪਤ ਪਬਲ ਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾ  ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਅਤੇ 

ਸ਼ੁਰੱਲਿਅਤ ਿਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹੈ, ਲਜਥੇ ਲਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੰਬਿੰਧ 

ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਜੱਥੇ ਿਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰੇਕ  ਈ ਪਹ਼ੁਿੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਜੱਥੇ ਮੌਲਕਆਂ ਦੀਆਂ 

ਰ਼ੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂਿੰ  ਸਵੀਕਾਲਰਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਜੇ ਗੈਰ-ਮ਼ੁਨਾਫਾ, ਲਵਸਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਗਠਨਾਂ,  ੀਡਰਲਸਪ ਅਹ਼ੁਲਦਆਂ ਵਾ ੇ  ੋਕਾਂ, ਸਾਡੀ 

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਗੇ ਅਤੇ ਲਸਰਜਣਾਤਮਕ ਗ਼ੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਵਚ ਲਹੱਸਾ ਲ ਆ, ਤਾਂ 

 ੋਕਾਂ ਵ ੍ੋਂ  ਯਤਨ ਉਤੱ ੇਿਰੋਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿੰਿਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗੀ। 


