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แผนงานการปรับปรุงและชุบชีวติห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ 

 

Neil MacInnes 

 
มาทาํความรู้จักกบัแมนเชสเตอร์กนั  

แมนเชสเตอร์ตังอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษ มีประชากรจาํนวน 515,000 คน ในปี พ.ศ. 
2556 มหานครแมนเชสเตอร์เป็นศูนยก์ลางระดบัโลกแห่งภูมิภาคเนื3องจากแมนเชสเตอร์เป็นเมืองที3มีประชากร
หนาแน่นที3สุดเป็นอนัดบัสองขององักฤษและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจถึงสี3หมื3นแปดพนัลา้นปอนด์ ประชากร 2.6 
ลา้นคนและธุรกิจกวา่ 90,000 แห่ง  

เฉพาะในแมนเชสเตอร์เองมีการจา้งงานถึงเกือบ 400,000 ตาํแหน่งงานซึ3 งรวมถึง 19,000 ตาํแหน่งงานที3
สนามบินแมนเชสเตอร์ซึ3 งปัจจุบนัมีเที3ยวบินตรงไปยงัฮ่องกงและสิงคโปร์ สนามบินแมนเชสเตอร์เป็นเสมือน
ประตูสู่ภาคเหนือของประเทศองักฤษ 

เมื3อไม่นานมานี ตวัเมืองเองได้รับประโยชน์จากแผนงานลงทุนมูลค่า 1 พนัล้านปอนด์เพื3อพฒันาระบบการ
ขนส่งสาํหรับอนาคตและเพื3อเชื3อมสนามบินและพืนที3รอบนอกตวัเมือง  

การที3แมนเชสเตอร์มีการขยายตวัท่ามกลางความผนัผวนทางเศรษฐกิจยอ่มเป็นสิ3งที3ยนืยนัถึงเศรษฐกิจที3มีขนาด
ใหญ่และมีความหลากหลาย แมนเชสเตอร์ยงัเป็นผูน้าํในระดบันานาชาติทางดา้นวิทยาศาสตร์และการวิจยัและ
พฒันาที3อาศยัเทคโนโลยีระดบัสูง ดงัจะเห็นไดจ้ากการที3ในปี พ.ศ. 2547 นกัวิทยาศาสตร์ประจาํมหาวิทยาลยั
แมนเชสเตอร์สามารถแยกกราฟีน ซึ3 งเป็นวสัดุที3แขง็แกร่งที3สุดในโลกไดส้าํเร็จ 1 

การลงทุนในดา้นอื3น ๆ ในเมืองแมนเชสเตอร์ยงัรวมถึงการพฒันาสถาบนัวสัดุศาสตร์เซอร์เฮนรี รอยส์ (Sir 
Henry Royce Institute for Advanced Materials) อีกดว้ย ส่วนภาคธุรกิจดา้นงานสร้างสรรค์และดิจิทลั 
(Creative & Digital Sector) มีการจา้งงานถึง 105,000 ตาํแหน่งงาน สร้างมูลค่าเพิ3มรวม (Gross Value Added 
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 ศาสตราจารยอ์งัเดร ไกมแ์ละศาสตราจารยค์อนสแตนติน โนโวสลอฟ คน้พบวิธีการแยกชันกราฟีนออกจากกนัโดย

ใชเ้ทปกาวเป็นผลสาํเร็จในปี พ.ศ. 2553 ทาํใหไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีเดียวกนันันเอง 

 



2 

 

 

หรือ GVA) สูงถึง 4.7 พนัล้านปอนด์ต่อปี ที3มีเฉพาะธุรกิจที3มีโอกาสการเติบโตสูงซึ3 งมีศูนย์รวมอยู่ที3 
MediaCityUK และ The Sharp Project 2  

การเติบโตและโอกาสที3พบไดท้ั3วไปในมหานครแมนเชสเตอร์จะยิ3งขยายตวัมากขึนจากการที3แมนเชสเตอร์
ไดรั้บมอบอาํนาจเพิ3มเติมจากรัฐบาลในการดูแลบริหารกิจการงานดา้นการขนส่ง ที3อยูอ่าศยั ทกัษะฝีมือแรงงาน 
สุขภาพ และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

เมื3อมองไปในอนาคตอีก 10 ปีขา้งหน้า เราจะเห็นว่าแมนเชสเตอร์มีพืนฐานที3มั3นคงสําหรับการเติบโต เงิน
ลงทุนของภาครัฐ ประชากร โครงสร้างขันพืนฐาน และธุรกิจที3ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว ต่างก็ให้ผลตอบแทนใน
รูปการจา้งงานและโอกาสในพืนที3 รวมไปถึงชื3อเสียงในระดบันานาชาติ 

แมนเชสเตอร์เป็นที3รู้จกักนัดีในฐานะเมืองแห่งห้องสมุด ห้องสมุดเชทแธม (Chetham's Library) ไดรั้บการ
ก่อตังขึนในปี พ.ศ. 2196 และนบัเป็นห้องสมุดประชาชนที3เก่าแก่ที3สุดในโลกตะวนัตกที3ใช้ภาษาองักฤษ และ
แมนเชสเตอร์ยงัเป็นที3ตังของห้องสมุดจอห์น ไรแลนด์ส (John Rylands Library) ซึ3 งเป็นส่วนหนึ3 งของ
มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ มีหอ้งสมุดประชาชนเปิดให้บริการในแมนเชสเตอร์มาตังแต่ปี พ.ศ. 2395 แลว้ โดย
ห้องสมุดสาธารณะแมนเชสเตอร์ (Manchester Free Library) เปิดให้บริการแบบไม่เสียค่าใชจ่้ายในห้องโถง
แห่งวทิยาศาสตร์ (Hall of Science) ที3แคมป์ฟีลด์  (Campfield) ซึ3 งปัจจุบนัเป็นที3ตังของพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์
และอุตสาหกรรม โดยมีผูที้3มีชื3อเสียง เช่น ชาร์ลส์ ดิกเคนส์ (Charles Dickens) และวิลเลียม แธคเคอเรย ์
(William Thackeray) ไดม้าร่วมงานและกล่าวสุนทรพจน์ในงานก่อตัง ห้องสมุดแมนเชสเตอร์อาศยัอาํนาจจาก
พระราชบญัญติัพิพิธภณัฑ์และห้องสมุดประชาชน ค.ศ. 1850 หรือในปี พ.ศ. 2393 (Public Libraries and 
Museums Act of 1850) เป็นหน่วยงานระดบัทอ้งถิ3นหน่วยงานแรกที3ก่อตังหอ้งสมุดที3ให้บริการยืมหนงัสือและ
เป็นแหล่งอา้งอิงสาํหรับประชาชนซึ3งบริหารงานโดยใชเ้งินจากภาษีของประชาชน 

กลยุทธ์ของห้องสมุดเมือง  

 ผูบ้ริหารในสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ได้ลงมติเห็นชอบในยุทธศาสตร์ห้องสมุดเมืองล่าสุดเมื3อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และไดว้างรูปแบบการให้บริการของห้องสมุดทั3วทังมหานครเพื3อทาํให้มั3นใจวา่การจดั
ให้บริการดา้นห้องสมุดทั3วพืนที3ตามที3บญัญติัไวต้ามกฎหมายมีความย ั3งยืน ยุทธศาสตร์ดงักล่าวพฒันาโมเดล
ใหม่ในการมอบบริการดา้นห้องสมุด ขอ้มูลและเอกสารสําคญัที3ทนัสมยั มีคุณภาพ ย ั3งยืน ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์นี ยงัได้สร้างห้องสมุดที3มีหลายระดบัที3มุ่งลงทุนในที3ตังที3ใช้ร่วมกนั รวมถึงการ
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 MediaCityUK คือศูนยร์วมที3พกั ที3เล่นกีฬา กิจกรรมเชิงวฒันธรรม กิจกรรมเพื3อสุขภาพ โรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ 

และ The Sharp Project เป็นศูนยร์วมผูป้ระกอบการและบริษทัที3รับผลิตงานดิจิทลั เป็นแหล่งใหบ้ริการพืนที3สาํนกังาน 
การผลิต และการจดังานอีเวนท ์
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พฒันาทางดิจิทลัและการมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวางยิ3งขึนในชุมชน ซึ3 งทาํให้มั3นใจไดว้า่ทรัพยากรต่างๆ และ
โอกาสดา้นการลงทุนจะถูกนาํไปใชป้ระโยชน์อยา่งสูงสุด    

บริการที3วา่มานี ใชรู้ปแบบกระจายออกจากศูนยก์ลาง (hub and spoke) โดยหอ้งสมุดกลางจะเป็นจุดศูนยก์ลางที3
หนุนการให้บริการดา้นห้องสมุดในพืนที3ต่างๆ ของเมืองเอาไว ้เครือข่ายห้องสมุดในละแวกบา้นจาํนวน 15 
แห่งของเรายงัคงมีบทบาทสําคญัในใจกลางชุมชนที3ตังอยู่ต่อไป และยงัให้การสนับสนุนบริการห้องสมุด
อเนกประสงค์ ที3มุ่งเน้นเนือหาทัง 5 ด้านอันได้แก่ การอ่าน ดิจิทลั ข้อมูล สุขภาพและการเรียนรู้อีกด้วย 
ห้องสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์กาํลงัพฒันามาตรฐานแมนเชสเตอร์ (Manchester standards) และคาํสัญญาที3
จะสนบัสนุนการให้บริการของห้องสมุดอเนกประสงค ์ห้องสมุดละแวกบา้น (Neighbourhood Libraries) เป็น
พืนที3ชุมชนที3มีคุณค่าและมีหนา้ที3เสมือนหนา้ร้านและจุดที3สามารถเขา้ถึงบริการดา้นอื3นๆ อนัหลากหลายของ
สภาเทศบาลเมืองและองคก์รที3เป็นพนัธมิตรต่างๆ นอกจากนี เรายงัมีหอ้งสมุดชุมชนอีก 6 แห่งที3ร่วมดาํเนินการ
กบัอาสาสมคัรและองค์กรในท้องถิ3นในการให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงบริการของห้องสมุดที3ได้รับการ
สนบัสนุนจากหอ้งสมุดแม่/หอ้งสมุดคู่หู (parent/buddy library) อีกทีหนึ3ง  

