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Abstract 

In January 2020 IFLA Library History Interest Group called on IFLA website for papers to review oral 
history of library and information science projects at a session entitled "Librarians: Learning from the past 
to Inspire, Include and Sustain". That year IFLA congress was canceled due to the Covid-19 epidemic. Upon 
the decision of the Secretary General and the President of IFLA 2021 congress was held virtually due to the 
spread of this global epidemic with the valuable support of the National Committee of Ireland a who 
provided a platform for presentations. At the session, four speakers from Ireland, Iran, USA and Croatia 
introduced projects of oral history in their countries. At the session four oral history projects of the National 
Archives and Library of Iran (NLAI), including LIS education in Iran, history of the Children's Book 
Council of Iran, history of the Iranian Library and Information Science Association (ILISA), and 
contributions of pioneer Iranian professional librarians in developing modern librarianship in Iran were 
reported.  
Keywords: Library and Information Science, Oral History, IFLA 2021, National Archives and Library of 
Iran, Librarians 
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 گزارش  

 :و تداوم  ،ی رندگ ی دربرگ  ، یالهام بخش   ي آموختن از گذشته برا 

 2021  فال ی شرکت در کنگره ا  گزارش 

 1یصالح  مانه یپ 

 peymane.slh@gmail.com  ران،یا  تهران،  ،یفارس  اتیادب  و  زبان  ارشدکارشناس  ،یشفاه  خیتار  پژوهشگر  و  سندهینو  .۱

 

 ده یچک 

فراخوان    2020  ه ینهاد در ژانو  نی ها در اکتابخانه   خیمندان به تارگروه عالقه  فال،یکنگره ساالنه ا  نیهشتادوششم   يبرگزار  تببه مناس
  ي با عنوان آموختن از گذشته برا   یرا در نشست  یرسان و اطالع  يکتابدار  یشفاه  خی تار  يهاطرح  یبررس   يمقاالت برا  دهیارسال چک
 يکتابدار  یشفاه  خیتار  يهاطرح   يمنتشر کرد. نگارنده به مناسبت تجربه اجرا  فالیوبگاه ا  يو تداوم بر رو  ،یرندگیدربرگ  ،یالهام بخش
گروه ارسال    ریدب  يوگو» برااز روزن گفت  هاتیرا با عنوان «روا  يا مقاله  دهیچک  رانیا  یو کتابخانه ملدر سازمان اسناد    یرسانو اطالع

  س ی و رئ  رکلیدب  میبرگزار نشد. سپس به تصم  2020در سال    19  - دیکوو  يریگسبب همهشد. اما کنگره به  رفتهیپذ  دهیچک  نیکرد. ا
صورت به  زیآن ن  يریگسبب ادامه همهدر روتردام هلند برگزار شود. اما به  2021در سال    يصورت حضورقرار شد کنگره به  فالیا

نشست چهار   نی. در ا دیتدارك د  هایارائه سخنران  يبرا  يزیبرانگ  نیتحس  یبانیپشت  رلندیدر ا   فالیا   یمل  تهیبرگزار شد. کم  يمجاز
 ی رسانو اطالع  يکتابدار  یشفاه  خیثبت و ضبط تار  يخود را برا  يابتکارها  یو کرواس  کایمتحده آمر  االتیا   ران،یا  رلند،یسخنران از ا

  ان یرا ب  رانیا  یسازمان اسناد و کتابخانۀ مل   یشفاه  خیچهارگانۀ تار  يهاطرح   رانیا  ندهینشست نما  نیشان ارائه دادند. در ادر کشور 
کتاب کودك،   يشورا   یشفاه  خیتار  ران،یدر ا  یرسان و اطالع  يرآموزش کتابدا   یشفاه   خیچهار طرح عبارت بودند از تار  نیکرد. ا

  .رانیدر ا نینو يارکتابد  ییدر گسترش و شکوفا شکسوتیو خدمات کتابداران پ ران،یا يکتابدار  يهاانجمن یشفاه خیتار

