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   ايران  رساني و اطالع  آتابداري  انجمن  خبرنامه ١٣٨١  دو، ارديبهشت  ، شماره اول  سال  

   محترم  مديره  هيأت 

تشكر   و ضمن  با احترام 
كار   در ابتداي  از مسئوليت

  خسته  و عرض  انجمن
چند   دانم مي  نباشيد، الزم

  را در حاشية  نكته
  گردهمايي  ولينا  برگزاري
  عمومي  و مجمع  ساالنه
.  نمايم  يادآوري ١٣٨٠

  فراوان  ابتدا خوشحالي
  خوب  خود را از شركت

در   جوانان  توجه  و قابل
ابراز    گردهمايي  اين
  كه  و اميدوارم  كنم مي

  بتواند پاسخگوي  انجمن
در   جوانان  اين  نيازهاي
ـ   علمي  مسائل  حوزة
باشد و   شاناي  اي حرفه

  بتواند از وجود اين
  در كلية  بالقوه  پتانسيل
سود   انجمن  هاي فعاليت
  همه  گيري شكل  برد تا به
  و احاطة  انجمن  جانبة
  شئون  كلية  به  انجمن
  كتابداري  اي ـ حرفه  علمي

و اما بعد، . بخشد  سرعت
  از صحبت  چنانكه

  محترم  سخنرانان
)  دوم  خصوصاً سخنران(

دو عزيز از   آمد، اين برمي
  دعوت  مديره  هيأت  طرف
  بودند و موضوع  شده

  ها را نيز هيأت سخنراني
بود،   كرده  انتخاب  مديره

.  با شماست  بنده  لذا روي
و   جلسه  آيا در اولين

  نشيني گردهم  اولين
  نام  به  در محلي  كتابداران
  قابل  ، تنها مسئله انجمن



  تلخ  مسئلة  ، همين طرح
  بود كه  كتابداري  آموزش

  اولي(  هر دو سخنران
  و دومي  و با ربط  منسجم

بر )  ربط  و كم  غير منسجم
آنرا   تأكيد و تأثير منفي  آن

ما   اي در كار حرفه
  هم  بنده. برشمردند

و تأكيد مجدد   پذيرم مي
  كه  گذارم مي  بر آن

  آموزش  مشكالت
  در ايران  كتابداري
و كالً   انكار است  غيرقابل

  سميناري  تواند موضوع مي
،  انجمن  رياست  باشد كه
آنرا   برگزاري  ريزي برنامه

  خود اعالم  در صحبتهاي
  نظر حقير جاي  به. كردند

،  مشكالت  اين  باز كردن
سمينار خواهد   مؤثر در آن

.  اجالس  در اين  بود نه
  كتابداري  آموزش  مشكل
  پيوستة  از سلسلة  اي حلقه

  ، آموزش مشكالت
  در اين  ايران  دانشگاهي
  هاي رشته  همة.  سالهاست
  از علوم  ، اعم دانشگاهي
،  ، رياضي ، تجربي انساني

حاضر   در حال  هنر و غيره
دچار   از نظر آموزش

  بحران  و حتي  مشكل
  رشتة  خاص  هستند و اين

در   بايد گفت.  ما نيست
  است  الزم  همما   رشتة
  سال  بيست  از گذشت  پس

  ، نگاهي فرهنگي  از انقالب
  مشكالت  به  دوباره
  شود و آموزش  انداخته

شود و   متحول  دانشگاهي
ها  روز كتابخانه  با نيازهاي

  رساني و مراكز اطالع
چند   در اين. گردد  منطبق
، بارها و بارها در  ساله

  ها و در برخي سخنراني
  موضوع  رها، بر اينسمينا
از   ، ليكن است  شده  تكيه

  مسئوليت  كه  قرار كساني
و   مشكالت  اين  حل
را بر   رشته  ريزي برنامه
  صالحشان  دارند به  عهده
  اين  بشنوند و به  نيست

  اند كه اكتفا كرده
  مجبورند براي  دانشجويان
  كارشناسي  كنكورهاي

  هاي كتاب  ارشد و دكتري

و پر   ، كهنه محتوي  بي
را   ايشان  مصوب  غلط

  بخرند و بخوانند و فروش
   اين

  

  شده  ترجمه  هاي معجون 
  بعد از جنگ  از متون
از   را نشان  دوم  جهاني

  كتابها فرض  تقاضا داشتن
خواهند  كنند و مي مي

  محترمانه  هم  كتابداران
  . بزنند  كرگوشي  خود را به

  رانسخن  سخنراني  عنوان 
در بروشور   ، چنانكه دوم
نو   هاي جهت«بود   آمده

  رساني اطالع  فرا روي
  در واقع  بود، كه»  ايران
  خيل  براي  توانست مي

  آن  مشتا كه  جوانان
  بعدازظهر در تاالر عالمة

  مركزي  كتابخانة  اميني
  گرد آمده  تهران  دانشگاه

  بودند، مشوِ و انگيزة
ها را با باشد و آن  حركت
آشنا   حوزه  اين  هاي تازه

آنها در   سازد و نويدبخش
و در   رشد و ارتقاء فردي

  رشد و ارتقاء اين  نتيجه
تنها   باشد، ليكن  حرفه
  در سخنراني  كه  چيزي

  روشن  نبود، نويد آيندة
  .بود

  كتابداري  در حرفة 
شد،   گفته  همانطور كه
نيز   حوزه  اين  همكاران
ها و  حرفه  ياريمانند بس

در انتظار تخصصها،  
  همكاران

خود   دانشگاهي
تا آنها اند،   ننشسته

را روزآمد كنند،   حرفه
چند   در اين  برعكس  بلكه
  دانشگاهي  آموزش  ساله

  دنبال  موارد به  در بسياري
  اي حرفه  جدي  هاي حركت
.  است  كرده  حركت
ها و مراكز  كتابخانه
سالها   يندر ا  رساني اطالع

ها  روزآمدتر از دانشگاه

اند و تا امروز  بوده
و   درسي  هاي برنامه
موجود،   درسي  هاي كتاب
  نيازهاي  هيچوجه  به

  ها را تأمين كتابخانه
  اند و نكرده

ها  كتابخانه  اين  متأسفانه 
  التحصيالن فارغ  هستند كه

جديد   هاي را با حركت
  . كنند آشنا مي

ما نبايد از   آيا سخنرانان 
ـ   تخصصي  هاي حركت
  در كتابداري  اي حرفه
از   جداي  راهي  كه  ايران

  است  ها را پيموده دانشگاه
  جوانان  براي  سخني

ما   بگويند، آيا سخنرانان
از مراكز   بايست نمي
،  موفق  رساني اطالع
  رساني اطالع  هاي شبكه
  هاي و بانك  فعال  پيوستة

متمركز   ، خدمات اطالعاتي
در   ماشيني  نويسي فهرست
  ملي  كتابشناسي  قالب
ها  و فهرستگان  ايران

آيا . آورند  ميان  به  صحبتي
  اين  ما نبايد به  سخنرانان

در   كنند كه  اشاره  نكته
  ما، كه  كتابداران  ميان
  همين  التحصيالن فارغ

از   اند، پس ها بوده دانشگاه
  هاي محيط  ورود به
، خود مبداء  فعال  اي حرفه

  جديد و به  حركتهاي
مراكز و   وجود آورندة

  براي  جديدي  هاي شبكه
  رساني و اطالع  كتابداري

  دوم  مگر سخنران. اند بوده
  ما، خود از مجموعة

با   نبود كه  كتابداراني
  ، مركزي و همياري  همت
  رساني در اطالع  فعال
. اند وجود آورده  به  ايران
  وجودآمدن  از بهچرا 

  دست  از اين  مراكزي
  .نبود  در ميان  صحبتي

اگر   كنم فكر مي 
  صميمانة  هاي صحبت

  ما كه  استاد ارجمند همة



  از برنامه  از قرار خارج
پذيرفتند تا يكبار ديگر ما 

فرمايند و   را مستفيض
   آيندة  رو به  نگاه

  نبود، در واقع  هميشگي 
  انانجو  به  تعارف  بدون
  به  از بد حادثه... شد  گفته

  .ايد آمده  پناه  به!!  بدجايي

  مديره  هيأت  بود كه  حق 
  چنين  براي  محترم

وجود   به  جوي  اجالسي
ما   جوانان  آوردند كه مي

  گرفتة  مه  آسمان  از ميان
و   امروز كتابداري

  با اشاره  ايران  رساني اطالع
دور   چندان  نه  هاي افق  به

  روشن  هاي تكه  از دسترس
نور خورشيد را نيز ببينند 
  و در بدو امر بدانند كه
و   خورشيد هنوز نمرده

بدانند   و مسلم  است  زنده
خود را از   روشنايي  كه

نخواهد   دريغ  هيچكس
  قدم  كه  است  كرد، كافي
بردارند تا انوار   كوچكي
را بر آنها بپاشد و   عظيمش

  ذكر موانع  به  از آن  پس
  برطرف  هاي موجود و راه

و از . بپردازند  آن  كردن
  اجالس  اولين  اين  آنجا كه

  رئوس  به  بود با توجه
  هاي برنامه  گانة سيزده

  محترم  رياست  پيشنهادي
ساير   و انتشارات  انجمن

  هاي و پاسخ  سخنرانان
  پاسخ  در جلسة  شده  داده

، شخصاً  و پرسش
  هاي سخنراني  كه  اميدوارم
  از ديگري  يكي  بعدي

گردد   بهتر و پربارتر ارائه
  مشكالت  و رهگشاي

  حوزة  و عملي  نظري
  رساني و اطالع  كتابداري

  . باشد

         والسالم 

  

         عمراني  سيدابراهيم 



  

  

  

  

  معرفي 
  هاي انجمن

و مراكز   كتابداري
     رساني اطالع

  

  اريكتابد  انجمن. ٣ 
    نيومكزيكو 

    زاده زارع  فاطمه:  مترجم 

  

  

  و اعطاي  وظايف 
 جوايز

نيومكزيكو   كتابداري  انجمن  وظايف 
  بيان  چنين  است  غير انتفاعي  سازماني  كه
  : است  شده

  ها و تخصيص از كتابخانه  پشتيباني   
  رشد و توسعه  خود در جهت  هاي فعاليت

  آنها؛  انكارمند  آنها و پيشرفت

  كتابداران  براي  مالقات  ايجاد فرصت   
  ؛ كتابداري  رشته  و شاغالن

  همكاران  ميان  ارتباطي  پل  ايجاد يك   
  عالقمند جهت  كتابدار و شهروندان

  خدمات  و كيفيت  دسترسي  گسترش
  نيومكزيكو؛   ها در سطح كتابخانه

  براي  ايي ساالنه  كنفرانس  برگزاري   
  و بيان  متخصصان  و شناخت  فيمعر
  ها و مديريت با كتابخانه  مرتبط  هاي ايده

  ؛  ملي  آنها در سطح

  داشتن روز نگه  به  براي  خبرنامه  تهيه   
ها، روندها  در مورد مكان  مردم  اطالعات
  ؛  اياالت  موجود در سطح  هاي و موقعيت

  امكان  و بررسي  هزينه  كمك  اعطاي   
  داوطلب  اعضاي  براي  تحصيل  ادامه

  ؛ تخصصي  هاي در كارگاه  شركت

  براي  سياستگذاري  شبكه  وجود يك   
بر   مبتني  اي كتابخانه  قوانين  پيشرفت

  صحيح  و چرخش  اهداء، رشد شبكه
  و ديگر موارد مهم  اي مواد كتابخانه

  ؛  هاست كتابخانه  به  مربوط

  برجستة  ايه تالش  به  بخشيدن  اهميت   
  امناء و دوستداران  ، هيأت كتابداران
  جوايز؛  با اهداي  كتاب

ها و  ريزي برنامه  بر كليه  نظارت   
ايجاد   ، جهت ايالت  در سطح  اقدامات
  براي  اي كتابخانه  در سيستم  يكدستي
  منابع  اشتراك  سيستم  ايجاد يك
  ؛ اي كتابخانه

  كودك  كتاب  بهترين  به  جايزه  اعطاي   
  مهارت  ايجاد رشد و گسترش  براي

  . كودكان  اي كتابخانه  و دانش  خواندن

  

  اهداف 

،  ريزي پايه  ايجاد و هدايت   
  اي كتابخانه  قوانين  و گسترش  گزاري بنيان

  مؤثر بر منافع  در امور سياسي  و فعاليت
  ها؛ كتابخانه

از   و حمايت  آگاهي   ترويج   
  هاي بنياد كتابخانه   يها فعاليت

  نيومكزيكو؛



  

  هاي از فرصت  و حمايت  تهيه   
  ها؛ كتابخانه  كاركنان  براي  تحصيلي

و   نقش  ميان  و ايجاد ارتباط  تهيه   
  ؛ ها و كتابداران كتابخانه  ارزش

رشد   و ارزشيابي  ، هدايت ريزي برنامه   
  ؛ سازمان  اجرايي  و قابليت

  تالش  هرگونه  به  و كمك  حمايت   
در   ايجاد شبكه  ريزي برنامه  براي

  .نيومكزيكو

  

  رساني اطالع  آنفرانس 
 ٢٠٠٢  و منايشگاهي

  آتابداري  اجنمن
 نيومكزيكو

  كنفرانس  هفتاد و نهمين  كنفرانس  اين 
  نيومكزيكوست  كتابداري  انجمن  ساليانه

  نيومكزيكو در روزهاي كروز   و در الس
. شود برگزار مي  آوريل ١٩، ١٨، ١٧

ها،  كتابخانه»  كنفرانس  اين  اصلي  موضوع
  .باشد مي»  انساني  عامل

  كنفرانس  نفر در اين ٤٧٥  الي ٤٥٠ 
 ١٣حدود   خواهند كرد، كه  شركت

،  دانشگاهي  هاي كتابخانه  كتابداران
  .خواهند بود  و مدارس  عمومي

  نشاني  بيشتر به  اطالعات  كسب  براي 
  مراجعه/  http://www.nmla.org  اينترنتي
  .كنيد

  

     )٧/١٢/٨٠: ( منبع 
http://www.nmla.org  /  



    

  

  

 :مشا  هاي گفته   : 

 