หอ้งสมุดแมนเชสเตอร์รายงานขอ้มูลการดาํเนินงานประจาํปี พ.ศ. 2557-2558 ดงันี   

• มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการ 2.7 ลา้นครั งต่อปี  

• หนงัสือใหม่จาํนวน 1.3 ลา้นเล่มต่อปี  

• มีการใชค้อมพิวเตอร์ 464,980 ครั งต่อปีบนคอมพิวเตอร์ที3จดัไวส้ําหรับสาธารณชนจาํนวน 600 
เครื3อง 

• มีสมาชิกที3ยมืหนงัสือเป็นประจาํ จาํนวน 109,712 คน  

• 15,475 คนสามารถเขา้ถึงขอ้มูลผลประโยชน์และสวสัดิการของรัฐ 

• มีผูเ้ขา้ร่วมงานต่าง ๆ จาํนวน 115,196 คน  

• เยาวชนเขา้ร่วมงานดา้นการศึกษาจาํนวน 19,565 คน  

• ใหบ้ริการยมืหนงัสือ 844,867 เล่ม  

• มีการใชร้ะบบ Wi-Fi 195,083 ครั ง  

• จาํนวนชั3วโมงทาํงานของอาสาสมคัร 17,140 ชั3วโมง  

• สมาชิกที3มาใชบ้ริการเป็นประจาํที3มีอายรุะหวา่ง 0-16 ปีจาํนวน 25,015 คน  

ในช่วง 10 ปีที3ผา่นมานี  ห้องสมุดในแมนเชสเตอร์ไดผ้า่นการเปลี3ยนแปลงอยา่งมากมาย สภาเทศบาลเมืองได้
จัดสรรเงินลงทุนมูลค่าสูงเพื3อสร้างห้องสมุดผ่านแผนงานการก่อสร้าง การปรับปรุงให้ทันสมัย การ
เปลี3ยนแปลง/การปรับเปลี3ยน และการบูรณะต่างๆ ซึ3 งส่งผลให้เครือข่ายห้องสมุดร้อยละ 75 ได้รับการ
พฒันาขึนอยา่งมาก 
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ห้องสมุดต่างๆ ในตวัเมืองเปิดให้บริการ 721 ชั3วโมงต่อสัปดาห์ โดยห้องสมุดขนาดใหญ่เปิดให้บริการ 46 
ชั3วโมงต่อสัปดาห์ (รวมถึงช่วงคํ3า 2 วนัและทุกวนัเสาร์) และห้องสมุดอื3นๆ ที3อยู่ใกลเ้คียงเปิดให้บริการ 30 
ชั3วโมงต่อสัปดาห์ (ช่วงคํ3า 1 วนัและทุกวนัเสาร์) จุดแข็งของการบริการของห้องสมุดต่าง ๆ อยูที่3คุณภาพและ
การกระจายทรัพยากร และในช่วงสองสามปีที3ผา่นมา เราก็ไดพ้ยายามมองหาวิธีที3จะทาํให้ผูค้นมาเขา้ร่วมและ
มีส่วนมอบบริการหอ้งสมุดอยา่งทั3วถึงในเขตเมืองและไม่ใช่เพียงแต่ภายในตวัอาคารหอ้งสมุดเท่านัน   

แผนงานการปรับปรุงห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากระบบที3ดียิ3งขึ น เทคโนโลยีใหม่ๆ และการพฒันา
บริการที3มุ่งเน้นผูใ้ช้บริการเป็นหลกัอนัหลากหลาย การเปลี3ยนแปลงนี ทาํให้ประหยดัค่าใช้จ่าย สะดวก และ
ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ทรัพยากรของหอ้งสมุดและจดัการบญัชีห้องสมุดของตนเองไดง่้ายดาย
และรวดเร็วยิ3งขึน เวบ็ไซตข์องห้องสมุดเองก็นบัวา่เป็นส่วนสําคญัของบริการ ดว้ยการที3ผูใ้ช้บริการสามารถ
เขา้ถึงทรัพยากรห้องสมุด หนงัสือเกี3ยวกบัประวติัศาสตร์ทอ้งถิ3นและครอบครัวและ e-book ที3ให้ยืมไดต้ลอด 
24 ชั3วโมง นอกจากนี ยงัได้ติดตังระบบ Wi-Fi ในห้องสมุดทุกแห่งทั3วมหานครและยงัเริ3มให้บริการ App 
ห้องสมุดที3สามารถใช้กบัโทรศพัท์มือถือ ซึ3 งใช้ได้ทังระบบ iPhone, Android และ Blackberry ทาํให้
ผูใ้ชบ้ริการเขา้ถึงบญัชีของตนและรายการหนงัสือและบริการไดส้ะดวกและง่ายดายยิ3งขึน 

สิ3งสําคญัที3ทาํให้เราสามารถมอบบริการคุณภาพที3กวา้งขวางและหลากหลายไดแ้ก่การร่วมงานกบัพนัธมิตร
และอาสาสมคัรที3มาจากวงการต่างๆ กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การร่วมมือกนัทั3วมหานครนีประกอบดว้ยกลุ่ม
ต่างๆ ตังแต่ชุมชนในทอ้งถิ3น ไปจนถึงทนายความผูเ้ชี3ยวชาญดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาที3สละเวลามาให้การ
สนบัสนุนผูป้ระกอบการที3เพิ3งเริ3มตังตวัโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กบัห้องสมุดบริติชไลบรารี (British Library) 
มหาวทิยาลยัแมนเชสเตอร์ เมโทรโพลิแทน (Manchester Metropolitan University) มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ 
(University of Manchester) สภามหาวิทยาลยัและศิลปศาสตร์แมนเชสเตอร์ ประเทศองักฤษ (Manchester 
College and the Arts Council)  เป็นตน้ และยงัไม่รวมถึงอาสาสมคัรอีกกวา่ 300 คนจากทั3วเมืองที3สละเวลาและ
แรงงานมาช่วยสนบัสนุนการให้บริการของเรา ทังนีนบัเป็นจาํนวนชั3วโมงที3อาสาสมคัรอุทิศให้ถึงเป็นจาํนวน 
17,000 ชั3วโมงในระหวา่งปี พ.ศ. 2557-2558  การทาํงานร่วมกนัแบบพนัธมิตรยงัจะเพิ3มมากขึนเรื3อยๆ เพื3อที3
เราจะสามารถมอบบริการร่วมกนัได ้และเพื3อทาํใหม้ั3นใจวา่ทรัพยากรที3มีอยูใ่นมหานครแห่งนีจะไดถู้กนาํมาใช้
อยา่งไดป้ระโยชน์สูงสุด  

ในดา้นโครงสร้างการวางแผนทางยุทธศาสตร์ เราไดย้ึดมติร่วมในระดบัชาติว่าห้องสมุดควรจะมอบบริการ
เนือหา 5 หวัขอ้หลกัที3ขาดไม่ไดส้ําหรับผูใ้ช ้ไดแ้ก่ การอ่าน สุขภาพ ดิจิทลั ขอ้มูล และการเรียนรู้ นี3จะทาํให้
มั3นใจไดว้่าเราจะสามารถมอบสิ3งที3ผูใ้ชบ้ริการในยุคนี และในอนาคตตอ้งการ บริการห้องสมุดยงัสนบัสนุน
จุดมุ่งหมายหลกัของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ เช่น การยกระดบัความสามารถในการรู้หนงัสือ (ทังใน
ดา้นทกัษะการอ่านและดา้นดิจิทลั) การลดการพึ3งพาผูอื้3น การรักษาไวซึ้3 งชุมชนละแวกบา้น ทอ้งถิ3น และสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ห้องสมุดยงัให้ผูใ้ช้บริการเข้าถึงบริการของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์และ
พนัธมิตรที3หลากหลาย อนัทาํใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงบริการเหล่านีไดจ้ากในระดบัทอ้งถิ3น 
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หอ้งสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์มีบทบาทหลกัที3สาํคญัในการสนบัสนุนสิ3งที3สภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์จดั
ความสาํคญัเป็นอนัดบัตน้ๆ อนัไดแ้ก่ – การเติบโต การปฏิรูป และสถานที3  

การเติบโต 

• สิ3งอาํนวยความสะดวกในห้องสมุดเป็นสิ3งสนบัสนุนชุมชนและอาจมีประโยชน์อยา่งยิ3งต่อชุมชนที3เพิ3ง
จะมาอยูใ่นเมืองไดไ้ม่นาน ห้องสมุดถือเป็นจุดติดต่อแห่งแรกที3ผูม้าใหม่ไดส้ัมผสัและเป็นสถานที3ที3ปลอดภยั
ซึ3 งผูค้นสามารถมาใชบ้ริการหรือใชค้อมพิวเตอร์ไดด้ว้ยความสบายใจ 

