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هشتادوسومینکنگرهجهانیایفالدرروزهای19تا25آگوست2017درشهر
ورتسالو2،شهردانشگاهیلهستان،پایتختفرهنگیاروپادرسال2016،شهریبانامهای

متغیردرطولتاریخوشهرکوتولههایبرنزیبرگزارشد.
نشست»کتابخانههادرزمانبحران3«درساعت13:45روزبیستمآگوستدرسالن
چندمنظورهتاالرتاریخیشهرورتسالویاسنتنیالهال4آغازشد.خانمکریاسمیت5از
استرالیادبیرنشستبودوبهجزمنارائهدهندگانیازکشورهایمجارستان،فیلیپین،قطرو
امریکامقالههایشانرابرایایننشستآمادهکردهبودند.بهگمانمایننشستدربهترین
زمانممکنبرگزارشد؛بافاصلهزمانیکمترازدوساعتپسازبرنامهافتتاحیه.افتتاحیهای
کهدرآنبههماناندازهکهباشوروشوقبهاهمیتکتابخانههاونقشکتابداراندرجامعه

اشارهشد،بهمعرفیکشورمیزباننیزپرداختند.
ریچاردباترویکپاولیکووسکی6ازدانشگاهکالجلندنیکیازسخنرانیهایکلیدی
نشستآغازینایفالراارائهکرد7.صحبتهایبینظیریکهآمیختگیتاریخسیاسیو
فرهنگیلهستانراترسیممیکرد:سپتامبر1939،رادیویملیلهستان،اشپیلمن8پیانیست
کهقطعهایازموسیقیشوپن9رااجرامیکند،بمبآلمانیکهایستگاهرادیوییراتخریب
میکندوآغازجنگجهانیدوم.اینمقدمهکهتداعیگرفیلمپیانیستاثررومنپوالنسکی10
استآغازیکسخنرانیجذاببودکهدرآنبارهادر"وقفههایناگوار"تاریخلهستانبه

پیشرفتیموبازگشتیم.
همراهبااینسخنرانیجنگجهانیدومرادرسال1945بهپایانرساندیماماگرفتار
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خفقانوسانسوردورانتوتالیتروحاکمیتکمونیسموابستهبهکاخکرملینشدیم.اشپیلمن
رادیدیمکهپسازسالهاجنگکهشورویوآلمان،لهستانرامیانخودتقسیمکردهبودند
وتالشداشتندکهنخبگان،فرهنگوحافظهآنراازبینببرند،دوبارهدررادیویملی
قطعاتموسیقیشوپنرامینوازدامادریافتیمخاطراتیکهاودرسال1964منتشرکرد،
متفاوتازنسخهبدونسانسوریبودکهنیمقرنبعدمنتشرشد.ماهمراهبالهستاندراوایل
دهه1980و1990آزادیوحاکمیتکشورراتجربهکردیمامادراینمیانوقفههایناگوار
زیادیرادرطیقرنهاپشتسرگذاشتیموهمراهباملتلهستانهرباردوبارهبرخاستیم.

دیدیمکهچگونهازقرنشانزدهم،همپیمانیبالیتوانیوتشکیلحکومتیسیاسیاز
کشورهایمشترکالمنافعجدیشدوادبیاتیرادرلهستانبهوجودآوردکهدرآنآدام
میکیویچ1خالقمنظومهبزرگشعردرزبانلهستانیباواژههای»ایلیتوانی،ایسرزمین
پدری«آغازمیشودوشاهدبودیمکهچگونهجنگهایداخلیدراواسطقرنهفدهم
اصلتوافقعاممیانکشورهایمشترکالمنافعرابهپوچیرساندوبااینحالدراواخر
قرنهجدهمجمهوریاوللهستانباشکلگیریقانوناساسیسوممی1791تشکیلشد
امادوبارهباتهاجمروسیهظرفسهسالازبینرفتوپادشاهانروسیه،اتریشوپروسا
)آلمانقدیم(نهتنهاکشورراویرانکردندکهتوافقکردند»هرآنچهمیتواندخاطرهایاز
وجودسلطنتلهستانرابهیادمیآورد،ازمیانبردارند«.دراینسخنرانیشنیدیمکهپس
ازآنکهدولتنابودشد،برخیروشنفکرانواشراف،آثارملیگذشتهراجمعآوریکردند
تاحتیاگرلهستانیهادرگردتاریخگمشدند،بناهاوآثارآنهازندهبمانندودرآستانهقرن
نوزدهمبودکهآنهاانجمنهایآموزشیوکتابخانههاییمانندکتابخانهکورنیک2،رژنسیکی3
درپوزنان4واسولینیم5راراهاندازیکردندتاآنکهپسازجنگجهانیاولجمهوریدوم