توانيد  خود را مي  و پيشنهادهاي  نظرات 
و يا   انجمن  پستي  آدرس  به  نامه  از طريق
)  ilisa@nli.ir(   انجمن  الكترونيك  پست
  .فرمائيد  ارسال

  

بروز   محل  انجمن  كه  كنيم  ـ تالش 
  .نشود  خاص  اي عقايد عده

  

  خالي  اسفندماه  در اول  انجمن  ـ جلسه 
كرديد   زياد را جمع  اي عده. از اميد بود
  اميدواركننده  هاي نقشه  طرح  و بجاي
. كرديد  ها را عنوان و كجي  نواقص  فقط

  به  پرداختن  نيز بجاي  دوم  سخنران
  ...بافتند و  را بهم  ، مسائلي جلسه  ضوعمو

  

ها چكار  شهرستاني  براي  ـ انجمن 
  تواند بكند؟ مي

  

در   كتابداران  ـ لطفاً در مورد نقش 
  .كنيد  بحث  اطالعاتي  جامعه



  

  فهرستنويسي  درس  ي ـ ترا بخدا درباره 
  پيش  سال ٢٠  مطالب  همان. كنيد  فكري
را   درس  اين  استاداني. شود مي  تدريس
  طور جدي  به  تابحال  كنند كه مي  تدريس
  .اند كار نكرده  اي كتابخانه  در هيچ

    

  

  

    اخبار انجمن      

  ��
  اتخاذ شده  تصميمات    
  : انجمن  در جلسات

  و احياي  بازسازي  به  كمك  ـ براي 
  انجمن  با شركت  افغانستان  ملي  كتابخانه
  . خواهد شد  تشكيل  اي كميته

  

  

  

  در محل ٢٩/٣/٨١  در تاريخ  ـ همايشي 
برگزار   تهران  دانشگاه  مديريت  دانشكده

  .خواهد شد

از   در انجمن  دانشجويي  عضويت  ـ حق 
  ريال ١٠٠٠٠  ميزان  به ١٣٨١  سال  ابتداي

  .خواهد بود

  هاي ها و سخنران سخنراني  ـ موضوع 
  ليست  كهشدند و قرار شد   تعيين  ماهانه
  .منتشر شود  آن

 **********  

  

  



 L%   ١      گزارش      

  

  

  انجمن  ساالنه  نشست  از دومين  گزارشي 
    ايران  رساني و اطالع  كتابداري

  

از   بيش  با شركت  انجمن  ساالنه  نشست  دومين 
در   ايراني  رسانان و اطالع  نفر از كتابداران ٥٠٠

. برگزار شد  تهران  شگاهدان  اميني  تاالر عالمه
  از قرآن  آياتي  با تالوت ٣٠:١٤  در ساعت  برنامه

  اسالمي  با سرود جمهوري  از آن  مجيد و پس
دكتر   آقاي ٤٥:١٤  ساعت. شد  شروع  ايران

  عنوان  ، به خيرمقدم  ضمن  اهللا فتاحي رحمت
  سخناني  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  رئيس

  دكتر مهرداد نيكنام  آقاي  سپس. دايراد فرمودن
  هاي از فعاليت  اي ساله يك  گزارش  دبير انجمن

  آقاي  به  بعدي  گزارش. داشتند  ارائه  انجمن
  دار انجمن ، خزانه رضوي  حافظيان  سيدكاظم
  ساالنه  مالي  گزارش  ايشان  كه  داشت  اختصاص

دكتر   آقاي  سپس. حضار رساندند  سمع  را به
  يك  فعاليت  از نحوة  انجمن  ، بازرس عبانيش

  در ساعت. كردند  ارائه  گزارشي  انجمن  ساله
عضو   دياني  دكتر محمدحسين  آقاي ٣٠:١٥
  مشهد سخناني  فردوسي  دانشگاه  علمي  هيأت

در   در ايران  رساني و اطالع  كتابداري»  با عنوان
  نبيا» ها دستاوردها و چالش:  گذشته  دو دهه
  .كردند

  كوتاهي  استراحت  كنندگان شركت ١٦  ساعت 
عليرضا   آقاي ٢٠:١٦  داشتند و ساعت

خود را با   سخنان  دوم  ، سخنران آبادي بهمن
  حرفة  فراروي  اي تازه  هاي جهت»  عنوان

  سخنراني  بدنبال.  داشت  عرضه» امروز  كتابداري
  خانم  صميمانه  ، سخنان آبادي بهمن  آقاي
در   خاصي  شور و حال  انصاري  آفرين نوش

  دقايق. وجود آورد  به  و حضار جلسه  كتابداران
   به  همايش  پاياني

  

  در اين.  داشت  اختصاص  و پاسخ  پرسش  برنامه 
  نايب(  گركاني  اسدي  دكتر فاطمه  خانم  جلسه
  اهللا فتاحي دكتر رحمت  و آقايان)  انجمن  رئيس

  و رئيس  علمي  هاي ردهماييگ  مدير كميته(
  مدير كميته(  ، دكتر فريبرز خسروي) انجمن

  مدير گروه(، محمود شمسبد ) انتشارات
مدير (پهلو  فرج  ، دكتر عبدالحسين) آموزش
  آبادي شريف ، دكتر سعيد رضايي) پژوهش  گروه

، ) المللي و بين  عمومي  روابط  مديركميته(
، )دار خزانه(  يرضو  حافظيان  سيدكاظم آقاي

، دكتر احمد ) دبير انجمن(  دكتر مهراد نيكنام
  سؤاالت  به)  بازرس(  و رضا اردالن  شعباني

  .دادند  حضار پاسخ

. رسيد  پايان  به ٣٠:١٨  در ساعت  ـ همايش 
،  در همايش  كنندگان شركت  درخواست  طبق

و   اهللا فتاحي دكتر رحمت  سخنراني  رئوس
  دكتر محمدحسين  آقاي  نرانياز سخ  اي خالصه
  برگزار شده  هاي سخنراني  و فهرست  دياني
  ارائه ١٣٨١‐١٣٨٠  هاي در سال  انجمن  توسط
  :گردد مي

  

    دآتر فتاحي  آقاي  سخنراني  رئوس 

  انجمن  رياست  اهللا فتاحي دكتر رحمت  آقاي 
  ، وظايف اساسنامه  به  با اشاره  خيرمقدم  ضمن
  هايي برنامه  از آن  كردند پس  ادآوريرا ي  انجمن
ذكر   انجمن  اهداف  به  شدن  نزديك  را براي
  . كردند

  جامعه  و اجتماعي  اي حرفه  ـ ارتقاء جايگاه١ 
  و نقش  جايگاه. كشور  رسان كتابدار و اطالع

  كتابداران  و خصوصاً نقش  در جامعه  كتابداران
  ؛ در اصالحات  رسانان و اطالع

  نظري  هاي چارچوب  و تبيين  بسترسازي ـ٢ 
و   كتابداران  نظري   هاي فعاليت  براي
   رسانان اطالع

  

بايد   ، سمينارها همه ، مقاالت بايد حركات مي 
  . باشند  نظري  چارچوب  يك  برمبناي

كتابدار و   جامعة  معرفتي  ـ ارتقاء سطح٣ 
  طحدر س  حرفه  اين  اساسي  از مسائل  رسان اطالع
  باشد كه  بايد اين  انجمن  تالش.  و جهاني  ملي



  عمده  و مباحث  رشته  اين  اساسي  مباحث
  .را ارتقاء دهد  المللي و بين  ملي  كتابداري

  عنوان  به  حرفه  نظري  مباني  ـ تأكيد و تقويت٤ 
ها و  رسالت  تحقق  براي  مناسب  چارچوب
  بايد مبتني  حرفه  كاركردهاي.  حرفه  كاركردهاي
  . باشد  و فلسفي  نظري  فلسفي  هاي بر چارچوب

  مناسب  و فضاي  امكانات  آوردن  ـ فراهم٥ 
  نزديكتر و فراگيرتر ميان  ايجاد ارتباط  براي

  شاغالن  الزم  انسجام.  رسانان و اطالع  كتابداران
  ديده  در واقع  نبود انجمن  دليل  به  حرفه  اين
  . شد نمي

از   حرفه  كردن  فرآيند اجتماعي  به  مكـ ك٦ 
  مرتبط  بهتر و مؤثرتر براي  هاي راه  ارائه  طريق
با   رساني ها و مراكز اطالع كتابخانه  ساختن
  .  جامعه

منظور   به  حرفه  اجتماعي  هاي جنبه  ـ گسترش٧ 
و   تر با جامعه تر و عميق عيني  ارتباط  برقراري
  . حرفه  اين از  جامعه  نيازهاي  درك

و   حرفه  و زيربنايي  كالن  مسائل  ـ شناسايي٨ 
  . آن  به  پرداختن

  سردرگمي  اخير دچار يك  دو دهة  هاي همايش 
  حرف  اين  و كالن  زيربنايي  مسائل  و به  بوده
  .  است  را نداشته  مستقيمي  اشارة

  به  كتابداري  هاي در آموزش  ـ بازنگري٩ 
  در كتابداران  الزم  و بصيرت  دانش  منظور انتقال

  .جديد  جامعه  نيازهاي  به  و پاسخ

  با رشد فناوري  گذشته  دهة  يك  در طول 
آنها   ها و شكل كتابخانه  حركت  اطالعات
   شده  دگرگون

  

بايد تجديدنظر   كتابداري  هاي در آموزش.  است 
  امروز پاسخ  جامعة  نيازهاي  به  شود تا بتوانيم

  .  هيمد

  ها، به كتابخانه  در كاركردهاي  ـ بازنگري١٠ 
جديد در   با شرايط  حرفه  كردن  منظور همخوان

  از كاركردهاي  بسياري.  اطالعاتي  جامعة
  سنتي  شكل  به  را ما بازهم  كتابخانه  چهارگانة

جلوتر از ما   جامعه  كه  در حالي  دهيم مي  انجام
  . كند مي  حركت

  مشاركت  فراگير ساختن  براي  ـ تالش١١ 
كشور   رسانان و اطالع  كتابداران  و عملي  فكري

در   و عضويت  حرفه  اين  جمعي   هاي در فعاليت
  .ها انجمن

  و جلوگيري  مؤثر حرفه  بقاي  براي  ـ تالش١٢ 
. جديد  در محيط  آن  جايگاه  شدن  رنگ از كم
  ز طريقحاضر مستقيماً ا  در حال  بسياري  مردم
هستند و ما   اطالعات  دنبال  ها به ها و شبكه رايانه
بايد .  فكر كنيم  جديدتري  هاي راه  بايد به

  جاي  به  دانش  و مديريت  سازماندهي
  . در دستور كار قرار گيرد  داده  سازماندهي

با   مؤثر و نزديك  ارتباط  ـ برقراري١٣ 
منظور   به  غيردولتي  ها و مؤسسات وزارتخانه
  از امكانات  گيري و بهره  حرفه  نيازهاي  انعكاس

  . آنها

  تعداد زيادي  كه  ها و مؤسساتي بايد وزارتخانه 
قرار   با انجمن  مستقيم  كتابدار دارند در ارتباط
  كتابداران  اشتغال  به  هم  گيرند و شايد كمكي

و   و كتابداران  حاضران  از همة  و در پايان. بشود
  انجمن  ياري  دست  تقاضا شد كه  رسانان اطالع

  كمك  انجمن  انسجام  گيرند و به  را در دست
  . نمايند

  

  

 *  

  

  دآتر محمدحسين  سخنراني  خالصه 
  انجمن  عمومي  در مجمع  دياني

)١/١٢/١٣٨٠(  



  

بر   انتقادي  نگاهي 
   و آيفي  آمي  توسعه

و   آتابداري  آموزش 
   در ايران  رساني اطالع

  در ايران  كتابداري  آموزش  سخنراني  در اين 
  . قرار گرفت  مورد بررسي  حوزه  از پنج

در   در ايران  كتابداري  عمر آموزش  گرچه 
  ديگر دانشگاهي  هاي از رشته  با بسياري  مقايسه
از رشد   كميت  لحاظ  ، اما به است  كوتاه

رشد   اين.  است  برخوردار بوده  چشمگيري
در   باشد هرگاه  بسيار مطلوب  وانستت مي
  هاي در دانشگاه  آموزشي  هاي گروه  اندازي راه

،  و فناوري  ، تحقيقات علوم  وزارت  به  وابسته
و   درمان  بهداشت  وزارت  به  وابسته  هاي دانشگاه
  دانشگاه  به  وابسته  هاي ، دانشگاه پزشكي  آموزش

  دانشگاه  به  تهوابس  هاي ، دانشگاه آزاد اسالمي
  حداقل  به  غير انتفاعي  هاي نور و دانشگاه  پيام

  گروه  اندازي راه  مورد نياز براي  امكانات
مورد   اين. شد تاكيد مي  رساني و اطالع  كتابداري
ارشد   ، كارشناسي كارشناسي  آموزش  در سطوح

  در اين  كه  معيارهايي.  و دكترا صاد است
  ، پذيرش اندازي راه  براي  آموزشي  مؤسسات

شود، بسيار  مي  ارائه  آموزش  دانشجو و كيفيت
  پنج  انتشار مرتب  حال  ، در عين است  متفاوت
، ارتقاء تعداد  رساني و اطالع  كتابداري  مجله
  به  كتابداري  كردگان از تحصيل  توجهي  قابل

  و در پرتو آن  دانشگاهي  درجات  باالترين
  دكتري  دوره  سه  اندازي راه  برايصدور مجوز 
انداز  چشم  و فناوري  ، پژوهش علوم  در وزارت
  رشته  اين  كردگان را در برابر تحصيل  مطلوبي
  .  است  قرار داده

  

  از آموزش  و چند سال  سي  گذشت  رغم علي 
  كتابداري  هاي درس  ، محتواي در ايران  كتابداري
  ثابت  كارشناسي  ر دورهد  ، بويژه رساني و اطالع
  وقوع  به  تحوالت  كه  در حالي.  است  مانده
  به  رساني و اطالع  كتابداري  در حوزه  پيوسته
ها و  آموخته  بين  ناهمخواني  كه  زياد است  حدي
كند كامالً آشكار  مي  كار طلب  هاي محيط  آنچه
هنوز نيز   اينكه  به  با توجه  ناهمگوني  اين.  است