• หอ้งสมุดเป็นแหล่งทรัพยากรสาํหรับเด็กๆ และเยาวชน พ่อแม่ผูป้กครองและครูอาจารยใ์นทอ้งถิ3น ผา่น
ทางหนงัสือ คอมพิวเตอร์ และทรัพยากรอื3น ๆ เป็นพืนที3เพื3อการศึกษาหรือความบนัเทิงและเป็นทรัพยากรดา้น
การเรียนการสอนสาํหรับโรงเรียนผา่นการเขา้เยี3ยมชมหอ้งสมุด 

• ช่วยให้ชาวเมืองไดมี้โอกาสไดเ้ขา้รับการอบรม การอบรมทกัษะ และโอกาสในการเขา้ถึงการจา้งงาน 
อนัเป็นหนา้ที3หลกัของหอ้งสมุด  

• หอ้งสมุดถือเป็นแหล่งขอ้มูลสาํหรับผูที้3กาํลงัคิดจะเริ3มตน้ทาํธุรกิจของตนเอง และสําหรับความตอ้งการ
ดา้นธุรกิจอื3นๆ อนัหลากหลายซบัซอ้น นอกจากนีหอ้งสมุดยงัเป็นหนทางสู่การสนบัสนุนทางธุรกิจแบบเร่งรัด
อีกดว้ย  

การปฏิรูป 

• สิ3งอาํนวยความสะดวกในห้องสมุดมีบทบาทอยา่งยิ3งต่อการปฏิรูปโดยผา่นทางการจดัให้มีคอมพิวเตอร์
ไวใ้ห้บริการโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลผลประโยชน์/สวสัดิการต่างๆ (benefit 
validation) และการใหค้าํปรึกษา 

• บริการและหน่วยงานต่างๆ ทังในและนอกสภาเมืองลว้นอาศยัห้องสมุดในการเผยแพร่ขอ้มูลและรับ
ขอ้มูลป้อนกลบัจากชุมชน และยงัเป็นสถานที3จดักิจกรรมต่างๆ อีกดว้ย  

• หอ้งสมุดมีบทบาททางสุขภาพโดยใหสิ้3งกระตุน้ทางจิตใจและช่วยคลายความเหงา ซึ3 งลว้นแต่เป็นปัจจยั
หลกัที3ช่วยลดการเกิดโรคสมองเสื3อมและภาวะซึมเศร้า การแทรกแซงเพื3อช่วยเหลือตังแต่เนิ3นๆ นี จะสามารถ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายที3ตอ้งเสียในอนาคตโดยการทาํให้ประชาชนมีสุขภาพทางกายและใจที3แข็งแรงสมบูรณ์และ
พึ3งพาตนเองได ้ 

• ผูค้นจาํนวนเพิ3มมากขึ นเข้าร่วมเป็นอาสาสมคัรและมีส่วนร่วมในชีวิตชุมชนผ่านทางห้องสมุดและ
สถานที3เก็บรักษาเอกสารสาํคญั ช่วยใหห้อ้งสมุดสามารถมอบบริการพืนฐานให้แก่ผูเ้ขา้ใชบ้ริการเอาไวไ้ดแ้ละ
ยงัขยายบริการใหมี้หลากหลายประเภทยิ3งขึน  
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• ห้องสมุดเป็นสถานที3ที3มีความปลอดภยัซึ3 งเหมาะกบัพ่อแม่ผูป้กครองและผูดู้แลเด็กที3อายุต ํ3ากวา่ 5 ขวบ 
พร้อมพรั3งด้วยหนังสือและกิจกรรมสําหรับเด็ก กิจกรรมเล่านิทาน และมีนโยบายที3จะทาํให้การไปเยือน
หอ้งสมุดเป็นประสบการณ์ที3ดีสาํหรับทังพอ่แม่ผูป้กครองและเด็กๆ  

สถานที3 

• ห้องสมุดเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นพืนที3ในการพบปะสังสรรคที์3มกัเปิดให้เขา้ใชไ้ดใ้นช่วงเยน็และ
วนัเสาร์ ในขณะที3สถานที3อื3นๆ ในทอ้งที3ปิดทาํการแลว้ โดยกิจกรรมหลากหลายตังแต่กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ
ต ํ3ากว่า 5 ขวบและพ่อแม่ผูป้กครอง การสังสรรค์ในหมู่ผูสู้งอายุในชุมชน โอกาสที3จะไดอ้าสาหรือเขา้ร่วมใน
ชมรมอาชีพ นอกจากนียงัใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงขอ้มูลทังดา้นสุขภาพและขอ้มูลต่างๆ ในทอ้งถิ3นอีกดว้ย  

• มีบริการของสภาเมืองผา่นทางเครือข่ายห้องสมุด ตวัอยา่งเช่น การเรียนรู้ของผูใ้หญ่ รวมทังการเรียนรู้ที3
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื3อช่วยให้ผูค้นสามารถกลบัเขา้ทาํงานอีกครั ง กิจกรรมสําหรับเยาวชน การพบปะกบั
ผูแ้ทนราษฏรในเขต การใหค้าํแนะนาํดา้นผลประโยชน์และสวสัดิการ และกิจกรรมการใหค้าํแนะนาํดา้นอื3นๆ  

• ในปัจจุบนัห้องสมุดจาํนวนมากตังอยู่ร่วมกับบริการอื3นๆ โดยใช้สถานที3 พนักงาน และทรัพยากร
ร่วมกนัในสถานที3เพื3อนนัทนาการ โรงเรียน และสถานที3อาํนวยความสะดวกอื3นๆ ซึ3 งทาํให้เพิ3มประสิทธิภาพ
และความร่วมมือกนัในการมอบบริการดา้นหอ้งสมุดและสถานที3เก็บเอกสารสาํคญั/เอกสารจดหมายเหตุ 

• บทบาทของห้องสมุดในฐานะศูนยก์ลางด้านวฒันธรรมจะได้รับการพฒันา โดยความร่วมมือกนักบั
พนัธมิตรทางวฒันธรรม เป็นสถานที3สาํหรับกิจกรรมทางวฒันธรรมและการมีส่วนร่วม 

เยาวชนและการเข้าถึงบริการ 

ห้องสมุดแมนเชสเตอร์ ศูนยข์อ้มูลและหอจดหมายเหตุ (Manchester Libraries, Information and Archives) มี
บริการแบบครอบจกัรวาลให้กบัเด็กและเยาวชนในแมนเชสเตอร์ โดยเป็นพนัธมิตรหลกักบัโรงเรียนในการ
เพิ3มความสําเร็จทางการศึกษา และมีบทบาทสําคญัในการสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรื3 องนี
สาํคญัมากเนื3องจากแมนเชสเตอร์ยงัมีเด็กดอ้ยโอกาสจาํนวนมากในหลายๆ เขตปกครอง 

สิ3งที3เรานาํเสนอแก่เยาวชนไดแ้ก่: 

• โรงเรียนพานกัเรียนมาทศันศึกษา 

• นกัเขียนมาเยอืนหอ้งสมุด 

• กิจกรรมการอ่านเป็นกลุ่ม  

• กิจกรรมในช่วงวนัหยดุ – โอกาสที3จะไดร่้วมในกิจกรรมเพื3อการเรียนรู้ระหวา่ง โรงเรียนปิด 

• กิจกรรมแข่งขนัอ่านหนงัสือในช่วงฤดูร้อน  

• กิจกรรมซึ3งจดัร่วมกบัโรงเรียนในการจูงใจใหเ้ยาวชนสนใจการอ่าน  
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• ช่วงเวลาเล่านิทานสาํหรับเด็กอายตุ ํ3ากวา่ 5 ขวบ รวม 16 ช่วงต่อสัปดาห์  

• โครงการหนงัสือเล่มแรกสาํหรับเด็กและพอ่แม่ (Bookstart) 

• สื3อที3ใชใ้นการทาํการบา้นและชมรมทาํการบา้น 

• คอมพิวเตอร์ที3จดัไวส้าํหรับเยาวชน  

• ห้องสมุดดิจิทัลสําหรับเยาวชนและส่วนที3แนะนําให้เด็กได้สัมผสัและทําความคุ้นเคยกับ
เทคโนโลย ี(Tech Petting Zoos) 

• ชมรมการเขียนรหสัคาํสั3งคอมพิวเตอร์ (Coding clubs) 3 

การถือกาํเนิดใหม่ของห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์  

ในปี พ.ศ. 2551 ไดมี้มติที3จะบูรณะห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์ ซึ3 งเป็นอาคารสิ3งก่อสร้างที3เป็นสัญลกัษณ์
ของเมืองดว้ยเงินลงทุน 48,000,000 ปอนด์ การบูรณะและปรับปรุงทางกายภาพของห้องสมุดเสร็จสินลงในปี 
พ.ศ. 2557 และอาคารแห่งนี ก็ได้กลายเป็นอญัมณีทางสถาปัตยกรรมที3งดงามในใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ 
หอ้งสมุดแห่งนี ไดถู้กปิดไปเป็นเวลา 4 ปี และความสําเร็จในการบูรณะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนจากการสร้างสรรค์
หอ้งสมุดทนัสมยัระดบัโลกที3ไม่เหมือนใครและคู่ควรกบัมหานครระดบัโลกแห่งนี     