 ران یا یسازمان اسناد و کتابخانۀ مل ، رانیا ،ي، کتابدار2021 فالیا  ران،یا یرسانو اطالع يانجمن کتابدار ،یشفاه خیتار :ها دواژه ی کل 
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 2021  فالیشرکت در کنگره ا گزارش  :و تداوم ،یرندگ یدربرگ ،یالهام بخش ي آموختن از گذشته برا  صالحی: ۱٤٦

 روایت یک تجربه 

  سال   به  يکتابدار  عرصهدر    یالمللن یب  یسازمان  جادیا  شۀیاند
 انجمن سالگرد    شیهما  در  هیاول  طرح  ،گرددیبرم  1926

 ن یهمچنشد.    مطرح  3ایالدلفیو ف  2آتالنتا در    1کایآمر  کتابداران
  شنهاد یپ    5پراگدر    یشیدر هما  4يهِنر  لیگابر   سال،  آن  در

تا  يکتابدار   یالمللنیب  تهیکم  ادجیا کرد  مطرح    انگر یب  را 
  سپتامبر   امیس   .باشد  يکتابدار  یمل  يهاانجمن  يهاتیفعال

  کتابداران   انجمن  سالگرد  نیپنجاهم  جشن  در  ،1927
شهر    6انگلستان    هجام  شنهادیپ  نیا  ،اسکاتلند  7نبورگیاددر 

 نکتابدارا  يهاانجمن   ندگانینما  جشن،  نیا  در .  دیپوش  عمل
آمد   دیبه همت آنان پد  8فالی پانزده کشور شرکت داشتند که ا

 نینخست  عنوانسوئد به   یکتابدار کتابخانۀ مل  ،9نیو اسحاق کال
 ).424ص  ،1381 نشاط،( شد دهی برگز فالیا سیرئ

  است   یرانتفاعیغ  و  یردولتیغ  ،یالمللن یب  مستقل،  یارگان  فالیا
  وشنود،گفت  ،يهمکار  ،یالمللن یب  تفاهم  يارتقا  آن  اهداف  که

 عنوان  در.  است  يکتابدار  يهانهیزم  ههم  در  توسعه   و  پژوهش
  دارد   حضور  زین  مؤسسات  واژه  ها،انجمن   واژه  بر  عالوه  فالیا

  مؤسسات  و  يکتابدارمدارس    ها،کتابخانه   شامل  که
 کنترل   :شامل   یاصل  هبرنام  شش  يدارا   فالیا.  است   یکتابشناخت
  برنامۀ   ،11انتشارات   به  یجهان  یدسترس  ،10جهانی  یکتابشناخت

 است.   13ارتباطات  یجهان  ان یجر  و  12مارك  یالمللنیب
  است   گروهکارو    زگردیم  نیبخش و چند   32  يدارا  نیهمچن

 )About IFLA( دارند را خود  خاص يهابرنامه کیهر که

 ه یژانو  دوم  فال،یادر    14ها کتابخانه  خیتار  يمند عالقه   هگرو
 مقاالت  هدیچک   ارسال  فراخوان،  1398  يد  دوازدهم /  2020

 
1 American Library Association 
2 Atlanta 
3 Philadelphia 
4 Gabriel Henry 
5 Prague 
6 British Library Association (LA) 
7 Edinburgh 
8 International Federation of Library Association and 
Institutions (IFLA) 

9 Isaac Colin 

 از   آموختن:  «کتابداران عنوان  با  ینشست  در  شرکت  يبرا
 ن یرا منتشر کرد. ا  15مشارکت»   و   امکان   ارتباط،  الهام،  گذشته،

برگزار با  تا  بود   ي هاطرح   ،ذکرشدهنشست    يگروه درصدد 
  ن یکتابداران را در سراسر جهان، در هشتادوششم  یشفاه  خیتار

  منعکس  رلندیا  تختیپا  ،16نی دوبل  شهردر    فالیا  یجهان  هکنگر
پ  کی  من  .کند ا  شیهفته  وبگاه  در  فراخوان  انتشار   فالیاز 

طر  ،202017 خانم    قیاز  دانشورم،    از   اریپاس  سایپرهمکار 
دهه    نکهیا  لیدلبه  و  شدم  مطلع  نشست   موضوع سه  حدود 