  هاي دوره  شدگان از پذيرفته  توجهي  درصد قابل

چهار   بجاي  هستند كه  ارشد كساني  كارشناسي
  با دو ماه  كتابداري  در رشته  تحصيل  سال

  دهنده اند، تكان شده  پذيرفته  چند كتاب  مطالعه
  .  است

  و فقدان  از سويي  سمت  تأكيد سازمان 
ديگر،   از سوي  با زمان  مناسب  درسي  هاي كتاب
  مطرح  درسي  كتاب  عنوان  را به  هايي كتاب
از   قبل  هاي آنها در سال  مايه بن  كه  ساخته
از    شناختي.  است  گرفته  شكل  اسالمي  انقالب
و روشها،   اصول  ، فهرستنويسي شناسي دانش
  هايي نمونه  ٢و  ١  سازي و مجموعه  شناسي مرجع
   .ها هستند كتاب  از اين

وارد   تعداد دانشجو كه  همان  ساله  همه 
شود،  مي  تربيتي  و علوم  روانشناسي  هاي رشته

. شود نيز مي  رساني و اطالع  كتابداري  وارد رشته
ها از  رشته  آن  دانشجويان  كه  تفاوت  با اين
  هستند و دانشجويان  انساني  علوم  هاي رشته
  تقريباً همگي  رساني و اطالع  كتابداري  هاي رشته

. هستند  و علوم  و رياضي  تجربي  هاي از رشته
  و محتواي  آموزشي  هاي شيوه  كه  است  بديهي
با   دانشجويان  براي  كه  هايي ها و كتاب درس
تواند  نمي  رفت كار مي  به  انساني  علوم  ديپلم
  شواهد قابل. باشد  فعلي  دانشجويان  مناسب
   اي مالحظه

بعد از   استخدام  نامناسب  شرايط 
  نيز در حال  از تحصيل  فراغت
  اجتماعي  منزلت  به  زدن  صدمه

   .  است  رساني و اطالع  كتابداري



  

  

  

  

  

  

  

  متفاوت  با مخاطب  كه  نيست  در دست 
  تنش. شود رفتار مي  متفاوت  اي شيوه  به
  هاي گروه  دانشجو و استاد در بين  بين

تواند  نمي  و اين  ايد استرو بتز  آموزشي
. باشد  مناسب  كتابداري  رشته  آينده  براي
بعد   استخدام  نامناسب  شرايط  كه  بويژه

  صدمه  نيز در حال  از تحصيل  از فراغت
و   كتابداري  اجتماعي  منزلت  به  زدن
  . است  رساني اطالع

  رساني در پيوند با اطالع  در جامعه  آنچه 
  را طلب  بسياري  توجه  تاس  در جريان

  معامالت  هاي ديگر بنگاه  حال. كند مي
  استفاده  رساني اطالع  نيز از واژه  ملكي
و   خبرنگاران  رسد به  كنند، چه مي

. افزار افزار و نرم سخت  فروشندگان
  جايگاه  ، ولي موارد نيست  با اين  مخالفتي
؟  كجاست  و كتابداري  رساني اطالع  حرفه
بايد   حوزه  در اين  شده  انجام  هاي اليتفع

  براي.  هست  باشد كه  آشكارتر از آن
بايد مرزها آشكار   هدف  اين  به  دستيابي

  شود، به  ها شناسانده شود، مسئوليت
  شود، در برابر اقدامات  عمل  تعهدات
  رساني و اطالع  با كتابداري  مرتبط

  متشود و از مقاو  آشكار گرفته  موضعي
  استادان  توسط  در برابر تغيير، بويژه

  فهرستي  سخنراني  در خاتمه. شود  كاسته
و   كتابداري  روز حوزه  از مسائل
  شد و نظر انجمن  ارائه  رساني اطالع

  براي  ايران  رساني و اطالع  كتابداري



  خود جلب  هاي آنها در برنامه  به  توجه
  . شد

 **********  

  

  ٢      

  

  هاي ها و گروه كميته  رفيمع 
   انجمن

  

  در همايش  كنندگان از شركت  گروهي 
  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  ساالنة
  هاي با فعاليت  آشنايي  متقاضي  ايران
  .ها بودند ها و گروه كميته

ها و  كميته  معرفي  به  شماره  از اين 
  انجمن. شود مي  ها پرداخته گروه

  طبق  ايران  رساني طالعو ا  كتابداري
زير را   هاي ها و كميته ، گروه اساسنامه
  : است  داده  تشكيل

محمود   مدير آقاي(  آموزش  گروه. ١ 
  ؛)شمسبد

مدير دكتر (  پژوهش  گروه. ٢ 
  ؛)پهلو فرج  عبدالحسين

مدير دكتر فريبرز (  انتشارات  كميته. ٣ 
  ؛) خسروي

  ملليال و بين  عمومي  روابط  كميته. ٤ 
  ؛) آبادي شريف مدير دكتر سعيد رضايي(

مدير (  علمي  هاي گردهمايي  كميته. ٥ 
  ). فتاحي... ا دكتر رحمت

  در اين  انتشارات  و كميته  پژوهش  گروه 
  :شوند مي  معرفي  شماره

  

    پژوهش  گروه 

  

  رسالت 

و   مديريت  با رسالت  پژوهش  گروه 
  كتابداري  پژوهشي  هاي بر فعاليت  نظارت
  در كشور در چارچوب  رساني و اطالع
  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  اساسنامه

  . است  شده  ريزي پايه  ايران

  



  

  و وظايف  اهداف 

  گروه  اين  عمدة  و وظايف  اهداف 
  :عبارتند از

  هاي پژوهش  و اجراي  ريزي برنامه. ١ 
  ؛ رساني و اطالع  كتابداري

  هاي پژوهش  و اجراي  يزير برنامه. ٢ 
  ؛ و ارتباطات  اطالعات  فناوري  به  مربوط

  آماري  مطالعات  و اجراي  ريزي برنامه. ٣ 
:  شامل  رساني و اطالع  كتابداري
و   سنجي ، علم سنجي ، اطالع كتابسنجي
  ها؛ كتابخانه  در خصوص  آماري  مطالعات

  پژوهشي  هاي نيازها و اولويت  تعيين. ٤ 
  ؛ حوزه  در اين  تحقيقات  منظور تشويق  به

  واحدهاي  با تمام  ارتباط  برقراري. ٥ 
ها  با نيازها و فعاليت  در رابطه  انجمن

  آنها؛  تحقيقاتي

ها و  با ساير انجمن  ايجاد ارتباط. ٦ 
  ؛ ذيربط  هاي گروه

  و اجراي  ريزي در برنامه  همكاري. ٧ 
مورد   پژوهشي   هاي و فعاليت  تحقيقات

  ؛ انجمن  نياز واحدهاي

  هيأت  به  مشورتي  هاي كمك  ارائه. ٨ 
  در خصوص  انجمن  و واحدهاي  مديره
  هاي ها و اولويت ها، سياست برنامه

  آنها؛  تحقيقاتي

  در خصوص  مشاوره  و ارائة  بررسي. ٩ 
  دربارة  ملي  اطالعات  گردآوري
ها،  تفعالي  در زمينة  ويژه  ها، به كتابخانه
  ؛ مناسب  هاي ها و سياست ، رويه تعاريف

در   مشورتي  هاي كمك  ارائة. ١٠ 
  رساني و اطالع  كتابداري  مسائل  خصوص

كشور مانند   هاي ها و ارگان سازمان  به
  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت
  ؛ و غيره  آن  تابعة  هاي سازمان

  هاي برنامه  و ارزيابي  بررسي. ١١ 
   آموزشي

و   دانشگاهي  و تخصصي  عمومي 
و   كتابداري  ؛ حوزة غيردانشگاهي

  آنها؛   بندي كشور و درجه  رساني اطالع

  حوزة  هاي آموزش  استانداردسازي. ١٢ 
  كشور؛   رساني و اطالع  كتابداري

  و كميته  آموزش  با گروه  هماهنگي. ١٣ 
   انتشارات

و   آموزشي  و منابع  متون  در تهية  انجمن 
و   عمومي  مختلف  در سطوح  كاربردي
  ؛ تخصصي

  هاي طرح  و اجراي  ريزي برنامه. ١٤ 
  كتابداري  آموزشي  هاي برنامه  نيازسنجي
  .كشور  رساني و اطالع

  

 ها آميته 

و   اهداف  به  دستيابي  در راستاي 
زير در   شرح  به  كميته  باال، سه  وظايف
  :ندا شده  بيني پيش  پژوهش  گروه

و   كتابداري  هاي پژوهش  كميته. ١ 
  ؛ رساني اطالع

  هاي فناوري  هاي پژوهش  كميته. ٢ 
  ؛ و ارتباطات  اطالعات



  و آماري  كمي  مطالعات  كميته. ٣ 
  . رساني و اطالع  كتابداري

  فعال  مشاركت  جهت  ، به بر اين  عالوه 
مورد   متون  و ترجمة  تأليف  در انجام
نيز در   و ترجمه  تأليف  كميتة  نياز، يك

  . است  شده  بيني پيش  پژوهش  گروه

  

  جاري  هاي فعاليت 
  پژوهش  گروه

  گيري از آغاز شكل  پژوهش  گروه 
  داخلي  نامه آئين  بر تدوين  ، عالوه تاكنون
  هاي ، طرح ساختار سازماني  كلي  و طرح

  :دارد  يا مطالعه  اقدام  زير را در دست

  آموزشي  نيازهاي  بررسي  حطر. ١ 
   كتابداران

  مساجد كشور؛  هاي كتابخانه 

  اي كتابخانه  افزارهاي نرم  بررسي  طرح. ٢ 
  .كشور

  

   انتشارات  آميته 

  

  انجمن  انتشارات  كميته  از تشكيل  هدف 
   كتابداري

  دانش  ارتقاء سطح»  رساني و اطالع 
در كشور از   رساني و اطالع  كتابداري

نشر در   و كيفي  كمي  گسترش  ريقط
  .  است»  انجمن  فعاليت  حوزه

  :عبارتند از  كميته  وظايف 

  ؛ انجمن  مجله  و اداره  اندازي ـ راه 

  در حوزه  ضروري  هاي ـ انتشار كتاب 
  ؛ رساني و اطالع  كتابداري

  ؛ انجمن  ـ انتشار خبرنامه 

  ؛ انجمن  نگارش  نامه آيين  ـ تنظيم 

  الكترونيك  مجلة  و ادارة  اندازي هـ را 
  ؛ انجمن

اعضاء   تشويق  براي  ـ اتخاذ تدابير الزم 
   تدوين  به

انتشار   براي  و همكاري  و مقاله  كتاب 
  آنها؛ 

ها و  ، جزوه علمي  هاي گزارش  ـ چاپ 
  ؛...

  . ها ساير كميته  امور چاپ  كليه  ـ انجام 

 ٣  ادهم  طبق  انتشارات  كميته  اعضاي 
نفر عضو  ٧،  انجمن  داخلي  نامه آيين
  نفر از آنها به  يك  هستند كه  ثابت

  دبير انجام  عنوان  به  كميته  رئيس  انتخاب
  كميته  اعضاي  كليه. خواهد كرد  وظيفه
  .برسند  انجمن  مديره  تأييد هيأت  بايد به

 **********  

  

  

  



 *  
  

  ٣      

  

-١٣٨٠  سالهاي  هاي گردهمايي 
و   كتابداري  در حوزة ١٣٨١
    رساني اطالع

  

در   و اينترنت  رساني اطالع"سمينار  *  
 ١٣٨٠  ارديبهشت ٦و  ٥":  پزشكي  علوم

  پزشكي  علوم  ـ دانشگاه  اصفهان
  . اصفهان

ـ   علمي  انجمن  سراسري  همايش *  
الزهرا   دانشگاه  كتابداري  دانشجويي

  سوي  به" : ، با عنوان) دومين) ( س(
  ، تغيير يا تحول ديجيتالي  هاي كتابخانه
  .١٣٨٠  ارديبهشت":  سنتي  هاي كتابخانه

  ) س(الزهرا   ـ دانشگاه  تهران 

  هاي كتابخانه  كتابداران  گردهمايي *  
  ارديبهشت ٣٠:  گيالن  استان  عمومي
  هاي كتابخانه  امناي  ـ هيأت  رشت. ١٣٨٠
  .كشور  عمومي

ها و  كتابخانه  مديران  اييگردهم *  
ها و مراكز  دانشگاه  رساني مراكز اطالع
 ١٢):  اولين(  ـ مهندسي  فني  پژوهشي
و   علم  ـ دانشگاه  تهران. ١٣٨٠خرداد 
  . صنعت

  هاي كتابخانه  كتابداران  گردهمايي *  
. ١٣٨٠خرداد  ٢٤:  سمنان  استان  عمومي
  هاي كتابخانه  امناي  ـ هيأت  سمنان
  .كشور  عمومي



  هاي كتابخانه  كتابداران  گردهمايي *  
. ١٣٨٠خرداد  ٢٩:  همدان  استان  عمومي
  هاي كتابخانه  امناي  ـ هيأت  همدان
  .كشور  عمومي

  رساني اطالع  هاي فناوري"  همايش *  
 ١٦،  تهران)":  دومين(  اي در امور كتابخانه

  .١٣٨٠  تيرماه

  .اميركبير  صنعتي  دانشگاه:  تهران 

  استخراج  نحوة"  آموزشي  كارگاه *  
 ١٩)":  انگليسي(  علمي  از متون  اطالعات
  .١٣٨٠  مهر ماه

  . لرستان  پزشكي  علوم  دانشگاه. آباد خرم 

  استخراج  نحوة"  آموزشي  كارگاه *  
 ٣)":  انگليسي(  علمي  از متون  اطالعات

  علوم  ـ دانشگاه  رشت. ١٣٨٠  آبان
  . گيالن  شكيپز

  استخراج  نحوة"  آموزشي  كارگاه *  
 ٦)":  انگليسي(  علمي  از متون  اطالعات

  علوم  ـ دانشگاه  سنندج. ١٣٨٠  آبان
  . كردستان  پزشكي

ها و  كتابخانه  مديران  گردهمايي *  
ها و مراكز  دانشگاه  رساني مراكز اطالع
 ١٦):  دومين(  ـ مهندسي  فني  پژوهشي