นอกจากการปรับปรุงทางกายภาพแลว้ บริการที3มอบให้ยงัไดรั้บการปรับปรุงอยา่งมากอีกดว้ยเพื3อให้ห้องสมุด
กลางแห่งนี เป็นสถานที3ๆ มีบทบาทในการสนบัสนุนชีวิตดา้นวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิภาค 
เพิ3มความมีชีวิตชีวาและความดึงดูดใจของแมนเชสเตอร์ในฐานะเมืองที3เหมาะสําหรับการอยู่อาศยั ศึกษา 
ทาํงาน และเยี3ยมเยยีน 

หอ้งสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์เปิดใหบ้ริการอีกครั งเมื3อวนัที3 22 มีนาคม พ.ศ. 2557 และไดต้อ้นรับผูม้าเยือน
ถึง 1.4 ลา้นคนในปีแรก หอ้งสมุดแห่งนีไดก้ลายเป็นจุดหมายปลายทางหลกัดา้นวฒันธรรมและเป็นสถานที3ซึ3 ง
ผูค้นจะตอ้งแวะมาเยี3ยมชม ความพิเศษอยูที่3การบริการแบบครบวงจร (one–stop shop) และเป็นศูนยก์ลางแห่ง
ความเป็นเลิศดา้นประวติัศาสตร์ครอบครัวและพืนเมือง โดยจะเล่าเรื3องราวเกี3ยวกบัแมนเชสเตอร์และผูค้นที3
อาศยัอยูที่3นี3ผา่นทางสื3อสิ3งพิมพ ์ดิจิทลั ภาพถ่าย และภาพยนตร์  

                                            

3
 ชมรมกิจกรรมหลงัเลิกเรียนที3ริเริ3มขึนในปี พ.ศ. 2555 โดย แคลร์ ซทัคลิฟ และ ลินดา แซนดวิ์ค และดาํเนินงานโดย

อาสาสมคัรในธุรกิจดา้นเทคโนโลยีโดยมุ่งหวงัใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ3งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาให้รู้
ทกัษะใหม่ที3จาํเป็นสาํหรับเศรษฐกิจดิจิทลัในยุคศตวรรศที3 21 อนัไดแ้ก่การเขียนรหสัคาํสั3งคอมพิวเตอร์ เด็ก ๆ จะได้
ฝึกสร้างเกมส์คอมพิวเตอร์ แอนิเมชนั และสร้างเวบ็ไซต ์ 
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ห้องสมุดกลางนับเป็นสิ3งที3สร้างความมั3นคงให้กบัเครือข่ายห้องสมุดโดยรวม โดยทาํหน้าที3เสมือนเป็นจุด
ศูนยก์ลางที3ใหก้ารสนบัสนุนหอ้งสมุดชุมชนและหอ้งสมุดละแวกบา้นที3อยูห่่างไกล การปรับปรุงจตุรัสเซนตปี์
เตอร์ (St Peter’s Square) การสร้างถนนขา้มเมืองสายที3สอง บริการรถราง Metrolink ที3ถูกขยายต่อออกไปและ
เส้นทางรถโดยสารขา้มเมืองลว้นแต่ช่วยให้ผูใ้ช้บริการสามารถเขา้ถึงห้องสมุดกลางได้สะดวกและง่ายดาย
ยิ3งขึนไม่วา่จากจุดใดในตวัเมืองหรือพืนที3ห่างไกลออกไปในภูมิภาค 

กองทุนเพื@อการพฒันาห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์  

นบัแต่การก่อตังมูลนิธิการกุศลที3ไม่สังกดักบัหน่วยงานใด ก็ไดมี้การจดทะเบียน “กองทุนพฒันาห้องสมุดกลาง
แห่งแมนเชสเตอร์” (Manchester Central Library Development Trust) ไวก้บัคณะกรรมาธิการดา้นงานการกุศล
เมื3อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2555 ทังนี เงินทุนดงักล่าวมีมูลค่ากวา่ 800,000 ปอนด์ ประกอบดว้ยเงินช่วยเหลือและ
รางวลัจากกองทุนและมูลนิธิเพื3อการกุศลทังในระดบัทอ้งถิ3นและระดบัชาติ ทังนี เงินดงักล่าวจะถูกใช้เพื3อ
ปรับปรุงสิ3งอาํนวยความสะดวกและบริการในห้องสมุดกลางเพื3อประโยชน์แก่ประชาชนชาวแมนเชสเตอร์ 
หอ้งสมุดไม่อาจไดรั้บเงินช่วยเหลือและรางวลัเหล่านีหากไม่มีการก่อตังมูลนิธิการกุศลในรูปแบบเช่นนี   

เมื3อไม่นานมานี กองทุนได้เปิดเผยรายงานประจาํปีฉบับแรก โดยสรุปผลการดําเนินงานจนถึงวนัที3  31 
พฤษภาคม ทังนีสามารถดูรายงานดงักล่าวไดบ้นเวบ็ไซตใ์หม่ www.manchesterlibrarytrust.org ตังแต่วนัที3 30 
กนัยายน เป็นตน้ไป 

กองทุนพฒันาห้องสมุดฯ ไดจ้ดัให้มีการนาํชมและงานเลี ยงตอ้นรับผูค้นในแวดวงธุรกิจและผูมี้จิตกุศลหลาย
ต่อหลายครั ง และประสบความสําเร็จในการทาํให้ประชาชนรับรู้ถึงการเปลี3ยนแปลงที3เกิดขึนกบัห้องสมุด
กลาง นอกจากนันยงัไดน้าํเสนอและจดังานโอกาสต่างๆ เพื3อให้ผูค้นกลุ่มนี เขา้มามีส่วนร่วมให้การสนบัสนุน
ดา้นเงินทุน สิ3งของ หรืออื3นๆ เพื3อจดักิจกรรมในอนาคต  

บริการด้านข้อมูลและธุรกจิ 

บริการทางดา้นขอ้มูลและธุรกิจทาํหนา้ที3เป็น “ศูนยก์ลางแห่งขอ้มูล” เพื3อตอบคาํถามที3ซบัซ้อนและลงลึกใน
รายละเอียด เจา้หนา้ที3จะให้บริการขอ้มูลทังที3เป็นการตอบคาํถามแบบเห็นหนา้ ทางโทรศพัท ์และทางอีเมล 
รวมทังบริการตอบคาํถามระบบอตัโนมติัทางโทรศพัท ์ส่วนนีของห้องสมุดยงัเก็บหนงัสืออา้งอิง หนงัสือพิมพ์
และวารสารที3ใหข้อ้มูลเกี3ยวกบัเรื3องดงัต่อไปนี    

• ขอ้มูลทางธุรกิจและการเขา้ถึงแหล่งงาน  

• สิทธิของประชาชน 

• ขอ้มูลการเงินส่วนบุคคล (รวมทังหนีและการเขา้ถึงสิทธิประโยชน์/สวสัดิการต่าง ๆ) 

• ขอ้มูลพืนที3และชุมชน 
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• การเขา้ถึงสื3อต่างๆ ตลอด 24 ชั3วโมง รวมถึง ขอ้มูลอา้งอิงซึ3 งครอบคลุมทัง Oxford Reference; Go 
Citizen; Community Information; Enquire 

• จุดเริ3มตน้ของการคน้หาขอ้มูลขอ้เท็จจริงและตวัเลข (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ประวติัศาสตร์ เป็น
ตน้)  

• ขอ้มูลช่วยในการเรียนรู้/ทาํการบา้นสาํหรับเยาวชน  

• สิ3งสนบัสนุนพิเศษสาํหรับผูพ้ิการทางสายตาเพื3อสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและบริการต่าง ๆ  

บริการในส่วนนี เป็นที3ตังของศูนยธุ์รกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญาแห่งใหม่ของแมนเชสเตอร์ หรือ Manchester 
Business and Intellectual Property Centre (BIPC) ซึ3 งเป็นส่วนที3ต่อยอดมาจากห้องสมุดพาณิชย ์(Commercial 
Library) ที3ก่อตังขึนตังแต่ พ.ศ. 2462 โดยความร่วมมือกบัห้องสมุดบริติชไลบราลี (British Library) นาํมาซึ3 ง
ทรัพยากร เงินสนับสนุน และการตลาดที3 เพิ3มขึ น และเป็นส่วนหนึ3 งของโครงการห้องสมุดวิสาหกิจ 
(Enterprising Libraries) ที3สนบัสนุนโดยรัฐมนตรีกระทรวงชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ3น 

ห้องสื@อ (Media Lounge) และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื@อสาร (ICT)  