لهستانشکلگیرد.
بهاینسخنرانیاضافهکنیدبرنامههنریپایاننشستافتتاحیهراکهدرآنیکگروه
آکروباتشهرورتسالورادردورههایتاریخیبهنمایشگذاشتندوهمراهبانمایشعکسها
وفیلمهایمستند،بههمبستگیشهرونداندرمقابلهباحادثهسیلسال1997وتالشهایی
کهبرایحفظمیراثفرهنگیشهرانجامشدهبوداشارهکردند.اتفاقیکهپسازآنورتسالو
بانامکنونیاشبهمعنایشهرعشقشناختهشد.کمترازدوساعتپسازچنینویژهبرنامهای
نشستکتابخانههادرزمانبحرانآغازشد.فکرمیکنمهرپنجمقالهارائهشدهدرایننشست
ایناقبالراداشتندکهمخاطبانیداشتهباشندکهذهنهایشانبرایشنیدنداستانهاییاز

جنسجنگوبحرانوحفظمیراثفرهنگیبیشازهرمطلبدیگریآمادهبود.
منباحالخوبیدراینارائهحاضرشدم.یکروزپیشازنشستکهبرایتکمیلکار

1. Adam Mickiewicz
2. Kórnik Library
3. Raczyński Library
4. Poznań
5. Ossolineum
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ثبتناموارائهاسالیدهابهمحلکنگرهرفتهبودم،یکخانمامریکاییمقیمآلمانبهنامربهکا
رویپلههایسنتنیالهالمنرابهطوراتفاقیدیدوهمینکهنامایرانرارویکارتایفال
مشاهدهکردبااشتیاقگفتگوراآغازکردوخیلیزودصحبترابهاینسمتبردکهسالها
درافغانستانحضورداشتهوبهکتابخانههابرایبازسازیپسازجنگکمککردهاست.
ربهکاادامهداداگرچهمدتیاستکهدیگردرمونیخحضورداردودرحالانجامکسبوکار
خویشاست،اماهمچنانذهنشدرگیرافغانستاناستواخبارآنجارادنبالمیکندوهنوز
باافرادیازآنجادرارتباطاست.اوهمهاینصحبتهاراپیشازآنمطرحکردکهمتوجه
شدهباشدکهموضوعمقالهمناتفاقادربارهروزهایموشکبارانتهراندرزمانجنگایران
وعراقاست.خواستمزمانومکاننشسترادراپلیکیشنموبایلایفالنشانشبدهم،دیدم
کهپیشترخودشایننشسترادرکتابچهبرنامههایایفالدرمیانانبوهنشستهایکنگره
برایحضورعالمتزدهوانتخابکردهاست.برایمنکهبهخاطرایمیلهایخانمکری
اسمیتپیشازبرگزارینشستودرخواستارائهمقالهتنهابهزبانانگلیسی-بهدلیلنبود
امکانترجمههمزماندرسالن-اینتصوربهوجودآمدهبودکهمقالهرادرفضاییکوچک
وبرایافرادیمحدودارائهخواهمکرد،اشتیاقربهکابرایحضوردرنشستفوقالعادهبود.
احساسمیکردمحداقلیکنفرداستانهمدلیهایکتابخانهملیماراخواهدشنید.غافلاز