  صنعت  ـ پژوهشگاه  تهران. ١٣٨٠  آبان
  . نفت

  توسعه  براي  راهكارهايي"  همايش *  
ها و  ها، موزه در كتابخانه  و بهبود خدمات

مشهد . ١٣٨٠  آبان ١٨و  ١٧": مراكز اسناد
ها و مراكز  ها، موزه كتابخانه  ـ سازمان

  گروه  با همكاري  قدس  اسناد آستان
  نشگاهدا  رساني و اطالع  كتابداري
    فردوسي

  كتابخانة"  اي منطقه  كنفرانس *  
 Virtual Medical   بهداشتي  علوم  مجازي
Library ) "زبان  به  المللي بين  كنفرانس  
ـ   تهران. ١٣٨٠  آبان ٢٢‐٢٠):  انگليسي

  وزارت  و فناوري  تحقيقات  معاونت
  . پزشكي  و خدمات  درمان  بهداشت

و   حمايت  جلب  هاي شيوه"سمينار  *  
  و دانشجويان  ، استادان مسئوالن  همكاري

نيشابور . ١٣٨٠  آبان ٢٤": ها در كتابخانه
  فردوسي  دانشگاه  مركزي  ـ كتابخانة

  . مشهد

و (  خطي  نسخه  حاميان  بزرگداشت *  
).  حائري  استاد عبدالحسين  بزرگداشت

  .١٣٨٠  آبان ٢٤

  شوراي  مجلس  ـ كتابخانة  تهران 
  .  اسالمي

  استخراج  نحوة"  آموزشي  كارگاه *  
 ٢٧)":  انگليسي(  علمي  از متون  اطالعات

  علوم  ـ دانشگاه  همدان. ١٣٨٠آذر 
  . همدان  پزشكي

  

ها و  كتابخانه  مديران  گردهمايي *  
ها و مراكز  دانشگاه  رساني مراكز اطالع
  بهمن):  سومين(  ـ مهندسي  فني  پژوهشي

  صنعتي  ـ دانشگاه  تهران. ١٣٨٠  ماه
  . شريف

  مديريت  سازمان  كتابداران  همايش *  
 ١٨‐١٦):  ششمين(كشور   ريزي و برنامه
و   علمي  يزد ـ مركز مدارك. ١٣٨٠  بهمن

  ريزي و برنامه  مديريت  سازمان  انتشارات
  .كشور

در   رساني اطالع  نقش"  گردهمايي *  
  فناوري و  كتاب:  فرهنگي  توسعة

  )": دومين(  اطالعات

ـ   تهران. ١٣٨٠  ماه  بهمن ٢٦‐ ٢٥ 
و   فرهنگ  وزارت  امور فرهنگي  معاونت

  .  ارشاد اسالمي



  استان  روستايي  كتابداران  همايش *  
مشهد ـ . ١٣٨٠  بهمن ٢٩‐٢٨:  خراسان
  مردمي  و مشاركت  ترويج  مديريت
  . خراسان  جهاد كشاورزي  سازمان

در   اطالعات  فناوري  نقش"  ايشهم *  
ـ   تهران. ١٣٨٠  بهمن ٣٠‐٢٩":  اشتغال
  جهاد دانشگاهي  اشتغال  همياري  سازمان

  .  رساني اطالع  و شورايعالي

و   كتابداري  انجمن  ساالنة  همايش *  
  عمومي  ، مجمع) اولين(  رساني اطالع
  ـ انجمن  تهران. ١٣٨٠اسفند   اول. ١٣٨٠

  .  ايران  رساني و اطالع  كتابداري

  اينترنت"  آموزشي  سمينار و كارگاه *  
 ٨‐٦)":  ششمين(  اطالعات  هاي و فناوري
  علوم  ـ دانشكدة  تهران. ١٣٨٠  اسفند ماه
  .  تهران  دانشگاه

 **********  

  ايران  رساني و اطالع  كتابداري  انجمن 
  ماهه  همه ١٣٨١  در نظر دارد در سال

برگزار نمايد تا   گردهمايي  يك  حداقل
  بتوانند با استفاده  انجمن  محترم  اعضاي

   ها، ميزگردها و سمينارهايي از سخنراني

  هاي تازه  خواهد شد در جريان  ارائه  كه 
و   كتابداري  حوزة  ـ كاربردي  نظري
با   عالوه  قرار گيرند و به  رساني اطالع
  بين  شتريبي  ، ارتباط جلسات  اين  تداوم

  تبادل  ترديد به  بي  اعضاء برقرار گردد كه
بيشتر   ، انسجام و اطالعات  تجربيات
  رساني و اطالع  و رشد كتابداري  انجمن

در   منظور انجمن  بدين. خواهد انجاميد
  به  ها و ميزگردهايي نظر دارد سخنراني

  برگزار نمايد كه ١٣٨١  زير در سال  شرح
  اعضاء در اين  كلية  ياريبا هم  اميد است
ها  از سخنراني  در برخي. گردد  امر موفق
  تغييراتي  ضرورت  برحسب  است  ممكن
  اطالع به  الزم  در زمان  شود كه  داده

  :اعضاء خواهد رسيد

   ـ تهران ١٣٨١  ماه  فروردين ٢٨ *  

نو   رويكردي:  دانش  به  از اطالعات" 
، " رساني طالعو ا  كتابداري  حوزة  فراروي
ـ دانشيار   فتاحي... ا دكتر رحمت  سخنران
  دانشگاه  رساني و اطالع  كتابداري  گروه

  ؛ فردوسي

و   اطالعات  به  داده  بر تبديل  تحليلي" 
  دكتر محمدرضا داورپناه  ، سخنران" دانش

و   كتابداري  ـ استاديار گروه
  ؛ رساني اطالع

    هرانـ ت ١٣٨١  ماه  ارديبهشت ٢٥ *  

  ، سخنران" اينترنتي  منابع  نويسي فهرست" 
ـ مركز   العابديني زين حاج  محسن
  وزارت  علمي  و خدمات  رساني اطالع

  ؛ جهاد كشاورزي

    ـ تهران ١٣٨١خرداد  ٨ *  

و   كتابداري  نشر حوزة"ميزگرد  
  ؛ " رساني اطالع

    ـ تهران ١٣٨١  تيرماه ٢٦ *  

ها و  كتابخانه  ايبر  website   تدوين" 
  ـ سخنران"   رساني مراكز اطالع

  ؛ آبادي نعيم

   ١٣٨١  مرداد ماه *  

  ها و مراكز كتابخانه  براي  ريزي برنامه« 

  ، سخنران در عصر تحول  رساني اطالع 
  ؛ دكتر مهرانگيز پريرخ  خانم

    ـ تهران ١٣٨١  شهريور ماه *  

ها  كتابخانه  مديريت  جديد به  رويكردي" 
دكتر   ، سخنران" رساني و مراكز اطالع
  ـ استاديار گروه  مهرانگيز پريرخ



  دانشگاه  رساني و اطالع  كتابداري
  . فردوسي

    ـ تهران ١٣٨١  ماه  آبان *  

ـ   ـ حال  ، گذشته ملي  سمينار كتابخانة" 
  " آينده

  ـ اهواز ١٣٨١  آذر ماه *  

در   و اطالعات  منابع  به  پذيري دسترس" 
  "عصر جديد

    ـ تهران ١٣٨١  ماه  دي ٢٥ *  

   كتابداري  دانشجويي  ميزگرد مجالت 

  ١٣٨١ـ  ١٣٨١اسفند  ٧ *  

  ، مجمع ساالنه  همايش  دومين *  
  ١٣٨١  عمومي

 **********  

  

  ٤      

  

  عكسهاي  از گردهمايي  گزارشي 
   قديم  تهران

  ناوند  صفورا آذرشب 

  

تصاوير در   خستينن  ميالدي ١٨٤١  سال( 
استناد   شد، به  و چاپ  عكسبرداري  ايران

  همزمان  عكاسي  ، صنعت تاريخي  مدارك
  قدم  كشورمان  با آمريكا و اروپا به

  تا امروز چيزي  تاريخ  از آن.  گذاشت
  گذرد و سير تكاملي مي  سال ١٥٤  نزديك
  موازات  به  در ايران  صنعت  اين

  .)رود مي  پيش  غربي  كشورهاي

  جاري  سال  ماه  دي  ام سي  روز يكشنبه 
   تماشاگه

  درباره  اي شاهد جلسه  تهران  تاريخ 
با حضور   قديم  تهران  تاريخي  هاي عكس
با   جلسه. بود  و عالقمندان  استادان
آغاز شد و   كريم  قرآن  از آيات  تالوتي
ارشد   كارشناس  خال  آقاي  از آن  پس
آزاد   دانشگاه  و مدرس  اطاتارتب  علوم
خود را   سخنان  آمدگويي خوش  ضمن
  :آغاز كردند  چنين

بودند   ابتدا سياحان  تاريخي  در بررسي« 
  را به... و  ، اماكن جامعه  با ترسيم  كه

  در ايران  عكس  اولين. كشيدند تصوير مي
موسيو ريسار   توسط. ِ  ه ١٢٦٠  در تاريخ

. شد  گرفته  شاه  يندستور ناصرالد  و به
  ميرزا از پسران  قاسم  ملك  از وي  پس

 ٨از او   كه  قاجار است  شاه  فتحعلي
  جاي  به  گلستان  خانه  در آلبوم  عكس
قاجار،   شاه  ناصرالدين.  است  مانده
نزد   سالگي ١٣، از  ايراني  عكاس  دومين

  ديد و عكاسخانه  موسيو ريسار آموزش
 ١٣٨.  دربار خود ساخترا در   سلطنتي
  كاخ  قاجار در آلبوم  از دوره  عكس  قطعه

  .شود مي  نگهداري  گلستان

ميرزا   معروف  ديگر از عكاسان  يكي 
  ابتدا در دارالفنون  كه  قاجار است... عبدا

. » اروپا رفت  و بعد به  ديده  آموزش
  نمايش  و ديگران  از وي  عكس  تعدادي(

از   ند عكسمان. شود مي  داده
  ، تشيع١٣٠٠ِ  در سال  العماره شمس
  ترين ، قديمي شاه  ناصرالدين  جنازه
، پرواز ١٣٢٢ِ  در سال  تهران  سينماي
  از اماكن  در تبريز و تصاويري  بالن  اولين

 ٣١  دارالخالفگي  در پايان.  تهران  مختلف
  .) وجود داشت  در تهران  عكاسي  مغازه



  در ايران  عكاسي  دوم  نسل  از پيشگامان 
  نام  و محمدجعفر خادم  از تهاني  توان مي

  بر اماكن  خود تكيه  هاي در عكس  برد كه
   هايي عكس(دارند 

  گذاشته  نمايش  به  دوره  آن  از مشاغل 
  ).شود مي

  اتوكروم  شكل  به  رنگي  عكس  اولين 
  به ١٩٢٥  لومير در سال  برادران  توسط

  درايران  رنگي  عكاسي  روعبازار آمد ش
:  مجلة  آوريل  اما در شماره  نيست  معلوم

National geographic  عكس  دو يا سه  
 ١٣٤٠  در سال  شهر تهران از پارك  رنگي
  توسط  عكس  اين.  است  شده  چاپ
و   است  شده  گرفته  ابتدائي  دوربين
در   از تهران  هوا را با عكسي  آلودگي
بهتر   با كيفيت  با دوربيني  كه ١٣٨٠  سال
  .كند مي  مقايسه  شده  گرفته

ابتدا  :  عكاسي  سري حتول 
  اي يا نقره  سيمين  لوح  بر روي  عكس
  كلوديون  نام  به  هايي شد، شيشه مي  ثبت

بود   رايج) شد  داده  نشان  از آن  اي نمونه(
  شده لحيم  اي نقره  نازك  صفحه  از يك  كه

  به  آن  شد و سطح مي  تشكيل  سم  روي
نور   گرديد تا به مي  بخار يد آغشته

 ١٠  مدت  را به  صفحه  اين.شود  حساس
  باز در تاريكي  با ديافراگم  دقيقه ٢٠تا 
شستند تا  گذاشتند و بعد با فسفر مي مي

  به  بود كه  اين  صفحه  ايراد آن. ظاهر شود
  تدريج  زياد به  نوردهي  زمان  علت

بعد   در دوره. شد زياد مي  لوح  حساسيت
پوزتيو   شكل  كاغذ به  را روي  كلوديون
و   را با پودر نقره  كردند و شيشه  نصب
  ژالتين  و مقداري  كرده  آغشته  الكل
  زدند تا مي
  

در   از فرو بردن  شود و پس  حساس 
. گذاشتند مي  در دوربين  نقره  نيترات
كردند  مي  يو ثبتنگات  شكل  را به  عكس

اگر . آوردند  پوزتيو درمي  بعد بصورت

  پايين  شد كيفيت مي  خشك  كلوديون
  از ژالتين  ارزاني  علت  بعدها به. آمد مي

  از آن  پس. شد مي  استفاده  خشك
  كوچك  در دوربين  كه  معمولي  هاي فيلم

  ده  و شامل  گرفت مي  جاي  كداك  و ساده
  . زار آمدبا  بود به  فريم

،  و نيم  قرن  از يك  بيش  با گذشت 
  جديد مربوط  ما بيشتر از وسايل  عكاسان

با . اند سود جسته  عكاسي  هاي دوربين  به
  در خصوص  كه  داشت  بايد اذعان  تأسف

و   شده  كمتري  ها التفات تاريكخانه
از   و ظهور ما همواره  چاپ  صنعت
!  است  برده  رنج  و رايج  سنتي  هاي شيوه

  به)  ديجيتال(  آشناي  نام  واژه  كه  از زماني
  عكاسان  يافت  ما راه  عكاسي  خانواده

  با معضل  تأسيس  تازه  ي رسته  اين
شدند و   مواجه)  چاپ(  نام  به  جديدي
  صنف  شد تا اهالي  باعث  اشكال  همين

  .جويند  دوري  پديده  از آن  عكاسي

  : منابع 

   سخنراني  سهجل. ١ 

  عكس  تخصصي  نامه ويژه. ٢ 
  . ٢١  ،ص)١٣/١٢/١٣٨٠(

 **********  

  

  