ห้องสมุดกลางทาํหน้าที3เป็นดั3งจุดศูนย์กลางทางดิจิทลัของเมืองแมนเชสเตอร์ ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื3อสารที3ใชเ้ทคโนโลยขีันสูงโดยผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ห้องสมุดไดรั้บเงินช่วยเหลือจาก 
Broadband UK (BDUK) ในฐานะที3เป็นโครงการสาธิต ซึ3 งการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายความเร็วสูงหรือบรอด
แบนด์ความเร็วสูงพิเศษมีประโยชน์มากสําหรับผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึง
บริษทัที3จดัตังใหม่ (start ups) ส่วนต่อขยายของบริการด้านธุรกิจของเรานี นาํเสนอกิจกรรมและขอ้มูลที3
หลากหลายให้กบัธุรกิจทอ้งถิ3นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการตอบคาํถามทางธุรกิจ โดยไม่ตอ้งนดัหมายล่วงหน้า  
(drop in sessions) และการประชุมเชิงปฏิบติัการเกี3ยวกบัการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (cloud computing) การ
ใช้โซเชียลมีเดียในการทาํการตลาด และการใช้อินเทอร์เน็ตเพื3อปรับปรุงการสื3อสารและเพิ3มประสิทธิภาพ 
บริการนี ยงัมอบโอกาสที3จะไดส้ัมผสัประสบการณ์เทคโนโลยีล่าสุดทางการสื3อสาร เช่นการประชุมหรือการ
สัมมนาผา่นทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (videoconferencing) กลอ้งถ่ายวิดีโอและโทรทศัน์แบบ 4K 4 ซึ3 งมีความ
คมชดัสูง และแวน่ตา Google Glass และในอีกไม่นานจะมีบริการเครื3องพิมพ ์3 มิติให้ธุรกิจต่างๆ ไดท้ดลอง
และเรียนรู้เกี3ยวกบัโอกาสที3จะสร้างความร่วมมือต่างๆ ดว้ย 

ห้องสมุดนี เป็นศูนยก์ลางที3สนบัสนุนการเรียนรู้และการพฒันาทางดิจิทลัในสภาพแวดลอ้มที3เป็นมิตรต่อผูเ้ขา้
ใชบ้ริการ โดยมีเจา้หนา้ที3ที3มีความรู้ใหค้วามช่วยเหลือประชาชนชาวเมืองผูที้3ตอ้งการพฒันาทกัษะของตนเอง  

                                            

4
 โทรทศัน์แบบ 4K หมายถึงโทรทศัน์ที3มีความละเอียดของหนา้จอระดบัสูงมาก หรืออีกชื3อหนึ3 งคือ Ultra High 

Definition 
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หอ้งสื3อ (Media Lounge) มีบทบาทหลกัในการสนบัสนุนและพฒันานวตักรรมในแมนเชสเตอร์ เป็นพืนที3เพื3อ
การเรียนรู้ที3มีชีวติชีวาภายในหอ้งสมุดกลาง ช่วยสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรคแ์ละการทาํงาน
ร่วมกนั พืนที3นี เป็นพืนที3ที3จดัไวเ้ป็นพิเศษ มีเทคโนโลยีที3ช่วยในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ และแสวงหาความ
บนัเทิง กลุ่มผูใ้ชบ้ริการที3คาดวา่เป็นเป้าหมายหลกั 3 กลุ่มไดแ้ก่   

•  กลุ่มครีเอทีฟ (รวมถึงนกัดนตรี ช่างภาพ ศิลปินดา้นทศันศิลป์  เป็นตน้) 

•  ผูที้3ตอ้งการทาํงานในสาขาสื3อดิจิทลั 

•  ผูป้ระกอบการและผูส้ร้างนวตักรรม  

หอ้งสื3อเป็นส่วนที3สัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบับริการอื3นๆ ที3มีอยูใ่นห้องสมุด ตวัอยา่งเช่น ห้องสมุดดนตรี เฮนรี วตัสัน 
(Henry Watson Music Library) มีซอฟทแ์วร์ที3ใชส้ร้างดนตรี และผูม้าใชบ้ริการสามารถแต่งและบนัทึกเพลง
ของตนไดที้3นี3 จากนันก็ไปยงัห้องสื3อเพื3อแบ่งปัน ร่วมงานกบัผูอื้3น ออกแบบอาร์ตเวิร์ค และอปัโหลดเพลงไว้
บนเวบ็ไซต์ของตน เป็นตน้ ผูป้ระกอบการที3มาใช้บริการในศูนยธุ์รกิจและทรัพยสิ์นทางปัญญาในห้องสมุด
กลางยงัสามารถใชห้้องสื3อเพื3อสร้างแคมเปญการตลาดออนไลน์หรือออกแบบตราผลิตภณัฑ์ (branding) ของ
ตน หรือใชบ้ริการเครื3องพิมพ ์3 มิติ  

บริการต่างๆ สําหรับเด็กและเยาวชน 

จากเงินช่วยเหลือจาํนวนมากที3มีผูม้อบให้กับกองทุนเพื3อการพฒันาห้องสมุดกลาง เราจึงสามารถสร้าง
สภาพแวดลอ้มที3มีคุณภาพภายในห้องสมุดของเด็กและโปรแกรมกิจกรรมที3น่าตื3นเตน้ที3จะเป็นแรงบนัดาลใจ
ใหเ้ด็กๆ ในมหานครแมนเชสเตอร์สนใจการเรียนรู้และการรู้หนงัสือ   

เงินสนบัสนุนที3ไดรั้บจากมูลนิธิการ์ฟิลด์ เวสตนั (Garfield Weston Foundation) ทาํให้เราสามารถแปลงสภาพ
หอ้งสมุดสําหรับเด็กแบบเดิมๆ ให้เป็นพืนที3ที3น่าสนใจและเปลี3ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาดว้ยเทคโนโลยีและการ
ฉายภาพ เด็กๆ จะสามารถคน้หนงัสือ อ่าน พบปะกบันกัเขียน และไดแ้รงบนัดาลใจจากสิ3งต่างๆ ที3จดัเตรียมไว้
เพื3อเด็กๆ โดยเฉพาะโดยผา่นทางสื3อดิจิทลัเชิงโตต้อบ (digital interactives) 

โปรแกรมการจัดกจิกรรม  

การจดัตังห้องสมุดกลางขึนเพื3อเป็นสถานที3จุดหมายทางดา้นวฒันธรรมสําหรับนกัท่องเที3ยว นบัเป็นปัจจยั
สาํคญัที3ส่งผลต่อความสาํเร็จของแผนงานเปลี3ยนแปลงนี  ก่อนหนา้นีห้องสมุดกลางมีการจดังาน กิจกรรม และ
นิทรรศการต่างๆ ที3หลากหลาย ซึ3 งจะวา่ไปแลว้ก็เป็นหนา้ที3ของหอ้งสมุดอยูแ่ลว้  

การจดัใหมี้พืนที3ใหม่สําหรับการแสดงบริเวณชันล่างของห้องสมุด (ซึ3 งสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 โซน) พืนที3
สาํหรับจดันิทรรศการใหม่ที3ชันใตดิ้น ชันวางสินคา้ที3จดันิทรรศการและการซ่อมแซมห้องคณะกรรมการมรดก
ทางวฒันธรรม (heritage committee room) ห้องรับรองและสํานกังานบรรณารักษอ์นัใหญ่โต และห้องประชุม
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ใหม่อีก 3 ห้องบนชันหนึ3 ง นบัเป็นโอกาสที3ดีเยี3ยมที3ทาํให้เราสามารถพฒันาห้องสมุดให้กลายเป็นสถานที3ๆ 
สามารถใชเ้ป็นที3จดักิจกรรม รองรับองคก์ร ผลงานทางวฒันธรรมต่างๆ ไดอ้ยา่งหลากหลาย และเพิ3มโอกาสที3
จะส่งเสริมทรัพยากรที3มีอยูใ่นหอ้งสมุดอีกดว้ย  

ห้องสมุดเสมือน 

ห้องสมุดแมนเชสเตอร์เป็นผูน้าํดา้นการปฏิวติัทางดิจิทลัดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีเพื3อให้บริการห้องสมุดเสมือน 
ซึ3 งเดิมตังอยู่บนเวบ็ไซต์ของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ เป็นส่วนที3มีผูเ้ขา้ใชบ้ริการมากที3สุดส่วนหนึ3งใน
เวบ็ไซตข์องสภาเทศบาลเมืองและเติบโตขึนอยา่งต่อเนื3อง สมาชิกหอ้งสมุดสามารถเขา้ถึงทรัพยากรออนไลน์ที3
มีคุณภาพดีที3สุดผ่านทางหน้าเว็บ ทรัพยากรดังกล่าวประกอบด้วย พจนานุกรม สารานุกรม ข่าว และ
แหล่งข้อมูลต่างๆ ที3หลากหลาย ผู ้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี ได้ผ่านทางแอพพลิเคชั3นบน
โทรศพัทมื์อถือซึ3 งกาํลงัเป็นที3นิยมมากขึนเรื3อยๆ  

ทรัพยากรออนไลน์ยงัรวมถึงดนตรี หนงัสือที3ตีพิมพโ์ดยสํานกัพิมพ ์Oxford, Who’s Who, British Standards, 
Citizenship and Driving และหนงัสือพิมพ ์The Guardian, Observer, Times และหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ
ระดบัภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติฉบบัยอ้นหลงัอีกมาก 

มีผูเ้ขา้ใช้บริการเสมือนที3ให้บริการตลอด 24 ชั3วโมงของเรากวา่ 9 ลา้นครั ง รวมถึงการเขา้ไปสืบคน้เอกสาร
จดหมายเหตุและประวติัศาสตร์ทอ้งถิ3น 7.5 ลา้นครั ง และเขา้เวบ็ไซต ์ www.manchesterzoom.com อีก 44,000 
ครั ง ซึ3 งเวบ็ไซตนี์ เป็นเวบ็ที3กลุ่มชุมชนใชป้ระชาสัมพนัธ์กิจกรรมที3กาํลงัจะจดัขึน  