آنکهسالنچندمنظورهیکیازدوسالناصلیوباگنجایشباالدرکنگرهبود.
ایننکتهرانیزبایداضافهکنمکهربهکادرصحبتهایشاشارهکردکهبرایکمکبه
کتابخانههایافغانستانهموارهبهدنبالمرجعیبودهکهاورادریافتنمعادلواژگانتخصصی
کتابداریدرزبانفارسیکمککند.کتابهایمرجعزیادیازنخستینسالهاییکهوارد
اینرشتهشدهامدرذهنمبود.ازهمهپررنگترنامپوریسلطانیوفروردینراستینومعتبرتر
ازهمهدایرهالمعارفکتابداریواطالعرسانی.هردوازانتشاراتسازماناسنادوکتابخانه
ملیایران.اماواقعاًکدامیکازآنهابهکارربهکامیآمد؟نمیدانستمدایرهالمعارفکتابداریو
اطالعرسانیکهازطریقوبدردسترساستتاچهاندازهبرایانگلیسیزبانهاکاربردی
استومطمئننبودمکهمتنکاملکتابهایدیگریکهمیشناختم،حتیآنهاکهتوسط
کتابخانهملیمنتشرشدهاند،ازطریقاینترنتدردسترسباشندیاامکانخریدباارزخارجی
فراهمباشد.ازآنگذشتهمدامیکنکتهدرذهنمتکرارمیشدکهکتابهاییکهمیشناسمبه
زمانهایدورتعلقدارندومتوجهشدمکهمتأسفانههیچخبروگزارشیازکارهایروزآمدی
کهمیدانستمگروهویژهایازحرفهایترینافرادرشتهمدتهادرفرهنگستانزبانوادب
فارسیبرایواژهگزینیانجامدادهاندنخواندهام.تنهاکمکممکنهمانواژهنامههاییبود
/https://dic.irandoc.ac.ir .1کهبههمتپژوهشگاهاطالعاتومدارکعلمیایراندروبسایتشانقرارداشت1.اگرچه
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بازهمنمیدانستمکهبرایکسیکهزبانفارسیراخوبنمیداندتاچهاندازهقابلاستفاده
است.

ارائه1رابابخشیازفیلممستند»برایکتابهایم«رضاحائریآغازکردم.درستاز
همانجاییکههمهچیزبرایخودمدربزرگداشتخانمسلطانیدرشببخاراآغازشده
بود،پوریسلطانیباگردشدربخشهایمختلفکتابخانهملی،خاطراتمربوطبههر
بخشرازندهمیکردوقصهبرایمنازحضورایشاندرمخزننسخههایخطیآغازشد.
آنجاکهبالبخندتنهابرایچندلحظهاشارهکردکهدرمقطعیاززماننسخههایخطیبه
مخزناسکناسبانکمرکزیمنتقلشدهاند.همزمانباارائهمقالهبهتمامروزهاییبرگشتمکه
اززمانشکلگیریایدهبرخودمگذشتهبود.سالگذشتهدرچنینروزهاییهیچتصوری
نداشتمکهچگونهدرکمترازششماهوجوهمختلفموضوعیراکهتنهاییکخط
دربارهاشاطالعاتدارم،کشفوارزیابیخواهمکرد.فقطچندروزپسازآنکهایدهرا
بادکترخسرویمطرحکردم،کامالاتفاقیاینفیلممستنددرجشنوارهحقیقتدوبارهوتنها
براییکسانس،گوییتنهابهخاطرمن،اکرانشد.چندروزبعدخبرگزاریلیزنادقیقاًهمان
قسمتمدنظرمنرابااجازهکارگرداندروبسایتشقراردادواینباراحساسکردمکه
بایدنشانههاراجدیبگیرموعزممرابرایکشفواقعهجزمکنموراهیراآغازکنمکه
ازخانهخانمدکترزهراشادمانوصحبتهاوراهنماییهایایشانوکشفعکسهایآن
دورهآغازشد،بهدفترآقایعیناهللکیانفرباتوصیفهاییبینظیررسیدودردیدارباآقای
محمدرجبی،رئیسوقتکتابخانهملی،بهدسترسیبهمکاتباتدقیقوباجزئیاتآنروزها
منجرشد.مکاتباتیکهپیشتردرصحبتهایخانمدکترشادمانوآقایکیانفردربارهشان
شنیدهبودموزمانیکهدرسیستمیکپارچهکتابخانهملیجستجویشانکردم،با8کارتن
فهرستنویسینشدهومکاتباتیازآقایرجبیکهمواردمدنظرمنراشاملنمیشد،مواجه
شدهبودم.میتوانیدبرقچشمهایمنراتصورکنیدزمانیکهدکترخسرویخبردادکهدر
گفتگوباآقایرجبیمطلعشدهاستکهاینمکاتباتدراختیارایشاناست.حالخوبمپس
ازدیدارایشاندرگفتگوباآقایمیرسید،آقایکرامتیوآقایمسعودیوکشفاتفاقیخانم
نورساعجبیدریکگفتگویدوستانهباهمکارانکتابخانهبهبهترینحالتبدیلشد.بههمه
اینهااضافهکنیدخبربرندهشدنگرنتثبتنامایفالراکهانگیزهحضوربهبهترینوجه
ممکنراچندبرابرمیکرد.درعینحال،باآنکههربارودرهرگفتگونوریتازهزاویهایرا
روشنمیکردکهپیشازآنازوجودشآگاهنبودم،باروظیفه،سنگینیودشواریبیشتری
پیدامیکرد.حجمزیادیازاطالعاتدستاولداشتمبااحساسهاینابازخاطرات
افرادیکهبایدسعیمیکردمبههماناندازهنابمنعکسشوند.بیستمینروزازآگوست