    اخبار عمومي      

 W       
از   سوءاستفاده

  و آثار علمي  مقاالت

  به  رسيده  هاي شكايت  به  با توجه 
،  علوم  وزارت  پژوهشي  معاونت  حوزه

  مورخ  ، در جلسه و فناوري  تحقيقات
  دربارة  هايي تصميم ٣/١١/١٣٨٠

،  علمي  از آثار و مقاالت  سوءاستفاده



  از جلسه  گزارشي  خالصه  اتخاذ شد كه
  : است  قرار ذيل  مذكور به

  

و   از مقاالت  سوءاستفاده  بررسي  جلسه 
  انجمنهاي  با حضور رؤساي  آثار علمي

  كشور   پايه  علوم

  نظرهاي  و اعالم  و بررسي  از بحث  پس 
  پيشنهادهاي  خصوص  در اين  لفمخت

  :شد  زير مطرح

  و از طريق  طور جدي  به  ـ با تخلف 
  . برخورد شود  انضباطي  نامه آيين  تدوين

  مقاالت  داوري  براي  اطالعاتي  ـ پايگاه 
  . ايجاد شود

فوِ   تخلفات  در خصوص  گيري ـ تصميم 
ها واگذار شود تا  دانشگاه  مميزه  هيأت  به
كنند   را بررسي  مقرر مسئله  در مدت آنها

  ، چگونگي تخلف  ميزان  تعيين  و ضمن
  كنند و به  را معين  برخورد با خاطي

  دهند و در صورت  اطالع  علوم  وزارت
  مداخله  ها، وزارتخانه دانشگاه  اغماض

  پيشنهاد اخير مورد موافقت. خواهد كرد
  به  و مقرر شد مراتب  قرار گرفت

  هاي ، انجمن ها و مراكز پژوهشي اهدانشگ
  اعالم  علمي  هاي مجله  ، سردبيران علمي
  علمي  هاي از انجمن  همچنين. شود

خبر را در   اين  شد كه  درخواست
  . كنند  خود درج  هاي خبرنامه

 **********  

  

  اينرتنيت  پايگاه     
ـ   فرهنگي  مؤسسه
   اسالم  رزمندگان  هنري

  به  وابسته» دانا»  رساني اطالع  شبكه 
  اسالم  رزمندگان  ـ هنري  فرهنگي  مؤسسه

  فعاليت  پاسداران  زير نظر سپاه  كه
را در   اي ويژه  هاي كند، سايت مي

ها،  ، مناسبت ، بسيج مقدس  دفاع  خصوص
  طراحي  و غيره  و هنر، ورزش  فرهنگ
  پايگاه  اين  نشريات  در بخش.  است  كرده
  از يكصد  ، بيش انيرس اطالع

  همراه  و عمومي  تخصصي  نشريه  عنوان 
  به  نگاهي. وجود دارد  با آرشيو مجالت

  هاي روزنامه  اول  و صفحه  مطبوعات
  در ميان  موضوعي  كشور، جستجوي

،  اينترنتي  فارسي  سايت ١٠٠٠حدود 
  بدون  اينترنتي  E-mailاز    استفاده  امكان
ها  با ده  ارتباط  و امكان  اينترنت  نياز به
از ديگر »  افق»  شبكه  مفيد از طريق  سايت
  . دانا است  رساني اطالع  پايگاه  هاي قابليت

 **********  

  

  هنرهاي  گنجينه     
  و فرهنگي  آتابيت

  املعارف مرآز دائرة
  گشايش  شناسي انسان
  يافت

  :  اسالمي  جمهوري  ـ خبرگزاري  تهران 

و   ، پژوهشي كتابتي  هنرهاي  گنجينه 
  المعارف مركز دائرة»  فرهنگي
با  ١٣٨٠اسفند  ١٢  يكشنبه»  شناسي انسان

  رشته  از استادان  حضور تعدادي
  علوم  و محققان  ، هنرمندان خوشنويسي

  در اين.  يافت  گشايش  در تهران  انساني
  خطي  هزار نسخه ٢٠از   بيش  گنجينه

  .وجود دارد

 **********  

  

  فرهنگي  معاون     
و   فرهنگ  وزارت

:  ارشاد اسالمي



در   ختصصي  هاي آتاخبانه
آشور اجياد   هاي استان

 .شود مي

و   قرآني  علوم  تخصصي  هاي كتابخانه 
و شعر   داستاني  ، ادبيات بيت  اهل  معارف

كشور ايجاد   مختلف  هاي در استان
  اصغر رمضانپور معاون علي. شود مي
  و ارشاد اسالمي  فرهنگ  وزارت  نگيفره

  ناشران  بزرگ  نمايشگاه  پاياني  در مراسم
  اين  اعالم  ضمن  كشور در سمنان  كتاب
   اين«:  گفت  مطلب

و   بزرگ  با شهرهاي  ها متناسب كتابخانه 
، دو و  يك  درجه  سطح  در سه  كوچك

تا عيد «: افزود  وي. »داير خواهند شد  سه
  كتابخانه ١١٠  آينده  سال  خم سعيد غدير
  اهل  و معارف  قرآني  علوم  تخصصي

و شعر در كشور   داستاني  ، ادبيات بيت
  كه  اين  رمضانپور با بيان. »شود ايجاد مي
  و تصميمات  آينده  سال  بودجه  در اليحه
  كاغذ و مواد اوليه  اقتصاد، قيمت  شوراي

  انناشر«: ندارد، افزود  نشر، افزايش
كاغذ و   تأمين  لحاظ  به  نگراني  هيچگونه
نخواهند   آينده  در سال  آن  قيمت  افزايش
  . » داشت

 **********  

  

  بانك:  دآرت حبييب     
در مراآز   فرهيختگان

  بنياد ايرانشناسي
 .شود اجياد مي

:  كشور گفت  بنياد ايرانشناسي  رئيس 
  در مركز اين  فرهيختگان  بانك  بزودي«

در   آن  و ديگر شعب  بنياد در تهران
  .»ها ايجاد خواهد شد شهرستان

در   روز پنجشنبه  حبيبي  دكتر حسن 
  در زاهدان» ايرنا«وگو با خبرنگار  گفت
  سعي  اطالعاتي  بانك  در اين«: افزود
  ويژه  حال  و شرح  اطالعات  شود تمام مي

از   اعم  هر استان  فرهيختگان
،  ، سياسي نگيفره  هاي شخصيت

  و به  آوري جمع  و تاريخي  اجتماعي
  .»شود  ارائه  عالقمندان

  بانك  همچنين«:  اظهار داشت  وي 
  اين  مختلف  هاي در شعبه  ايران  اطالعاتي

،  ، تمدن فرهنگي  هاي بنياد در موضوع
و   آماري  صورت  به  و اقتصادي  سياسي
:  گفت  وي. » است  ايجاد شده  نوشتاري

ايجاد   هاي درصد از برنامه ٣٥  تاكنون«
و   سيستان  در استان  اطالعات  بانك  اين

و   اطالعات  گردآوري  شامل  بلوچستان
   آنها انجام  و پردازش  تحليل

  اظهار اميدواري  دكتر حبيبي. » است  شده 
  به  بزودي  ايران  اطالعاتي  بانك  كرد كه

در   يخيتار  المعارف دايرة  بزرگترين
  بانك  اينكه  با بيان  وي. شود  كشور تبديل

در بنياد   هم  تحقيقي  هاي مراكز و مؤسسه
: ايجاد خواهد شد، افزود  ايرانشناسي

  مربوط  اطالعات  تواند تمام مي  بانك  اين«
  دانشجويان  استفاده  را براي  ايران  به

  منظور تهيه  ارشد و دكترا به  كارشناسي
ايجاد «: كرد  او اضافه. »دهد  رائها  رساله
  به  اعتبار بخشيدن  با هدف  بانك  اين

  و همچنين  مرجع  ها تا حد كتب رساله
ها و پرهيز از  رساله  اين  شدن  جهاني
  انجام  خارجي  هاي از رساله  استفاده

  .»شود مي

 **********  

  

   هنري  اطالعات  بانك     

  حقيقاتو ت  مركز مطالعات  از سوي 
  اندازي راه  هنري  اطالعات  ، بانك هنري
با   هنري  و تحقيقات  مركز مطالعات. شد

هنر   احياء، رشد و شكوفايي  كلي  هدف
و   فرهنگي  ارزنده  مواريث  براساس  اصيل
در   و نوآوري  خالقيت  روحيه  به  كمك
  چون  ، اقداماتي هنري  مختلف  هاي عرصه

ها  ، انتشار ده هنري  تاطالعا  ايجاد بانك
  هاي ها و دوره همايش  و برگزاري  نشريه
  اين.  است  داده  را انجام  هنري  آموزش

  به  اقدام ١٣٧٧  سال  مركز از ابتداي
  ، به هنري  اطالعات  بانك  يك  تأسيس

و   مدارك  به  دسترسي  منظور امكان



  و پژوهشگران  محققان  توسط  اطالعات
و   مشخصات  بانك  در اين.  است  كرده

  ، فهرستگان هنرمندان  هنري  زندگينامه
  و مشخصات  هنري  مكتوب  مدارك  هنري

  دسترسي  قابل  معتبر هنري  آثار و مدارك
  هنر  اطالعات  بانك  است  گفتني.  است

  

.  www: iran. ars. Com   سايت  بر روي 
  .  موجود است

 **********  

  

  توسعه  ايشمه  خنستني«     
در   اطالعات  فناوري

»  علمي  بسرت شبكه
 ١٣٨١  خرداد ماه

كشور در نظر دارد با   علمي  شبكه 
  اين  هاي و قابليت  امكانات  معرفي  هدف
در   و انگيزه  و ايجاد تحرك  شبكه

  به  توجه  جهت  و كارشناسان  مسئوالن
  فناوري  دانش  تأثير دستاوردهاي

و   ، پژوهشي آموزشي  سعهدر تو  اطالعات
 ١٣٨١  سال  كشور در خرداد ماه  علمي
  فناوري  توسعه»  با عنوان  همايش  اولين

را برگزار »  علمي  در بستر شبكه  اطالعات
  .نمايد

  به  توان مي  مقاالت  اصلي  از محورهاي 
  :نمود  اشاره  موارد ذيل

  ؛  ـ نشر الكترونيكي 

  اطالعات  يها و توليد بانك  ـ طراحي 
  ؛ علمي

  ؛ ديجيتالي  هاي ـ كتابخانه 

  ؛ اطالعاتي  هاي پايگاه  ـ توليد و ارائه 

  . فارسي  زبان  به  آموزشي  افزارهاي ـ نرم 

،  تهران :  همايش  دبيرخانة  نشاني 
  ، شماره فرصت  ، خيابان انقالب  خيابان
  و صنعتي  علمي  هاي پژوهش  ، سازمان٧١

  . ايران

 : دورنگارـ   ٨٨٢٥٠٩٧ :  تلفن 
٨٨٢٥٠٩٧  

  ٣٥٣٨/١٥٨١٥:  صندوِ پستي 

 ITseminar  :  الكترونيك  پست 
@irost.org  

 **********  

  

 *  

  

و   حمققان«     
  متام  به  دانشگاهيان

  هاي آتاخبانه
  متصل  دانشگاهي

 »شوند مي

،  ايران  علمي  و مدارك  مركز اطالعات 
  كنندگان تفادهاس  مستقيم  دسترسي  با هدف
  ، طرح دانشگاهي  هاي كتابخانه  از منابع

ايرنا،   گزارش  به. كند غدير را اجرا مي
و   مطالعه  به  و عالقمندان  دانشجويان
  به  شدن  توانند با متصل مي  كتابخواني

  فهرست  دانشگاهي  كتابخانه  يك
خود را   اطالعاتي  منابع  درخواست
  به  دستيابي  براي  همچنين. دهند  سفارش
  و خدمات  ، تسهيالت علمي  مختلف  منابع

از ديگر   استفاده  قادر به  اي كتابخانه
خواهند   دانشگاهي  هاي كتابخانه  امكانات

  منابع  به  دسترسي  با هدف  طرح  اين. بود
. گيرد مي  صورت  منابع  مالكيت  جاي  به

از   يكي  فراگير در كتابخانه  عضويت



  عنوان  به  كه  غدير است  طرح  افاهد
  مستقيم  راهكار جديد دسترسي

  هاي كتابخانه  منابع  به  كنندگان مصرف
  . است  شده  ارائه  دانشگاهي

 **********  

  

  ختصصي  آتاخبانه«     
  مستند به  سينماي

  ياد ابراهيم
  نامگذاري  اصغرزاده

 ».شد

  مستند و تجربي  سينماي  مركز گسترش 
  اين  تخصصي  كتابخانه«: كرد  اعالم

  سيدابراهيم»  شادروان  با عنوان  مجموعه
با حضور   اسفند ماه ٢٥، » اصغرزاده
  سينماي  حوزه  و هنرمندان  مسئوالن

  اصغرزاده  ابراهيم. »شود مي  مستند افتتاح
  ماه  و سينما، بهمن  فيلم  هنرمند عرصه

د آبا خرم  هوايي  در سانحه  گذشته
  تخصصي  كتابخانه  در اين.  درگذشت

  مرجع  هزار جلد كتاب  از هشت  بيش
در   قرار است.  موجود است  سينمايي
  ، آينده

مستند   سينماي  هاي كتاب  ترين عمده 
»  اصغرزاده»  در كتابخانه  و جهان  ايران
  .شود  آوري جمع

 **********  

  

  گردمهايي     
  استان  آتابداران

  تشكيل  براي  خراسان
  اجنمن  استاني  شاخه

و   آتابداري
  ايران  رساني اطالع

  از سوي ٢٦/١/٨١  در تاريخ  نمابري 
و   انجمن  رئيس  اهللا فتاحي دكتر رحمت

  رساني و اطالع  كتابداري  مدير گروه
  دفتر خبرنامه  مشهد به  فردوسي  دانشگاه
  اطالع  به  آن  متن  كه  است  شده  ارسال

  :شود مي  ساندهر

  

  ' تعالي  بسمه 

  همكار ارجمند و كتابدار دانشورز 

  ، انجمن بهروزي  و آرزوي  با سالم 
از   ، پس ايران  رساني و اطالع  كتابداري

   هاي فعاليت  ، اكنون ساله  بيست  وقفه  يك
  حرفه  ارتقاء جايگاه  خود را با هدف

  و نيز برقراري  رساني و اطالع  كتابداري
  آغاز كرده  كتابداران  نزديكتر ميان  ارتباط
   به.  است