ท รั พ ย า ก ร ที3 มี ไ ว้ส นับ ส นุ น ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ธุ ร กิ จ ข น า ด เ ล็ ก ซี3 ง ร ว บ ร ว ม เ อ า ไ ว้ที3 เ ว็บ ไ ซ ต ์
www.askaboutbusiness.org ก็ไดรั้บความนิยมเช่นกนั โดยมีผูเ้ขา้ชมประมาณ 46,000 ครั ง และผูค้นกวา่ 75,000 
คนก็เขา้มาคน้เอกสารอา้งอิงทั3วไป และเขา้ใชบ้ริการทดสอบทฤษฏีการขบัขี3ออนไลน์ (Driving Theory Test) 
อีกดว้ย 

บริการหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) และ e-audio มีอยู่เกือบถึง 35,000 รายการในปี พ.ศ. 2557-2558  
ในขณะที3ผูเ้ขา้ใช้บริการกว่า 8,000 รายก็ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั3นห้องสมุดไวใ้ช้งาน แอพพลิเคชั3นที3 
www.yourlibraryapp.co.uk/manchester ทาํให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถคน้หาหนงัสือ e-book และ audio-book ที3มี
มากมายได้จากบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และยงัสามารถใช้สแกนบาร์โคด้ของหนังสือใดๆ ก็ตามเพื3อ
ตรวจสอบว่ามีอยู่ที3ห้องสมุดของแมนเชสเตอร์หรือไม่ และหนงัสือนันมีอยู่ในห้องสมุด ณ ขณะนันหรือไม่  
จากนันสมาชิกก็สามารถจองหนงัสือเล่มดงักล่าวและไปรับตวัเล่มจากหอ้งสมุดที3ใกลที้3สุดได ้ 

การเขา้ถึงบริการหอ้งสมุดต่างๆ ทางดิจิทลัไม่ใช่เรื3องยากอีกต่อไป ร้อยละ 22 ของการยมืหนงัสือต่อสามารถทาํ
ได้ทางออนไลน์ เช่นเดียวกับร้อยละ 69 ของการจองหนังสือ ประมาณร้อยละ 70 ของการยืมทังหมดใน
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ห้องสมุดในปัจจุบันสมาชิกสามารถทาํได้ด้วยตวัเองผ่านเครื3 องบริการอัตโนมติั ทาํให้เจ้าหน้าที3ประจาํ
ห้องสมุดมีเวลามากขึนที3จะให้คาํแนะนาํแก่ผูม้าใชบ้ริการที3ตอ้งการความช่วยเหลือซึ3 งมีจาํนวนเพิ3มขึนถึงร้อย
ละ 85 

Archives +  

สํานักงานระเบียนประวติัแห่งมหานครแมนเชสเตอร์ หรือ Greater Manchester County Record Office 
(GMCRO) อยูภ่ายใตก้ารดูแลของสภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ ทาํหนา้ที3เก็บรักษาเอกสารสําคญั/เอกสาร
จดหมายเหตุ รวมทังการระบุที3มา รวบรวม เก็บรักษา และสนบัสนุนให้ประชาชนสามารถเขา้ถึงมรดกทาง
ประวติัศาสตร์ในรูปของเอกสารหายากเกี3ยวกบัมหานครแมนเชสเตอร์ สภาเทศบาลเมืองยงัมีห้องเก็บเอกสาร
สาํคญัและบริการประวติัศาสตร์ทอ้งถิ3นของตนเองกระจายอยูท่ ั3วไปในตวัเมือง โดยใชชื้3อเรียกวา่ห้องจดหมาย
เหตุแมนเชสเตอร์และการศึกษาในทอ้งถิ3น (Manchester Archives and Local Studies) 

หน่วยงานแห่งนี เก็บรวบรวมบนัทึกประวติัของชุมชน สมาคม องค์กร สถานที3สําคญัทางศาสนา ธุรกิจ 
หน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิ3น หนังสือและภาพถ่ายประวติัศาสตร์ทอ้งถิ3นของแมนเชสเตอร์ โดยห้องสมุด
กลางยงัเป็นกรุสมบติัแห่งหนงัสือหายาก หนงัสือที3จดัพิมพค์รั งแรก และหนงัสือที3จดัพิมพเ์ป็นกรณีพิเศษอีก
ดว้ย 

การพฒันาห้องสมุดกลางขึนใหม่นับว่าเป็นโอกาสอนัดีที3จะได้นาํเอาขุมสมบติัดั งเดิมของแมนเชสเตอร์มา
แสดงใหผู้ค้นทั3วไปไดเ้ห็น โดยการผสมผสานบริการเก็บเอกสารสาํคญัของทังสองหน่วยงานขา้งตน้ที3ตังอยูใ่น
ใจกลางเมืองและพนัธมิตรอื3นๆ เขา้มาเป็นส่วนหนึ3งของบริการ Archives+ ซึ3 งเป็นบริการจดัเก็บเอกสารสําคญั
สาํหรับทังแมนเชสเตอร์และแควน้แมนเชสเตอร์  

Archives+ เป็นสถานที3เก็บรักษาและจดัแสดงเอกสารสําคญัและประวติัศาสตร์ครอบครัวของภูมิภาค นบัเป็น
ครั งแรกที3ระเบียนประวติัจาํนวนหลายพนัของภูมิภาคไดถู้กจดัเก็บรวบรวมไวใ้นที3เดียวกนัเพื3อสร้างบริการที3
ไม่มีใครเทียบได้ในด้านทรัพยากรห้องสมุดและการให้ผูใ้ช้บริการสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วม บริการ
ดงักล่าวยงัรวมถึงการร่วมเป็นพนัธมิตรกบัผูใ้หบ้ริการดา้นเอกสารสาํคญัและประวติัศาสตร์ครอบครัวรายอื3นๆ 
ในภูมิภาคเสมือนกบัเป็นป้ายบอกทางให้กบัชาวเมืองแมนเชสเตอร์และผูม้าเยือนให้สามารถคน้พบขอ้มูลดา้น
มรดกและวฒันธรรมที3มั3งคั3งจากทั3วมหานครแมนเชสเตอร์ 

สภาเทศบาลเมืองแมนเชสเตอร์ได้ยื3นใบสมคัรรอบที3สองสําหรับ Archives+ไปยงักองทุนสลากกินแบ่ง 
(Heritage Lottery Fund- HLF) เมื3อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 การสมคัรครั งนีประสบความสําเร็จและไดรั้บเงิน
ช่วยเหลือจาํนวน 1.55 ลา้นปอนดจ์ากกองทุนนี  ส่วนต่างๆ ภายใน Archives+ ที3ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากกองทุน 
HLF นี  สร้างความตระหนักในกลุ่มผูใ้ช้บริการทังที3เป็นผูใ้ช้บริการเดิมและกลุ่มผูใ้ช้บริการรายใหม่ที3
กวา้งขวางที3สุดเท่าที3เป็นไปได ้และทาํใหพ้วกเขาสามารถเขา้ถึงประวติัศาสตร์ของเราไดอ้ยา่งง่ายดายยิ3งขึนโดย
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ผ่านทางพืนที3การจดันิทรรศการในห้องสมุดกลาง อาศยัเทคโนโลยีดิจิทลัที3ทนัสมยัที3สุดเพื3อให้ไดผ้ลสูงสุด 
และดาํเนินแผนงานการศึกษา/แผนงานสู่ภายนอก (outreach program) กับกลุ่มผูใ้ช้บริการใหม่รวมถึง
ครอบครัว โรงเรียน นกัท่องเที3ยว เยาวชน และชุมชนอิงสถานที3 5 (placed based communities) ต่างๆ 

Archives+ นิทรรศการดิจิทลัและกายภาพ  

Archives+ ไดจ้ดัพืนที3นิทรรศการที3น่าตื3นเตน้ขึนภายในห้องสมุดกลางเพื3อมอบโอกาสใหม่ๆ ให้ผูที้3เขา้ใช้
บริการจาํนวนมากยิ3งขึนได้คน้พบความกวา้งใหญ่ไพศาลของห้องเก็บเอกสารสําคญั/เอกสารจดหมายเหตุ 
แลกเปลี3ยนเรื3องราวของตน และพบกบัประสบการณ์ประวติัศาสตร์แห่งมหานครแมนเชสเตอร์ดว้ยตนเอง  

การจดัแสดงในส่วน The Archives+ ไดรั้บความนิยมอยา่งสูงในปีแรก ตวัอยา่งเช่น  

• ประมาณร้อยละ 70 ของผูที้3มาเยอืนหอ้งสมุดกลางไดเ้ขา้ชมนิทรรศการ Archives+ดว้ย  

• หอภาพยนตร์นอร์ธเวสต ์(North West Film Archive) และห้องชมภาพยนตร์ BFI Mediatheque มีผู ้
เขา้ใชบ้ริการ 8,800 ครั ง จาํนวนภาพยนตร์ที3ฉาย 37,500 เรื3อง 

• Postcard interactive (มุมส่งอีเมลโปสการ์ดประวติัศาสตร์ถึงเพื3อน) มีการส่งโปสการ์ด 5,840 ฉบบั 