در    م بود  ندمعالقه  داشتم،  یشفاه  خیتار  يهاپژوهشتجربه 
  و   اطالعات(علم    یرساناطالع  و  يکتابدار  یشفاه  خیتار

 ی همراه  با  نیبنابرا.  کنم  یمعرف  کنگره  نیا  در  را)  یشناسدانش 
 يریمس  در  حرکت  شان،یا  ه کتابداران  سخاوت  و   اریپاس  خانم

 .داشت یتازگ میبرا  که کردم آغاز را

  کردم،  شروع  را  چکیدهاطالعات و نگارش    يبنددسته  کهی زمان
در دهۀ    یشفاه  خیتار  ياهمصاحبه  انجام   نخست  يهاسال   به

  ي مرور شد. اجرا  میبرا  هاسال  آن  اطراتخسفر کردم و    70
مستندساز  یشفاه  خیتار  ندیفرا در    يهاتجربه   يو  بزرگان 

و    یدرون  زةیدارد که انگ  یمختلف، مشکالت خاص  يهارشته
مستمر   قول    به  الزمهتالش  به  و  است  آن  رساندن  انجام 

 از  بعد  به  رانیا  در  یشفاه  خی تار  تولدمعروف، کار دل است.  
  در   که  يافراد  دیتردی ب  و  گرددی بازم  یاسالم  انقالب  يروزیپ

  یشفاه  خیدر راه پژوهش تار  يرشد آن، پا  ي هاسال   نیآغاز
 بودند.  بانیدست به گر يگذاشتند، با مسائل متعدد

  را   نینو  يکتابدار  معماران  خاطرات  که  ییهاسال  تمام  درمن  
  ینشست فالیا که کردمی نم تصور اهگچ یه کردم،ی م وضبطثبت

 مختلف   يکشورها  در  کتابداران  یشفاه  خیتار  یبررس  يبرا  را

10 Universal Bibliographic Control (UBC) 
11 Universal Availability of Publication (UAP) 
12 International Marc Program (IMP) 
13 Universal Dataflow Telecommunications (UDT) 
14 Library History SIG 
15 Librarians: Learning from the past to Inspire, 

Include and Sustain 
16 Dublin 
17 IFLA | WLIC 2020 — IFLA WLIC 2020 

https://2020.ifla.org/
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  تالش   از  یکوچک   بخش  تنها  که  من  هتجرب  و  دهد  اختصاص
  سه   در  رانیا  یمل  کتابخانۀ  و  اسناد  سازمان  یشفاه   خیتار  گروه
 معاصر  دوران  در  اثر  منشأ  يهات یشخص  با   وگوگفت   دهه

که استاد   یمطالب   کردمی نم  گمان.  کند  دایپ  ارائه  فرصت  است،
  مورد   در  یشفاه   خیتار  مصاحبهاز    یدر بخش  ی سلطان  يپور

  ر یتأث  و  رانی ا  در  نینو  يکتابدار  يریگشکل  یخیتار  ریس
  گوش   به  است،  کرده  انیب  آن   شرفتیپ  بر  فالیا  يهانشست 

 میهاتجربه   ان یب  دیشا  کردم  احساس   زمان  آن.  برسد  انیجهان
 یتیشخص  ي اهیژگیو  نقش  انیب  دردر مصاحبه با کتابداران،  

 ن یا  یزدنمثال  مشارکت   هیروحو  رشته    نیا  ییآنان در شکوفا
  نکهیراهگشا باشد. ا  يکتابدار  خیپژوهشگران تار  ياستادان، برا

مخاطبان    یشفاه   خ یتار  يهاتیجذاب  لیدلبه  ماارائهاحتماالً  
داشت،    ياریبس   را   آن  تا  داد  مضاعف  یشوقمن    بهخواهد 

  محضرشان   از  که  یاستادان  به   باشد  ینید  يادا  و  کنم  مکتوب
اگر   کردمیم  فکر  موضوع  نیا  به  مرتب  هرچند.  آموختم که 
 که  دارد  وجود  احتمال  نیا  هم  باز  شود،  رفته یپذ  ماچکیده
  را   آن  نوشتن  زه،یانگ  با  یول  کنم  دایپ  حضور  فالیا  در  نتوانم
 :يشابور ین عطار قول به که دیام نیا به  کردم، شروع