در   انجمن  هاي فعاليت  منظور توسعه 
" ،  استاني  هاي ها و ايجاد شاخه استان
و   كتابداري  انجمن  تشكيل  نامه آئين
  هيأت  تصويب  به" ها  استان  رساني اطالع
  ارسال  ضمن.  است  رسيده  انجمن  مديريه
، از  مربوطه  نامه از آئين  نسخه  يك

/   كتابخانه  آن  و ساير همكاران  جنابعالي
نمايد در  مي  دعوت  مؤسسه/ مركز

  كه ٤/٢/١٣٨١  روز چهارشنبه  گردهمايي
  بعدازظهر در دانشكده ٥تا  ٣  ساعت
  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم

خواهد   منظور تشكيل  همين  به  فردوسي
خود را در   اييد و سهمفرم  شد شركت

  پيشبرد

و   كتابداري  حرفه  متعالي  هاي هدف 
  خواهشمند است. ادا نماييد  رساني اطالع

  را نسبت  ساير كتابداران  نحو مقتضي  به
  . فرماييد  آگاه  گردهمايي  اين  برگزاري  به

  ساعت ٤/٢/١٣٨١  چهارشنبه :  زمان 
  بعدازظهر٣

  دانشكده  اجتماعات  سالن :  مكان 
  دانشگاه  و روانشناسي  تربيتي  علوم

  . آزادي  مشهد ـ ميدان  فردوسي



   هراتيان  فاطمه  خانم :  تماس  نحوه 

  ) ٠٥١١‐٨٤١٨١١٣و١٤( 

  )٠٥١١‐٨٧٣٠٠٨‐٩(  نقدي  علي  آقاي 

 **********  

  

دانشجو   پذيرش     
  دآرتاي  دوره  براي

و   آتابداري
در   رساني اطالع

  ردوسيف  دانشگاه
 مشهد

     فتاحي... ا رحمت 

  مشهد در مقطع  فردوسي  دانشگاه 
دانشجو   رساني و اطالع  كتابداري  دكتراي

 ٢  در روزهاي  ورودي  آزمون. پذيرد مي
. برگزار خواهد شد ١٣٨١خرداد  ٣و 

  داوطلبان  و اختصاصي  عمومي  شرايط
  دكترا و ساير اطالعات  مقطع  ورود به
  مورخ  اطالعات  وزنامهدر ر  مرتبط
  چاپ  به ١٧/١/١٣٨١و  ١٤/١٢/١٣٨٠

   و دارندگان  است  رسيده

و   ارشد كتابداري  كارشناسي  مدرك 
كار   سابقه  سال  سه  با داشتن  رساني اطالع

  توانند در اين مي  كتابداري  مفيد در حوزه
  آزمون  هاي زمينه. كنند  شركت  آزمون
  : شامل

  

  و بازيابي  ذخيره. ٢    ميعمو  زبان. ١ 
    اطالعات

  و آمار در كتابداري  تحقيق  هاي روش. ٣ 
  و فلسفه  مباني. ٤    رساني و اطالع
  و مباني  اصول(  رساني و اطالع  كتابداري

. ٥   ) سازي ـ مجموعه  شناسي ـ مرجع
  و  اطالعات  تكنولوژي

  اطالعاتي  هاي نظام(  اطالعات  مديريت 
  كسب  براي. واهد بودخ) و آرشيو
توانيد با دفتر  بيشتر مي  اطالعات
  فردوسي  دانشگاه  تكميلي  تحصيالت

‐٨  داخلي) ٠٥١١‐ ٨٤٠١٠٣٠‐ ٥(مشهد 
و يا مدير  ٨٤٢٨٠٩٢  و مستقيم ٢٦٧٧
‐ ٩(  رساني و اطالع  كتابداري  گروه

  .كنيد  حاصل  تماس) ٠٥١١‐ ٨٧٨٣٠٠٨

 **********  

  

  خربنامه  معريف     
  براي  سازمان  داخلي
    آتابداران  اجنمن

رضا   آقاي  از سوي  اي نامه  طي 
  ، يدطوسي خوش

  سازمان  عمومي  روابط  رئيس 
  ها و مركز اسناد آستان ها، موزه كتابخانه
  دكتر فتاحي  آقاي  ، به رضوي  قدس
   معرفي  ضمن  انجمن  مديره  هيأت  رئيس

  

  شده  يانب  چنين  سازمان  داخلي  خبرنامه 
  : است

  در حوزه  جامعه  فزاينده  نيازهاي" 
  اهميت  افزايي و دانش  رساني اطالع
  ها را بيان كتابخانه  فرهنگي  عظيم  رسالت

  ، گسترش راستا سازمان  در اين. دارد مي
  وابسته  هاي كتابخانه  روزافزون  و توسعه

تا   است  قرار داده  خود را مورد توجه
  به  حاضر سازمان  ر حالد  آنجا كه
و   مركزي  در كتابخانه  اداره  هفت  مجموع
  كتابخانه  و يك  ها و سي موزه  ادارة
  كتابخانه  كشور و يك  در سطح  وابسته

  در خدمت  در كشور هند صادقانه
  گسترش.  است  اسالمي  فرهنگ
از   مانع  نظر سازمان  تحت  هاي مجموعه
  هاي و كتابخانه  راتادا  تا همكاران  آنست



يكديگر   هاي ها از تالش و موزه  وابسته
در   سازمان  داخلي  خبرنامه. با خبر شوند

  حال  و در عين  مهم  رسالت  همين  پي
و   سازمان  مديريت  با مساعدت  ساده
دارد تا  بر مي  گام  همكاران  تمام
  تمامي  و صادقانه  مخلصانه  هاي تالش

  نشريه  اين. نمايد  عكسرا من  همكاران
  تاكنون. شود منتشر مي  ماهانه  بصورت
  انتشار يافته  نشريه  از اين  شماره  سيزده
  . است

 **********  

  

  

   آتاب  معرفي   & 

  

  الشامل  الدليل« 
 /  »  العرب  املراجع

    زاده مهدي  احسان 

  

  الدليل«:  با عنوان  عربي  مراجع  كتابشناسي 
بما   حصرية  ببليو جرافية:  العرب  المراجع  الشامل

  حتي  والمعربة  العربية  المرجعية  االوعية  صدر من
  سعودبن  توسط» ) م٢٠٠٠.  ه ‐ ١٤٢١(  سنة

  عبداهللا

  .  است  شده  گردآوري  الحزيمي 

 ٧٣٦٧  كتابشناسي  اطالعات  حاوي  كتاب  اين 
و  جلد  در سه  در مجموع  كه  است  عربي  مرجع
در   كتاب  اين.  است  انتشار يافته  صفحه ١٤٤٥

  نوشته  عربي  مرجع  هاي كتاب  اولين  برگيرنده
  از آغاز تا سال  شده  برگردانده  عربي  يا به  شده
  .  است  ميالدي ٢٠٠٠

  مراجع  كتابشناسي  كه  كتاب  اين   جلد اول 
  شده  تقسيم  قسمت  شش  ، به است  عربي  عمومي
  : عبارتند از  كه  است

  معاجم ‐٣   ها؛ معجم ‐٢   ها؛ المعارف دائرة ‐١ 
ها و  نمايه ‐٥   ها؛ كتابشناسي ‐٤   ؛ التراجم
  . جغرافيائي  منابع ‐٦   ها؛ گزيده

  

  

را  ٩٤٦تا  ٤٢٣  از صفحات  كه  كتاب   جلد دوم 
  در

  در زمينه  موضوعي  مراجع  گيرد شامل بر مي 
.  است  اجتماعي  علوم و  انساني  علوم  تخصصي
  تقسيم  هايي زير شاخه  از آنها به  هر كدام

و   ، ادبيات ، لغات دين  هاي كتابشناسي. اند شده
  علوم  ديگر زير شاخه  و موارد مرتبط  فلسفه
  اجتماعي  علوم  و در زير شاخه  است  انساني

  ، جغرافيا، حقوِ و سياست تاريخ  هاي كتابشناسي
  .  يافت  توان را مي

  نوع  سه  است  جلد كتاب  آخرين  كه   جلد سوم 
  اند كه شده  درج  اطالعات  بازيابي  براي  نمايه

 ‐٣   ؛ عنوان  نمايه ‐٢   ؛ نوعي  نمايه ‐ ١: عبارتند
  . مؤلف  نمايه

 **********  

  

     ١    نشريه  معرفي   ٤ 

  

  



و   كتابداري  انجمن  خبرنامه 
  ) ALIA( استراليا  رساني اطالع

    پيرهادي  صديقه:  مترجم 

  

  و شوراي  ملي  مؤسسه  توسط  خبرنامه  اين 
استراليا    رساني و اطالع  كتابداري  انجمن  عمومي

)ALIA (از نوامبر سال  ماهانه  صورت  ، به  
  از انتشار آن  هدف  شود كه منتشر مي ١٩٩٨
و   در مورد وقايع  كلي  اخبار و اطالعات  اشاعه

  ابزاري  عنوان  و به  است)  ALIA(  رويدادهاي
  به  اطالعات  و ارزان  انتشار سريع  براي

  .شود مي  محسوب  انجمن  عالقمندان

  ارائه  قبيل  از اين  مواردي  خبرنامه  در اين 
  :شود مي

  ؛) ALIA(   به  اخبار مربوط  آخرين  ـ بيان 

  ؛ انجمن  انتشارات  جديدترين  ـ معرفي 

قرار   جاري  در سال  كه  هايي كنفرانس  ـ معرفي 
  برگزار شود؛  است

  هاي مختصر در مورد گروه  اطالعاتي  ـ ارائه 
  ؛ در انجمن  تأسيس  تازه

  ...؛ و  جديد انجمن  هاي گزاري سياست  ـ بيان 

  

  

  الشامل  الدليل»  كتابشناسي 
  اطالعات  حاوي»  العرب  المراجع

  عربي  رجعم ٧٣٦٧  كتابشناسي
جلد و   در سه  در مجموع  كه  است
  . است  انتشار يافته  صفحه ١٤٤٥



 ٧٠٠٠بر   بالغ  ماهنامه  حاضر اين  در حال 
   مسايل  هر فرد عالقمند به  عضو دارد كه

)ALIA (پست  نشاني  تواند با ارائه مي  
طور   به  خبرنامه  اين  خود به  الكترونيكي

  درآيد، در ضمن  آن  خودكار در اشتراك
باشند   مايل  كه  اعضاء مختارند هر زمان

  .شوند  خارج  مجله  از اشتراك

  : خبرنامه  الكترونيكي  پست  آدرس 

 www.alia.org.au/e-lists/alianews/  

 **********  

  

 ٢      ٤     

  

و   كتابداري  انجمن  خبرنامه 
  كانادا    رساني اطالع

     قادري  نسرين:  مترجم 

  

  آخرين» كانادا  ملي  كتابخانه  خبرنامة« 
  ملي  كتابخانه  به  مربوط  اخبار و اطالعات
. كند يكبار منتشر مي  كانادا را هر دو ماه

)  ـ فرانسه  انگليسي(  دو زبانه  خبرنامة  اين
  اي شماره ٦مجلد   در يك  در هر سال
  ملي  كتابخانه  شود و ناشر آن منتشر مي
) ١٩٩٥  سال( ٢٧از جلد   كه  تكانادا اس
انتشار   الكترونيكي  صورت  به  تاكنون
  نمايه«در   خبرنامه  اين.  است  يافته

،  كانادا   نشريات  ، نمايه كانادا   مجالت
  ، و پايگاه   كودكان  ادبيات  نامه چكيده
، » كانادا   و تجاري  امور جاري  هاي داده
  صورت  هب  خبرنامه.  است  شده  نمايه
  . است  دسترسي  قابل  در اينترنت  رايگان

زير   هاي ها موضوع شماره  در بعضي 
  : شوند مي  ديده

  از طرف  ، كه كتابخانه  كتابداران  ـ پيام 
   كتابداران

  

  شود؛ مي  كانادا تهيه  ملي  كتابخانه 

  آخرين  كانادا، كه  كتابداران  ـ انجمن 
  دهد؛ مي  ا ارائهر  انجمن  به  اخبار مربوط

  ؛ كلي  هاي ـ ذكر برنامه 

  منابع  اخبار از مجموعه  ـ آخرين 
  . كتابخانه

  : نشريه  الكترونيكي  پست  آدرس 

 www.nlc-bnc.ca/9/2/index-en.tml  

  

  



  

  

   ١    مقـالـه   ٣  

  

  ملي  كتابخانه  قيصر و تعطيلي  استعفاي 
    آلمان

    مذهب  جعفري  محسن 

  

  و تحميل  از متفقين  آلمان  شكستاز   پس 
حاضر   كه  آلمان  ، ملت آلمان  به  قرارداد ورساي

. برداشتند  شورش  به  نبودند، دست  آن  قبول  به
  ، جوامع روسيه  تقليد از انقالب  به  گروهي
  كردند كه  تأسيس  در آلمان  و شوروي  كارگري

  يافتند، گروهي  شهرت»  اسپارتاكيست»  به
  حكومت  قيصر و تأسيس  استعفاي  واهانخ

پيروز   سرانجام  كه  بودند و گروهي  مشروطه
در . گشتند  جمهوري  حكومت  شدند خواهان

  دانشمند به  از ايرانيان  يكي  جهاني  جنگ  خالل
او .  حضور داشت  در برلين  محمد قزويني  نام

را در   واصله  روز اخبار و اطالعات  روز به
  روزنامة»  بعدها با عنوان  خود، كه  هاي تيادداش
  هاي يادداشت  در كتاب» اروپا  اقامت  دوران
منتشر شد،  ٢٥٣تا  ١٧٩  صص  جلد نهم  قزويني

اكتبر  ٢٣  ها وقايع يادداشت  اين.  نوشت مي
  .شد مي  را شامل ١٩٢٥  فوريه ٢٨تا  ١٩١٥