• ผูที้3มาเยอืนหอ้งสมุดกลางร้อยละ 25 มาจากนอกแควน้ตะวนัตกเฉียงเหนือ  

• เยาวชนร้อยละ 90 เห็นวา่หอ้งสมุดกลาง “เป็นมิตร” ต่อเยาวชน 

• มีการใชค้อมพิวเตอร์คน้ประวติัศาสตร์ครอบครัว/พืนเมือง 30,000 ครั ง  

• มีผูเ้ข้าเยี3ยมโต๊ะข้อมูลประวติัศาสตร์ครอบครัว 3,000 ราย (ดูแลโดยอาสาสมคัรจากสมาคม
ประวติัศาสตร์ครอบครัวแห่งแมนเชสเตอร์และแลงคาเชียร์) มีผูเ้ข้าร่วมงานประวติัศาสตร์
ครอบครัว ที3จดัขึนกวา่ 1,000 ราย  

• มีปริมาณผูเ้ขา้ใชบ้ริการคน้ขอ้มูลเอกสารสําคญัและหนงัสือหายากเพิ3มขึนร้อยละ 120 หรือมีการ
สืบคน้ 8,200 รายการ 

แผนงานสนบัสนุนการเรียนรู้และบริการสู่ภายนอกแผนใหม่ที3ครอบคลุมพืนที3ทั3วมหานครช่วยให้ประชาชน
ไดเ้รียนรู้และเห็นคุณค่าหนงัสือที3มีความสําคญัระดบัชาติ แผนงานนี ไดท้าํให้เกิดการจดังานและกิจกรรมกว่า 
300 งานให้กบัผูค้นจาํนวน 20,842 คน รวมถึง 2,520 ครอบครัวและเยาวชน 2,299 คนในพืนที3นอกเขตเมือง
และภูมิภาค 

การพฒันาทรัพยากรห้องสมุด 

                                            

5
 Placed based community หมายถึงความสัมพนัธ์ของชุมชนในฐานะที3เป็นส่วนหนึ3งของการศึกษาที3ผูเ้รียนจะเรียนรู้

สิ3งต่างๆ จากชุมชนหรือสถานที3ที3ตนอาศยัอยู ่
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เป้าหมายประการหนึ3 งของบริการไดแ้ก่การทาํให้มั3นใจว่าทรัพยากรต่างๆ ของห้องสมุดสะทอ้นให้เห็นถึง
แมนเชสเตอร์ในศตวรรศที3 21 ในปี พ.ศ. 2557-2558 เราไดส้ะสมเอกสารสาํคญัและหนงัสือที3สาํคญัเช่น  

• หนังสือของชุมชนในพืUนที@ – หนงัสือหลากหลายประเภทมีเนือหาเกี3ยวขอ้งกบัชุมชนที3หลากหลาย
ของแมนเชสเตอร์ อนัเป็นการเฉลิมฉลองชีวติของผูค้นที3อาศยัอยูใ่นเมืองแห่งนี   

• ศูนย์ทรัพยากรด้านความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธ์ุ อาหมัด อิกบาล อัลลาห์ (Ahmed Iqbal Ullah 

Race Relations Resource Center) เก็บรักษาเอกสารสาํคญัเกี3ยวกบัความเคลื3อนไหวของเยาวชนเชือสายเอเชีย 
ประวติัศาสตร์จากคาํบอกเล่าของชาว Lisapo Congolese ศูนยเ์ก็บรักษาเอกสารสาํคญัเกี3ยวกบัประชากรผิวสีใน
แมนเชสเตอร์ทางเหนือ และบรรดาหนงัสือเกี3ยวกบัศิลปะของชนผวิดาํ  

• เอกสารสําคัญด้านการควบคุมการก่อสร้าง – ระเบียนควบคุมการก่อสร้างของสภาเทศบาลนคร
ยอ้นหลงัไปถึงปี พ.ศ. 2433 ปัจจุบนัถูกจดัเก็บไวที้3ห้องสมุดกลาง เดิมขอ้มูลดงักล่าวจะถูกเก็บไวที้3ส่วนต่อ
ขยายหอ้งใตดิ้นที3ศาลาวา่การเมือง ห้องเก็บนี มีความสําคญัอยา่งยิ3งทางสถาปัตยกรรมและประวติัศาสตร์  และ
เรากาํลงัหาทางระดมทุนร่วมกบัมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์ ภาพถ่ายที3ช่างภาพประจาํศาลาวา่การเมืองเคยถ่าย
ไวก้็ถูกโอนไปเก็บไวที้3ห้องสมุดเช่นกนั โดยภาพเหล่านี บนัทึกเหตุการณ์ในช่วงปี พ.ศ. 2493-2543 และเป็น
การบนัทึกภาพเมืองและผลงานของสภาเทศบาลนครไวใ้นรูปแบบภาพถ่ายไวไ้ดอ้ยา่งโดดเด่น 

ศูนยเ์ก็บรักษาขอ้มูลสําคญัในรูปแบบเสียง หรือหอแถบบนัทึกเสียงนอร์ธเวสต์ (The North West Sound 
Archive-NWSA) คือสถานที3ที3บนัทึก เก็บรวบรวม และรักษาเสียงของชีวติ ประวติัศาสตร์ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของภูมิภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศองักฤษที3เคยไดบ้นัทึกเสียงเอาไว ้และเมื3อไม่นานมานี ได้
ถูกโอนไปให้สํานกังานระเบียนประวติัในห้องสมุดกลางแห่งมหานครแมนเชสเตอร์เก็บรักษา บนัทึกเสียง
เหล่านี เป็นส่วนเสริมขอ้มูลที3อยูใ่นรูปกระดาษ ภาพถ่าย และภาพยนตร์ที3ไดรั้บการจดัเก็บไว ้ณ ห้องสมุดนีอยู่
ก่อนแลว้ 

นับแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เอกสารการจดทะเบียนการเกิด สมรส และการมรณะใน
แมนเชสเตอร์ตลอด 100 ปีที3ผา่นมาไดถู้กนาํไปเก็บรักษาไวที้3ห้องสมุดกลางแห่งแมนเชสเตอร์ และประชาชน
ก็สามารถขอสาํเนาเอกสารที3เกี3ยวกบัประวติัศาสตร์ของครอบครัวไดที้3หอ้งสมุดแห่งนี   

การเกบ็รักษาข้อมูลในรูปดิจิทลั: เข้าถึงทางออนไลน์ได้ง่ายดายยิ@งขึUน 

มีบริการโปรแกรมแปลงสื3อให้อยู่ในรูปแบบดิจิทลัเพื3อทาํให้หนังสือและสื3อจาํนวนมากที3มีอยู่ในห้องสมุด
สามารถเขา้ถึงทางออนไลน์ ปัจจุบนันี สื3อดงักล่าวประกอบดว้ย 

• การแปลงข้อมูลประวัติศาสตร์ครอบครัวไว้ในรูปแบบดิ จิทัล  เป็นความร่วมมือกับ 
findmypast.co.uk และ ancestry.co.uk เพื3อทาํให้ประวติัศาสตร์ครอบครัวที3เป็นที3รู้จกักนัดีของเราจาํนวนกวา่ 
10,000,000 ครอบครัวอยู่ในรูปแบบดิจิทลั รวมทังทะเบียนผูเ้สียภาษี (rate books) ประวติัสถานสงเคราะห์ 
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(workhouse records) ระเบียนโรงเรียน ระเบียนของโบสถ ์ระเบียนการฝังศพ และระเบียนเรือนจาํ ในปี พ.ศ. 
2557-2558 มีผูเ้ขา้ชมภาพถ่ายและ สําเนาหลกัฐานกวา่ 4.1 ลา้นชิน ทังนี ผูส้นใจสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านี ได้
โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที3หอ้งสมุดทุกแห่งในแมนเชสเตอร์ 

• ภาพถ่าย – ผูส้นใจสามารถเขา้ชมภาพถ่ายโบราณของเมืองแมนเชสเตอร์จาํนวนกวา่ 100,000 ภาพ 
ไดที้3 Local Images Collection (www.images.manchester.gov.uk) และ Archives+ Flickr photostream 6 ในปี 
พ.ศ. 2557-2558 มีผูเ้ขา้ชมภาพถ่ายกวา่ 5.7 ลา้นภาพบน Archives+ Flickr Photstream 

• แค็ตตาล็อก - Greater Manchester Lives เป็นแค็ตตาล็อกร้านคา้ที3ให้ผูใ้ชส้ามารถหาทุกสิ3งไดใ้นที3
เดียวและเป็นช่องทางที3ให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงเอกสารสําคญัดา้นการศึกษาเกี3ยวกบัทอ้งถิ3นและภาพถ่ายที3มีการ
สะสมไวใ้นหอเก็บเอกสารสาํคญัในมหานครแมนเชสเตอร์ ปัจจุบนัมีกวา่ 1,000,000 รายการอยูใ่นแค็ตตาล็อก 
และภาพถ่ายกวา่ 100,000 รูป ในปี พ.ศ. 2557-2558 มีผูเ้ขา้เยี3ยมชม 23,592 ครั งและมีการเขา้ชมเอกสาร 
101,028 หนา้  

• Archives+ blog – ตีพิมพเ์รื3องราวและเนือหาจากการคน้ควา้รวบรวมของอาสาสมคัร มีผูเ้ขา้ชม
จาํนวน 37,188 ครั ง ในปี พ.ศ. 2557-2558 