1. PASYAR, Parisa and 
KHOSRAVI, Fariborz 
(2017) National Library of 
Iran in the midst of War of 
the Cities. Paper presented 
at: IFLA WLIC 2017 
– Wrocław, Poland – Li-
braries. Solidarity. Society. 
in Session 83 - Library 
History SIG. available at: 
http://library.ifla.org/id/
eprint/1647
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2017همزمانبابیستونهمینسالگردآتشبسایرانوعراقآنجادرسالنچندمنظوره
تاالرورتسالوایستادهبودمونمایندهکسانیبودمکهایناتفاقرادرروزهایمنتهیبهنوروز
1367بررویپلههایساختمانسیتیرودرزیرزمینهایمخزناسکناسبانکمرکزیدر

موقعیتمهیبموشکوبمبزندگیکردهبودند.
بازخوردهاییکهدربارهمقالهگرفتمبیشازانتظاربود.طبیعیاستکهبعدازهر
نشستافرادیدربارهمقالهاظهارنظرکنندونسبتبهآنبالبخندهایشانواکنشنشان
دهند.اصالانتظارنداشتمکهدرهنگامبازدیدازنمایشگاهایفالافرادیرادرغرفههاببینمکه
نمیشناختمشانامابااشارهبهمقالهسرصحبترابازمیکردند.ایناتفاقدرروزهایبعد
بههنگامبازدیدازنشستپوسترهانیزآنقدرتکرارشدکهدلممیخواسترویخوشاین
چهرههاراهرگزازیادنبرم.رضایتبخشترینبازخوردزمانیبودکهآقایپیترلور1دبیر
کلسابقایفالرادیدیم؛کسیکهسابقهآشناییباگروهاعزامیکتابخانهملیدراجالسهای
قبلیایفالراداشت2وازمقالهمننیزبهخوبییادکرد.اماشگفتانگیزترینبازخوردهابه
روزآخربرگزاریکنگرهبازمیگردد.درحالیکهدیگرانتظارنداشتمکسیارائهروزنخست
رادرذهننگاهداشتهباشددردومکانمختلفبابازخوردهایتازهایروبهروشدم.قرار
بودخودمرابهنشستغیررسمییونیمارککهخانماکبریداریاندرآنشرکتداشت3
برسانم،درتاالردایرهایشکلگمشدموازیکیازدخترهایراهنماکمکخواستم.او
برخالفسایرراهنماهابهنشاندادنمحلاکتفانکردوتادرسالنهمراهیمکردودرمیانه
راهبودیمکهگفتمقالهامرادوستداشتهاست.لذتشنیدناینحرفدرتمامجلسهبامن
بودوفکرمیکردمایفالراباحسیدلنشینبهپایانرساندهاموهیچانتظارنداشتمکهوقتی
برایپیگیریگواهیهایحضوردرکنگرهبهسالنثبتناممراجعهمیکنم،دختردیگریکه
مسئولتورهایکتابخانهگردیایفالبودواتفاقاًمایکروزقبل،ازهمانکتابخانهعمومیکه

اودرآنمشغولبهکاراست،بازدیدکردهبودیم،بازخوردتازهایبگیرم.
پسازبازگشتازسفر،ایمیلخانمکریاسمیتبهدستمرسیدکهازقرارگرفتن
گزارشنشستدروبسایتایفالخبرمیداد.کنجکاوشدمخبررادرفضایمجازیدنبال
کنموآنجابودکهمتوجهشدمدرهمانروزبیستمآگوست،چندتوئیت4دربارهاینارائه
درتوییتر5قرارگرفتهاستکهدرآنعالوهبراینکهبهروشگردآوریدادههادرمصاحبهبا
شاهدانعینیوانتقالنسخههاومنابعنادربهمخزناسکناسبانکمرکزیاشارهشدهبود،
دستبهدستکردنکتابهاتوسطکارکنانکتابخانهازباغبانتاهیأتعلمیموردتوجه
قرارگرفتهوامید،حسهمدلی،واحتراممیانافرادوموسساتیکههمکاریداشتهاندپررنگ
شدهاست.دقتنظروبازگوییآنچهازیکمقالهدریافتشده،برایمنبسیارارزشمندو