  : خوانيم مي  آن ١٩٨و  ١٩٧  در صفحات 

  سوسيال  ـ امروز حزب ١٩١٨نوامبر  ٧« 
فرستاد   حكومت  به  اولتيماتومي  يك  دموكرات

قيصر استعفا  ١٢  اگر تا فردا ظهر ساعت  كه
از   دمكرات  اجزاء سوسيال  تمام... ندهد

از   اخبار شورش. خواهند كشيد  كناره  حكومت
  در ميان  بولشويكي  حركت  رسد كه مي...  اياالت
و   سربازان  هاي و انجمن  پديدار است  مردم

  همه  تقليد روسيه  به[    كارگران] =    عملجات
از شهرها، شهر   اند و در خيلي كرده  جا تأسيس
رود  مي  آن  بيم. اند نموده  را تصرف  و حكومت

  .كند  نيز سرايت  برلن  به  كه

ها و  آهن راه  ـ امروز جميع ١٩١٨نوامبر  ٨ 
  شده  موقوف  برلين  جخار  به  و تلفن  تلگراف
  مهمة  نقاط  جميع  نظامي  و قواي  و پولس  است

و   و مراكز پولس  قصر سلطنتي  شهر را از قبيل
] = ها   و استاسيون[  ها  كارخانه] = ها   فايريك
  شده  را متصرف  و غيره  آهن راه  ي[ ها  ايستگاه
  . است

 ـ استعفاء قيصر، امروز ١٩١٨نوامبر  ٩  شنبه 
  از كتابخانه  بعدازظهر كه  يك  حدود ساعت

  در خيابان  آمدم  بيرون[    ملي] =    سلطنتي
  و مرد و بچه  از زن  از مردم  كه»  اونتر در ليندن«

در   صد هزار جمعيت  بود و شايد قريب  سياه
  بودم  در كتابخانه  من  كه  دو ساعته  اين  عرض
جرايد و   العادهفوِ  ورقه. بود  شده  جمع  در آن

  را مردم»  زايتونگ  برلين»  خود جريدة
  خواندم  كسي  در دست  هم  خواندند و خودم مي
  الوزراء شده رئيس  قيصر استعفا داد و ابرت  كه

  بواسطه  رئيس  حكم  را امروز به  كتابخانه.  است
اند  كرده  تعطيل[    كارگران] =    عملجات  آنكه

  كه(عبور خواهند كرد   ندنو از اونتر در لي
  احتياط  ، براي) است  واقع  خيابان  در آن  كتابخانه
شود  مي  بسته  هفت  ساعت  معهود كه  برخالف
   گفت  من  به  بستند و پروفسور هوله ٢  ساعت

  

  برويد چه  خانه  زودتر به  قدري  بهتر است  كه 
   عملجات  مابين  و مصادمه  اغتشاش  است  ممكن

شود و   نظامي  و قواي[    كارگران] =  
  . »شود  تيراندازي

 ==========  

  

  كتابخانه  اوضاع  كنيم  مقايسه  است  خوب  چه 
  با اوضاع  پيش  سال ٨٤را در   برلين  سلطنتي
منتظر   كه  كشورمان  بزرگ  هاي كتابخانه
  .هستند  تعطيلي  براي  فرصت  ترين كوچك

 **********  

  



   ١    الـهمقـ   ٣  

  

  ملي  كتابخانه  قيصر و تعطيلي  استعفاي 
    آلمان

    مذهب  جعفري  محسن 

  

 ٢      ٣   

  

با   آشنايي  واحد درسي  تدوين  لزوم 
در   از كتابخانه  گيري بهره  هاي شيوه

  ها دانشگاه

    عليمحمدي  علي 

  

  اند كه كرده  تعريف  پويشي  را اغلب  آموزش 
در مورد   سازد، پويشي مي  رگونرا دگ  فراگيرنده

  و مطلوب  ممكن  يي هاي دگرگوني  چه  اينكه
  اساس  شود، بر همين مي  گرفته  هستند تصميم

  و تجهيزات  از امكانات  استفاده  آموزش
اخير مورد   هاي سال  طي  دانشگاهي  هاي كتابخانه

از   بسياري.  است  قرار گرفته  تأكيد روزافزون
  آموزش  تخصصي  هاي ا، دورهه كتابخانه
در   آموزش  اين. دهند مي  تشكيل  كننده مراجعه
  دو واحد درسي  در طي  دانشگاهي  هاي كتابخانه
  براي  مهم  اين. شود برگزار مي  دانشجويان  براي

  كه  است  رسيده  اثبات  به  ها و كتابداران كتابخانه
  ينهبتوانند گنج  آنكه  براي  كنندگان مراجعه

كار گيرند   ها را به موجود در كتابخانه  اطالعاتي
  آنكه  براي  شوند و دانشجويان  داده  بايد آموزش

شوند،   روياروي  دانش  فزاينده  بتوانند با بهمن
  كنند و بياموزند كه  را درك  ارتباطي  هاي انگاره
  بهترين  به  اطالعات  بازيابي  هاي از روش  چگونه
  هاي با نظام  است  نمايند الزم  برداري بهره  وجه
  . آشنا شوند  اطالعات  و بازيابي  ذخيره

رو   بيستم  قرن  از اوايل  دانشگاهي  هاي كتابخانه 
  به  بخشيدن  نيز اهميت  آن  رشد نهاد و علت  به

  روح  بود كه  فردي  هاي و پژوهش  مطالعه
از   يا پاره. گيرد را در بر مي  دانشگاهي  آموزش
  و اداره  در سازمان  جديد كه  تحوالت
اند از  گذاشته  اثر عميق  دانشگاهي  هاي كتابخانه

  :اند جمله  آن

  موجب  كه  چند بعدي  تأكيد بر يادگيري. ١ 
  هاي و ماشين  الكترونيك  وسايل  حتي  شده

  عنوان  قرار گيرند و به  در كتابخانه  آموزشي
  شناخته  حوزه  ر ايند  ضروري  از وسايل  يكي
  . شوند

  كه  آموزشي  مركز منابع  مفهوم  گسترش. ٢ 
  باعث  تحول  اين.  است  شده  كتابخانه  جايگزين

پيدا كند،   تري وسيع  سازمان  كتابخانه  كه  شده
يا   شنيداري ‐  ديداري  بخش  مثالً داراي

   رساني اطالع

  

  . نيز باشد  اي رايانه 

گرديد   باال اشاره  ر دو نمونهد  كه  تحوالتي 
  دارد و چنانچه  با فراگيرنده  مستقيمي  ارتباط
  دانشگاهي  هاي از كتابخانه  كننده  استفاده
  رشد ننمايد، بهره  تحوالت  با اين  همزمان
  از طرف. نخواهد آورد  بدست  از آن  چنداني

  دانشگاهي  هاي كتابخانه  اهداف  ديگر بايد به
  :دكر  توجه

  با توجه  دانشگاه  هاي هدف  تحقق  به  كمك. ١ 
  از طريق  و پژوهش  ، يادگيري امر آموزش  به

  تأمين  براي  و غيرمكتوب  مواد مكتوب  تهيه
  . و آتي  كنوني  اطالعاتي  نيازهاي

  و اشاعه  ، سازماندهي ، ثبت گردآوري. ٢ 
  به  آموزشي  و كمك  مواد آموزشي  اطالعات
  اجازه  كننده  مراجعه  تنها به  نه  كه  طريقي
  او را تشويق  شود بلكه  مواد داده  از اين  استفاده

  .كار نمايند  اين  به

با   اطالعاتي  و خدمات  منابع  انطبا اين. ٣ 
  .  و جامعه  دانشگاه  متحول  نيازهاي



و   ملي  اطالعاتي  منابع  ادغام  به  كمك. ٤ 
با   فعال  ارتباط  از طريق  گاهدر دانش  المللي بين

  .  و خارجي  داخلي  رساني اطالع  هاي شبكه

  به  كننده  مراجعه  تشويق  هاي از راه  يكي 
در   شده  گردآوري  از اطالعات  فعاالنه  گيري بهره

از   چگونه  او بياموزيم  به  كه  است  آن  كتابخانه
رو   از اين. كند  كسب  مواد موجود اطالعات

  مراجعه  آموزش  برنامه  كلي  هاي از هدف  يكي
او از   ساختن  آگاه  كتابخانه  در هر نوع  كننده
. آنها خواهد بود  بازيابي  موجود و شيوه  منابع

از   تا قبل  اكثر دانشجويان  داشت  بايد توجه
  هاي سيستم  ضعف  علت  به  حضور در دانشگاه

  مأنوس  هبا كتابخان  وجه  هيچ  به  آموزشي
ياد   را به  از آن  استفاده  اند و چگونگي نشده
  حادتر  زماني  مشكل  اين. ندارند

  

  از گذراندن  پس  دانشجو حتي  شود كه مي 
  در مقاطع  و ليسانس  فوِ ديپلم  مقاطع  تحصيالت

  به  تري جدي  شكل  تحقيقات  باالتر و آنجا كه
ر جستجو و كا  با الفباي  گيرند، باز هم خود مي
و در   ناآشناست  و اطالعات  منابع  بازيابي
  هم  همانطور كه. ماند مي  سرگردان  آن  هزارتوي
  به  عالي  از مراكز آموزش  تعداد زيادي  اكنون
  اين  رسد فقدان نظر مي  اند به برده  پي  مهم  اين

  اهداف  به  ها با توجه در دانشگاه  واحد درسي
دارد و   تأمل  بسي  جاي  آن  پژوهشي  بلند مدت
  به  نسبت  دارد كه مي  را بر آن  ذيربط  مسئوالن

  .دارند  مبذول  بيشتري  عنايت  مهم  اين

  توان مي  را كه  هايي سرفصل  عناوين  در ذيل 
  ارائه) دو واحد(  جلسه ١٧در   دانشجويان  براي

  مطالب  اين.  است  قرار گرفته  نمود مورد اشاره
طور   دانشجو به  خواهد شد كه  ارائه  اي گونه  به

  عنوان  به. با آنها درگير شود  و محسوس  عملي
  ، كليه مرجع  هاي كتاب  انواع  در مورد درس  مثال

  منبع  يك  خواهند بود حداقل  موظف  دانشجويان
نمايند   معرفي  طور كامل  را به  حوزه  در اين  مهم

  اطالعاتي  هاي با بانك  آشنايي  و يا در هنگام
جستجو   عملي  هاي و روش  با تمرين  دانشجويان
  .آشنا خواهند شد  از مخزن  منابع  و بازيابي

  ، سير تكاملي ارتباط  هاي بر شيوه  اي ـ مقدمه 
  و الفبا؛  خط

  ؛ و كتابخانه  ، كتابت كتاب  ـ تاريخچه 

  ؛ مواد نوشتاري  ـ انواع 

،  ، آموزشگاهي ملي(  آن  و انواع  ـ كتابخانه 
  ؛...)و  دانشگاهي

  ؛  آن  و انواع  كتابخانه  ـ منابع 

،  اول  رديف  منابع(  آن  و انواع  مرجع  ـ منابع 
  ، دوم

  

  ؛...) سوم 

  استفاده  هاي و شيوه  از مراجع  بعضي  ـ معرفي 
  از

  آنها؛ 

  ؛ و اجزاء آن  كتاب  ـ شناخت 

و   ذخيره  هاي سيستم  با بعضي  اجمالي  ـ آشنايي 
  ؛ اطالعات  بازيابي

و   نويسي فهرست  با برگه  ـ آشنايي 
  ؛ موضوعي  هاي سرعنوان

  

  . در كتابخانه  منابع  بندي رده  هاي نظام  ـ معرفي 

و   اطالعاتي  هاي با بانك  اجمالي  ـ آشنايي 
  از آنها؛  اطالعات  بازيابي

  هاي انهكتابخ  مختلف  هاي با بخش  ـ آشنايي 
  ؛ دانشگاهي



و   رساله  و نگارش  با تدوين  كلي  ـ آشنايي 
  ؛ مقاله

  ؛ كتابشناختي  اطالعات  نوشتن  ـ چگونگي 

  . تخصصي  هاي ـ بازديد از كتابخانه 

 **********  

  

  

 ٣      ٣   

  

    كتابخانه  منشور حقِو كاربران 

  )  ناجي(  شاهبداغي  اعظم:  ترجمه 

  

  را مكاني  آمريكا كتابخانه  نكتابدارا  انجمن 
ها  افكار و انديشه  و مناظرة  اطالعات  تبادل  براي
ها بايد  كتابخانه  كه  داند و معتقد است مي

  هاي سياست  و سوي  را در سمت  خدماتشان
  :كنند  زير هدايت  بنيادي

بايد در   اي كتابخانه  ها و ديگر منابع ـ كتاب 
، و  رساني ، اطالع يقعال  به  پاسخگويي  راستاي

  مسؤوليت  كتابخانه  كه  اي آحاد جامعه  روشنگري
  دارد، تهيه  آنها را بر عهده  به  خدمات  ارائه
  ، پيش خاستگاه  دليل  نبايد به  اطالعات. شوند
  آفرينش  براي  يا قصد پديد آورندگانشان  زمينه

  . شوند  گرفته  آنها ناديده

  نظرهاي نقطه  تمامي  ربارهها بايد د ـ كتابخانه 
  ، منابع و جاري  تاريخي  وقايع  موجود درباره

قرار   كنند و در اختيار كاربران  تهيه  اطالعاتي
  دليل  نبايد به  اطالعاتي  پارة  هيچ. دهند

يا   ممنوع  اي با عقيده  يا مخالفت  جانبداري
  . شود  حذف

  تحقق  ها بايد در راستاي ـ كتابخانه 
و   اطالعات  ارائه  براي  هايشان ؤوليتمس

  . كنند  ، با سانسور مبارزه روشنگري

  هايي افراد و گروه  ها بايد با تمامي ـ كتابخانه 
  به  آزادانه  و دسترسي  بيان  آزادي  نگران  كه

  . كنند  ها هستند همكاري افكار و انديشه

  نبايد به  از كتابخانه  استفاده  ـ حقوِ فرد براي 
  يا افكار و عقايدش  زمينه  ، پيش نژاد، سن  دليل
  . شود  گرفته  ناديده

  برگزاري  براي  فضاهايي  كه  هايي ـ كتابخانه 
  اجالس  برپايي  براي  و تاالرهايي  نمايشگاه
   جهت

  