สิ@งสําคัญลาํดับต้นๆ ในอนาคต 

รายการสรุปสิ3งที3เป็นความสาํคญัลาํดบัตน้ๆ ในอนาคตของบริการหอ้งสมุด ไดแ้ก่ 

• รายได้ / การบริหารเชิงพาณิชย์ – เราประสบความสําเร็จในการสร้างรายไดจ้ากช่องทางใหม่ๆ 
ผา่นทางการคา้ปลีก ร้านกาแฟ การให้ใบอนุญาต/การอนุญาตให้ผลิตซํ า (licensing / reproduction) และการ
คน้ควา้เกี3ยวกบัประวติัครอบครัว ขณะนี เราอยูร่ะหวา่งการหาช่องทางใหม่ๆ เพิ3มเติมสําหรับการให้บริการเชิง
พาณิชยแ์ละหารายไดส้าํหรับแผนกเก็บเอกสารสาํคญั Archives+ และหอ้งสมุดกลาง (Central Library)  

• โอกาสการระดมทุนและหาผู้ให้การสนับสนุน – เรามองหาผูใ้ห้การสนบัสนุนอยูอ่ยา่งต่อเนื3องและ
ขอเงินช่วยเหลือเพื3อช่วยให้เราสามารถดาํเนินการพฒันาโปรแกรมกิจกรรมสําหรับห้องสมุดกลางต่อไปได ้
และทําให้เราสามารถนําทรัพยากรและหนังสือต่างๆ ที3 เก็บไว้มาให้ถึงมือผู ้ใช้บริการตามชุมชนทั3ว
แมนเชสเตอร์ เราทาํงานร่วมกบัมหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร์เพื3อแสวงหาความเป็นไปไดท้างดา้นเงินทุนในการ
ดดัแปลงเอกสารและหนงัสือสาํคญัที3รวบรวมไวใ้หอ้ยูใ่นรูปดิจิทลั  

• มุ่งเน้นที@ละแวกบ้าน พฒันายุทธศาสตร์ผ่านการทาํให้เป็นดิจิทลัและการมีส่วนร่วมเพื3อทาํให้
สามารถนาํเอกสารสาํคญัและหนงัสือที3เก็บไวใ้นห้องสมุดกลาง ออกไปสู่ชุมชนและละแวกบา้นในพืนที3ต่างๆ 
ทั3วมหานครแมนเชสเตอร์ โดยเฉพาะกบักลุ่มเยาวชน ครอบครัว และโรงเรียน  

                                            
6
 https://www.flickr.com/people/manchesterarchiveplus/ 
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• แผนงานทางวัฒนธรรม ต่อยอดความสําเร็จจากห้องสมุดกลางในฐานะสถานที3ทางวฒันธรรม
สําคญัของเมืองและชกัชวนให้ศิลปินใชผ้ลงานของพวกเขาในการสร้างแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงานทาง
ศิลปะ เพื3อช่วยทาํใหห้อ้งสมุดละแวกบา้นเป็นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมภายในชุมชน  

• รูปแบบดิจิทลั ร่วมงานกบัพนัธมิตรอยา่งต่อเนื3องในการแปลงสิ3งที3เก็บรักษาไวใ้นห้องสมุดให้อยู่
ในรูปแบบดิจิทลัและใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงไดท้างออนไลน์  

• การเกบ็รักษาในรูปแบบดิจิทลั เอกสารสําคญัในอนาคตจะถูกสร้างขึนในรูปแบบดิจิทลั การทาํให้
มั3นใจว่าขอ้มูลในรูปแบบดิจิทลัที3มีคุณค่าจะยงัสามารถนาํมาใช้ไดใ้นอนาคตขา้งหนา้นบัเป็นสิ3งที3ทา้ทาย เรา
ทาํงานร่วมกบัหน่วยบริการเก็บรักษาเอกสารสําคญัทั3วภูมิภาคตะวนัตกเฉียงเหนือเพื3อทาํการสร้างมาตรฐาน
และเครื3องมือสาํหรับการนี   

• การให้อํานาจ อาศยัทกัษะและประสบการณ์ที3หลากหลายของอาสาสมคัรมาใชใ้นการให้บริการ
ดา้นหอ้งสมุดที3กวา้งขวางขึน พยายามขยายฐานอาสาสมคัรโดยเฉพาะอยา่งยิ3งในหมู่เยาวชนเพื3อเป็นการพฒันา
ทกัษะและช่วยปูทางสู่อาชีพ ทาํให้ชุมชนเขา้มามีบทบาทด้วยโครงการมรดกชุมชนและโครงการจิตอาสา 
(community and voluntary heritage projects) ในระดบัละแวกบา้นต่อไป 

• การเรียนรู้ ทาํงานร่วมกบัโรงเรียน เยาวชน และพนัธมิตรอยา่งต่อเนื3องเพื3อทาํให้มั3นใจวา่เอกสาร
สําคญัที3จดัเก็บไวจ้ะถูกใชเ้พื3อสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดการเรียนรู้ พฒันาทกัษะใหม่ๆ และสร้างความสํานึก
ในถิ3นที3อยูอ่าศยั (sense of place) 

• การเป็นหุ้นส่วนหรือพนัธมิตร ขยายขีดความสามารถต่อไปโดยการร่วมเป็นหุ้นส่วนกบัพนัธมิตร
ของเราและอีก 9 เขตในพืนที3มหานครแมนเชสเตอร์ (Greater Manchester) 

บทสรุป  

บริการดา้นหอ้งสมุดในแมนเชสเตอร์ไดป้ฏิรูปตวัเอง และความเปลี3ยนแปลงนี เกิดขึนอยา่งรวดเร็ว การบริการ
ของหอ้งสมุดในปัจจุบนัไดรั้บความเชื3อถือในระดบัสูงและถูกมองวา่มีบทบาทสาํคญัเป็นใจกลางของทุกชุมชน
ในพืนที3เมือง ห้องสมุดต่างๆ ในแมนเชสเตอร์ไดผ้่านการปฏิรูปอย่างมีนยัยะสําคญัในช่วงทศวรรศที3ผ่านมา 
ส่วนหนึ3 งที3ไดรั้บการพฒันาไดแ้ก่การลงทุนกอ้นใหญ่ในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดต่างๆ ทังนี เพื3อทาํตาม
วิสัยทศัน์ที3ตอ้งการให้เกิดบริการห้องสมุดสําหรับประชาชนที3ทนัสมยั มีคุณภาพ ย ั3งยืน และครอบคลุม ทังนี
โดยให้บริการผ่านแผนงานที3ทาํให้เกิดความทนัสมยั การตกแต่งและเปลี3ยนอาคารห้องสมุดเสียใหม่ โดย
มุ่งเน้นการใช้ที3ตังร่วมกนั การพฒันาดา้นดิจิทลั การมีส่วนร่วมมากยิ3งขึนของชุมชน และการเป็นพนัธมิตร 
เพื3อใหม้ั3นใจวา่ทรัพยากรและโอกาสดา้นการลงทุนจะถูกใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทาํใหข้ณะนีพืนที3ห้องสมุด
ร้อยละ 70 ไดรั้บการปรับปรุงใหดี้ยิ3งขึนอยา่งมีนยัสาํคญั   

สิ3งที3เปรียบเสมือนอญัมณีประดบัยอดมงกุฏสําหรับห้องสมุดทังหลายในแมนเชสเตอร์ก็คือห้องสมุดกลางที3
ไดรั้บการบูรณะและต่อขยายซึ3 งเปิดให้บริการอีกครั งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 หลงัจากปิดเพื3อปรับปรุงและ
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ตกแต่งใหม่นาน 4 ปีดว้ยงบประมาณ 48,000,000 ปอนด์ ห้องสมุดแห่งนี เป็นส่วนที3สร้างความแข็งแกร่งให้กบั
บริการดา้นห้องสมุดทั3วพืนที3มหานครแมนเชสเตอร์ ปัจจุบนัห้องสมุดแห่งนี ประกอบดว้ยห้องเก็บเอกสาร
สาํคญัและศูนยค์วามเป็นเลิศแห่งใหม่ซึ3 งใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัในการส่งเสริมสิ3งที3เก็บไวใ้นห้องสมุดให้กบักลุ่ม
ผูใ้ช้บริการใหม่ๆ พร้อมทังให้ความสนใจเป็นพิเศษกบักลุ่มเด็ก โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนอนัมีความ
หลากหลาย นอกจากนี ห้องสมุดดงักล่าวยงัเป็นที3ตังของห้องสมุดดนตรีเฮนรี วตัสัน (Henry Watson) ซึ3 ง
รวบรวมงานดนตรีที3มีคุณค่าที3สุดชุดหนึ3 งของห้องสมุดในประเทศอังกฤษ และยงัพฒันาแผนงานทาง
วฒันธรรมอนัประกอบดว้ยกิจกรรมและนิทรรศการที3ดึงดูดผูเ้ยี3ยมชมกวา่ 1,400,000 คนในปีแรกที3กลบัมาเปิด
ใหบ้ริการ 

นี3เป็นช่วงเวลาที3น่าตื3นเตน้และทา้ทายสาํหรับหอ้งสมุดในมหานครแมนเชสเตอร์ ทังในดา้นการสานต่อผลงาน
ที3เป็นเลิศที3ได้เคยทาํเอาไวแ้ล้ว และด้านการพฒันาในอนาคต อนัรวมถึงการก่อสร้างอาคารหลงัใหม่ๆ การ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอื3น การเป็นพนัธมิตร และเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ามกลางสภาวะที3ยงัคงตอ้งมธัยสัถ์เช่นใน
ปัจจุบนั 

 