1. Peter Lohr
خسروی،  فریبرز   2007 سال  در   .2
معــاون وقت پژوهـــش و فناوری 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
ییترژان  به  دیجیتالی  نامه ای  در 
لور، دبیر کــل ایفـــال، مسائل و 
نگرانی های خود را در مورد افزایش 
هزینه های شرکت در ایفال، راه های 
مؤثر برای حضور متخصصان جوان، 
و مشكالت کشورهایی که به لحاظ 
پاییــن تری  اقتصادی در سطــح 
قرار دارند، برای شرکت در ایفال در 
میان گذاشته بود. برای مطالعه بیشتر 

نگاه کنید به :
 http://old.nlai.ir/Default.

aspx?tabid=1055    
3.  نشست غیررسمـــی یونی مــارك 
 Permanent UNIMARC)
Committee) در روز پنجشــنبه 24 
آگوست در سنتنیـــال هال برگزار شد. 
خانم دکتر سعیده اکبری داریان به عنوان 

نماینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران در ایـن نشست حضور داشتند.

4. Tweet
5. Twitter

گزارش: حاال دیگر هم جهانیان 
می دانند و هم نسل آینده:...
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غیرمنتظرهبودوحسیمیدادکههرگزنمیتوانستمدرارزیابیهاودرجهبندیهایعلمی
پژوهشییکمقالهآنراتجربهکنم.البتهمتاسفانهنتوانستمدرنشستدیگری1کههمزمان
برگزارشدوازایراندومقالهازخانمدکترافسانهتیموریخانیوخانمدکترشیمامرادی
پذیرفتهشدهبودشرکتکنمامادرگفتگوهاییکهپیشازنشستباخانمدکترمرادی
داشتیم،متوجهشدمارزیابیشاخصهایکیفیدربررسیضریبتاثیرمقالههایعلمی
بحثیتازهاستکهتحتعنوانآلتامتریکس2مطرحمیشودوهدفازآنرصدتاثیرگذاری
مقالههایعلمیدرمیانعامهمردمازطریقگفتگووبهاشتراکگذاریدرشبکههایاجتماعی

مثلتوئیتراست.
خواندنتوئیتهایخانملیزلیکو3شبیرادرخاطرمزندهکردکهگزارشهای
مکاتباتپیگیریهایمصرانهکتابخانهملیازمعاونتسینماییوزارتارشادرابرایتهیه
عکسازمراحلمختلفتخلیهوحملونقلمجموعهکتابخانهمیخواندم.تاکیدشدهبودکه
تهیهگزارشمستندازاینتالشهابرایحفظمیراثفرهنگیازآنجهتاهمیتداردکه
جهانیانونسلهایآیندهبدانندکهایندفاععالوهبرجبهههاینظامی،سیاسیواقتصادی

درجبههفرهنگینیزمتضمنکوششهاییپیگیروهمهجانبهبودهاست.
هیچکسنمیدانستکهبرایانعکاسآنهمهتالشدرجهانکتابداری،بیستونه

سالصبرالزماست.حاالدیگرهمجهانیانمیدانندوهمنسلآینده.

1.   همزمـان با نشسـت »کتابخانه ها در 
زمـان بحـران« نشسـت دیگـری در 
یكـی از سـالن های دیگـر بـا عنوان 
 Altmetrics: It’s Time  «
و  برگزارشـد   »to Take Action
خانـم دکتـر افسـانه تیموری خانـی و 
خانـم دکتـر شـیما مـرادی از ایـران 
مقاله هایشـان را در این نشسـت ارائه 

کردند. 
2. Altametrics,
3. Leslie Kuo

پریسا پاسیار

عكس 1.خانمدکترزهراشادمانوآقایعیناهللکیانفردرحالبستهبندیکتابها)1367(
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عكس 2.ساختمانسیتیر)فروردین1367(

عكس 3. کارکنانکتابخانهملیدرحالانتقالمنابعبهمخزناسکناسبانکمرکزی)فروردین1367(