  در اختيار دارند، بايد چنين  عموم  استفاده 
و ها  انسان  برابري  اصل  را بر مبناي  تسهيالتي
  افراد يا  نظر از عقايد و يا وابستگي  صرف

  

از آنها را   استفاده  درخواست  كه  هايي گروه 
  . سازند  دسترس  دارند، قابل

 **********  

  

  

 ٤      ٣   



  

ها و  ها، موزه كتابخانه  سازمان  سايت  وب 
   رضوي  قدس  مركز اسناد آستان

  رداد   ايرج 

  

  و ارائه  رساني اطالع  ابزارهاي  از مؤثرترين  يكي 
از   معتبر فرهنگي  در اكثر مؤسسات  خدمات
  اختصاصي  سايت  ها، وب كتابخانه  جمله

  . آنهاست

  عرصة  كه ‐   اينترنت  با وجود فناوري  امروزه 
  كه  كوچك  اي دهكده  صورت  را به  جهاني
با يكديگر در ارتباطند،   آساني  به  همگان
  خدمات  ها ارائه تابخانه، ك ‐  است  درآورده

  نكرده  محلي  كنندگان  استفاده  خود را محدود به
  خدمات  دامنه  وب  صفحات  از طريق  بلكه
  خود را در سرتاسر جهان  رساني اطالع
ميز   از پشت  هر كس  كه  اي گونه  اند به گسترده

  مجموعه  تواند به مي  آساني  كار خود به
  داشته  دنيا دسترسي  هاي كتابخانه  معتبرترين

  . برد  آنها استفاده  متنوع  باشد و از خدمات

ها و  ها، موزه كتابخانه  راستا سازمان  در اين 
  مهم  از اين  با آگاهي  قدس  مركز اسناد آستان

.  است  نموده نور    سايت  ايجاد وب  به  اقدام
و   مشاوره  شركت  توسط  سايت  اين  طراحي
  نظارت  و تحت  رضوي  قدس  يانهرا  خدمات
  سازمان  مشاور علمي  دكتر فتاحي  آقاي  جناب

  .  است  آغاز گشته ١٣٨٠  از مرداد ماه

  

  مد نظر بوده  دو مقوله  سايت  اين  در طراحي 
  : است

  ها و خدمات ها، مجموعه  فعاليت  معرفي.  الف 
   سازمان

وجود در م  منابع  به  و دسترسي  سازماندهي.  ب   
  )  gateway(   اينترنت

  

،  هاي فعاليت  معريف.  الف 
  ها و خدمات جمموعه
  سازمان

  ضمن  است  شده  سعي  قسمت  در اين 
و   خدماتي  هاي در مورد فعاليت  رساني آگاهي

  كه  خدماتي  به  دسترسي  امكان  سازمان  پژوهشي
  به  باشد نظير دسترسي ميسر مي online   از اين
،  مدارك  ، درخواست كتابخانه  هاي فهرست
  سئواالت  به  ، پاسخگويي در كتابخانه  عضويت

موجود در   اطالعات  ترين عمده. گردد  فراهم... و
  :از  عبارتست  زمينه  اين

  

  مختلف  هاي و بخش  ادارات  ـ معرفي١ 
  ؛ سازمان

  ؛  سازمان  پژوهشي  هاي فعاليت  ـ معرفي٢ 

  ؛ اي و اشياء موزه  خطي  ايسنف  ـ معرفي٣ 

  ؛) و فصلنامه  خبرنامه(  سازمان  ـ انتشارات٤ 

  موجود؛  منابع  ـ معرفي٥ 

  ها و رخدادها؛ ـ نمايشگاه٦ 

  ؛ ـ جستجو در سايت٧ 

  ). Opac(   كتابخانه  پيوسته  ـ فهرستگان٨ 

  ترين ها، شاخص فعاليت  از معرفي  گذشته 
  كتابخانه  وستهپي  ، فهرستگان سايت  وب  قسمت
  زبان  به  آن  interface   در طراحي  كه  است



  شده  استفاده  از چند ويژگي  و انگليسي  فارسي
  دو صورت  جستجو به  قسمت  در اين.  است
  در صفحة. شود مي  انجام  و پيشرفته  ساده

  متنوعي  جستجوي  هاي گزينه  پيشرفته  جستجوي
از   جلوگيري  منض  ، كه شده  در نظر گرفته

جستجو نيز   نتايج  مديريت  ، امكان كاذب  ريزش
  عبارت  يك  كه  اي گونه  به  است  كرده  فراهم

از   با استفاده  تركيبي  جستجو و يا جستجوي
  كتابخانه  پايگاه  در چندين  همزمان  عملگرهاي

، مواد  ، اسناد، نشريات ، مخطوطات هاي كتاب(
و در )  الكترونيكي  ابعو من  و بصري  سمعي
  نتيجه  تنظيم. پذيرد مي  انجام  كتابخانه  چندين

و   ، عنوان نويسنده  نام  الفباي  جستجو براساس
  جهت  و مقدار مدارك  نشر ميسر بوده  تاريخ
.  است  كنترل  نيز قابل  در هر صفحه  نمايش
  طور اختصار نشان  جستجو ابتدا به  نتيجه  نمايش
  مدارك  انتخاب  در صورت  شود كه مي  داده

ركورد و نيز   كامل  نمايش  توان مورد نظر مي
  چاپ  امكان. كرد  آنها را مشاهده  برگه  فهرست
  پست  جستجو از طريق  نتيجة  و ارسال  صفحه

  .  است  شده  بيني نيز پيش  الكترونيكي

  

  و دسرتسي  سازماندهي.  ب   
موجود در   منابع  به

   يك  عنوان  به(  تاينرتن
Gateway ( 

مؤثر   ، راهبري كتابخانه  سايت  هاي از ويژگي 
  كاربر

  مورد نياز در بلبشوي  اطالعات  سمت  به 
بر   مختلف  ها سايت وجود ميليون.  است  اينترنت
  نياز به  شمار كه بي  و اطالعات  اينترنت  روي

تا   اداشتو  ايده  اين  را به  دارد، كتابخانه  پااليش
  وب  هاي فعاليت  را در زمرة  خدمات  گونه  اين

  Gateway   يك  عنوان  خود قرار دهد و به  سايتي
  مفيد راهنمايي  هاي سايت  سمت  كاربر را به

» ديگر  هاي سايت»  در قسمت  ايده  اين. كند
  هاي سايت  كليه  كه  گرفته  عمل  جامه  شكل  بدين

  بندي رده  براساس  نتمفيد موجود در اينتر
و در   اصلي)  موضوع  ده(  موضوعات  به  ديويي

  خاص  هاي زير موضوع  به  هر موضوع
كاربر   آن  از طريق  اند كه شده  بندي تقسيم
  مورد نياز خود را شناسايي  هاي تواند سايت مي

  . گردد  آنها متصل  كند و به

  معرفي  به»  جستجو در اينترنت»  در قسمت 
  و اختصاصي  عمومي  جستجوي  موتورهاي
و   امكانات  مقايسه  ضمن  كه  است  شده  پرداخته
  جستجوي  از موتورهاي  هر يك  هاي كارآئي
  كتابخانه  سايت  از طريق  اتصال  امكان  عمومي

  .باشد  از آنها فراهم  هر يك  به

  

  

 ***  

  

 **  

  

 *  



  

  هاي نامه   *  
   رسيده

 

    آتابخانه  انجمن  اي  

      زاده رضا صنيع: از  

  

  حجت   زمانه  ما در اين  به  دوست  اي 
    بهانه  بي  تام  شده

هر روز برآورد    حاكم  عزيز گشته  اسالم 
    جوانه

ز   بگذشته   آن  محو شهرت  شده  عالم 
    فسانه  اين  عرش

در كشور ما    يزدان  بديل  بي  نعمت  اين 
    خانه  گزيده

  نهان  غدار دارد به  دگر عدوي  وز سوي 
   دو صد گمانه

  از ريشه   و ويران  كند خراب  خواهد كه 
    آشيانه  بناي

دهد   درآيد هر لحظه  زبان  يك  هر روز به 
    ترانه  يكي

روز كند   را يك  روز كشد مطهري  يك 
    ، بانه خراب

  جاسوس   كند پليدي  روز علم  يك 
    النه  بپرورد به

  طبس  به  گاهي  نوژه  كودتاي  روز به  يك 
    زند شبانه

بزند چو   درآيد روزي  قلدري  روز به  يك 
   چانه  طفل

و   آرد بر غرب  و حمله  روز هجوم  يك 
    و آستانه  جنوب

  حركات  با آن   روز بپرورد منافق  يك 
    احمقانه

  را بنوازد و چامة  سلطنت  روز نواي  يك 
    انهشه

  زار زند، چه  بشر بگويد هي  زحق  روزي 
    كودكانه

  به  روزي   در الك  رفته  روز زغصه  يك 
    شادمانه  نواي

  حرف  با آنهمه  بنگارد او كتابي  روزي 
    ابلهانه

در آيد و   فيلم  قالب  روز دگر به  يك 
   ناشيانه  نقش

بگذارد   را ربايد،  بهرش  خانه  تا مرغك 
    و دانه  آب

و مكر   درآيد در حيله  صورتي  هر روز به 
    بيكرانه

و   تضاد آرد فعل  و عمل  در حرف 
    بود دوگانه  سخنش

زكار   و كوزوو اينست  بوسني  بنگر تو به 
    او نشانه

  با اينهمه   كرد بايد اكنون  چه  ايدوست 
    ددانه  نقشه

  نتوان  خالي   سنگين  هست  امروز وظيفه 
    شانه  نموده



  تدبير كنيم  آريم  و همت  عزم  كه  برماست 
    صادقانه

  اساس  امروز  اينست  بود سالح  فرهنگ 
    و پشتوانه

  انجمن  اي   پرداخت  و علم  كتاب  بايد به 
    كتابخانه

  با ياري   شود سهل  مهم  اين  اميد كه 
    يگانه  خالق

  

  

  هاي نامه   *  
   رسيده

 

  

  اند  كل  از يك  جزئي  كه  كتابداراني  رايب 

و   عظيم  كوه  ناچيز يك  هاي سنگريزه 
   پرقدرت

    زاد فتوحي  نوش 

  

  ، ، استوار و محكم باشيم  كوه  بيا چون 

  . باشيم  كوه  يك  هاي بيا سنگريزه 

و   يكديگر بدهيم  را به  بيا دستهايمان 
  .  نلغزيم

  : بدانيم  لنديرا سرب  ، هدف كوه  بيا چون 

و   است  آسمان  ، هدف است  بلندي  هدف 
  .  خورشيد خوبيهاست  به  رسيدن

 ***  

و   باشيم  ، آرام باشيم  آرام  كوه  بيا چون 
  صبور،

  كند، بخدا، مي  نابودمان  و غرش  خروش 

خود   و در سكوت  كنيم  سكوت 
  ، بخروشيم

  » هاست سرشار از ناگفته  سكوت»  چرا كه 

 ***  

و   و يكنوع  باشيم  سنگها يكسان  بيا چون 
  ، انسانيم  همه  بگوييم

  سنگند،  همه  برنگ  رنگ  ريز و درشت 

  و در بلندي  كوه  يك  در تداوم  و همه 
  .اند سهيم  كوه  يك

 ***  

  و در آرزوي  پستيها نيز بنگريم  بيا به 
  را كه  روزي  ياد بياوريم  و به  باشيم  بلندي
  . نبوديم  بيش  يا تپه

  

    آتاب  نقد معرفي   & 



      عمراني  ابراهيم 

  

و   كتابداري  انجمن  محترم  خبرنامه 
  كتاب  در معرفي  ايران  رساني اطالع

در   كه»  العشري  تصنيف  في  الموسوعة«
بود   رسيده  چاپ  به  خبرنامه  يك  شماره
  ترجمة  در معرفي  اميري  آقاي  جناب
  عربي»  ديويي  دهدهي  بندي هرد«جديد 
  ترجمه  اين  تفاوت  عنوان  به  برجسته  نكتة

را ذكر   نكته  ، اين فارسي  مشابه  با كارهاي
  فارسي  هاي گسترش  در ايران  اند كه كرده
  اين  آنكه  ، حال آمده  جداگانه  صورت  به

  گسترشها را در متن  همة  عربي  ترجمة
  . است  آورده  يكپارچه

  : ذكر كنم  دانم مي  را الزم  دو نكته 

  فارسي  بار در ترجمه  كار اولين  اين ‐١ 
شد و از   انجام  ديويي  دهدهي  بندي رده
»  ديويي  دهدهي  بندي رده»  كميتة  سوي

  نيز به  تقديري  نامه  كنگره  كتابخانة
  .گرديد  ارسال  ويراستار كتاب

  عنوان  در ابتداي»  خالصه»  كلمة ‐٢ 
  رسمي  با متون  كه  همكاراني  براي  كتاب
و   انگيز است ندارند، شبهه  آشنايي  ديويي
ـ   مترجم  شود كه تصور ايجاد مي  اين

  .اند كرده  را خالصه  رسمي  ويراستار متن

  به  از كتابداران  دسته  اين  اطالع  جهت 
  اندركاران  دست  رساند كه مي  اطالع

   پو چا  ويرايش

  كتابخانه(، » ديويي  دهدهي  بندي رده« 
  ، اين) Forest pressو    OCLC  كنگره
  كنند كه منتشر مي  را در دو سطح  كتاب

اسناد   و در كليه  است  هر دو رسمي
در   CD-MARC   از جمله  رسمي
  مشخص  هر دو سطح  ديويي  هاي شماره
  .شود مي

  يرسم  ويرايش  ، ترجمة فارسي  ترجمة 
   خالصه

  

  : ديويي  دهدهي  بندي رده 

 )Abridge Dewey Decimal 
Classification(  

  كردن  با لحاظ ١٣٧٢  در سال  كه  است 
  عالوه  و به  شده  چاپ  گسترشهاي  كلية

  كتاب  در مقدمة  ديگر كه  گسترش  چندين
  . است  ، منتشر شده مفصالً ذكر شده

 **********  
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  آفريقا، بعد از تقاطع  خيابان:  دفتر خبرنامه 
، ١١  ، شماره شرقي  آناهيتاي  ميرداماد، آوي

  ، ايران  اسالمي  جمهوري  ملي  آتابخانه
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