  چ ی ه   و   بنه   راه   به   ي پا   تو 
 مپرس 

  چون   که   دت یبگو   راه   خود 
 رفت   د ی با 

 ) 1398  اسفند  5/  2020هیفور  24(  مقرر  مهلت  در   نیبنابرا
: وگوگفت  روزن  از  هاتی«روا  عنوان  با  را  اممقاله  دةیچک

  و   يکتابدار  یشفاه  خیتار  يهاطرح  ياجرا  از  یگزارش
از   2تیاسم  يکِر  دکتر  خانم  يبرا  1ران»یا  در  یرساناطالع
عالقه   ا،یاسترال گروه  دب  اهکتابخانه  خیتار  يمند مسئول   ریو 

ضمنکردم.    ارسال  شده ذکر نشست   مورد    در  در  زمان  آن 
 مختلف   يکشورها   در  یشفاه   خیتار  يا هطرح  ياجرا
  ها رکشو  کدام  دانستمینم  ق یدق  طوربه  اما  داشتم،  یقاتیتحق

  یرساناطالع  و   يکتابدار  یشفاه  خیتار  به  بلندمدت  صورتبه 

 
1 Narratives through dialogue: A report based on 
Iran’s LIS Oral History Projects 

2 Dr. Kerry Smith 

  نگارش .  اندپرداخته سانانراطالع  و  کتابداران یشفاه  خیتار  ای
تا به پژوهش در    جادیا  يا زهیانگ  مقاله  نیا  موضوع  نیاکرد 

  طرح   قالب  در  را  آن  بتوانم  آنکه  دیام  به .شوم  مندعالقه 
 .برسانم سرانجام به مقاله  ای یپژوهش

  دادند   اطالع  ت یاسم  دکتر  1399  نیفرورد/  2020مارس  اواخر
 رفتهیپذ  دهیشش چک  فال،یبه ا  یارسال  ياهدهیچک  انیم  از  که

شش   نیا  ءجز  زین  من  یارسال  دهیچکشده است که خوشبختانه  
  آغاز   از  اهسال  گذشت  از  پس  توانستمیم  نکهیمورد بود. از ا

 خ یتار  ،یپژوهش  ابزار  نیا  از  يمندبهره   با  اطالعات  يگردآور
  یی گردهما  نیرتبزرگ   در  را  یرساناطالع   و  يکتابدار  یشفاه

  باور .  شدم  خوشحال  تینهابیکنم،    یکتابداران در جهان معرف
  م یباش  داشته  یقلب  اعتقاد  م،یدهی م  انجام  که  يکار   به  اگر  دارم

 خواهد  دهید  ییجا  در  حتماً  م،یببر  شیپ  احسن  نحو  به  را  آن  و
 نیبنابرا.  رفت  نخواهد  نیب  از  ایدن  در   یمثبت  يانرژ  چیه  و  شد
کار را   نیو مشتاقانه ا  کنم  و ارسال    لیرا تکم  اممقاله  بود   الزم

 انجام دادم. 

 ،3تنزی ال  جرالد  1399  نیفرورد  ودومستیب/  2020  لیآور  دهم
  کمیته با توافق    فال،یا  سیرئ  4يمکنز  نیستیکر  و  فالیا  رکلیدب
  ل یدلبه ،  2020  فالیا  يبرگزار که  کردند  اعالم  رلندیا  یمل

کنگره در    زبان یم  نیو دوبل  شودیم  لغو  195-د یکوو  يریگهمه
 2021اعالم شد که اجالس    نیخواهد بود. همچن  2022سال  

 4مرداد تا    28/  2021اوت    26تا    19از    ن،ی شیطبق برنامۀ پ
شهر  1400  وریشهر در  . شد  خواهد  برگزارهلند    6روتردام ، 
  و   دادند  اطالع  من  به  را  کنگره  لغو  خبر  تیاسم  دکتر  ازآنپس 

در    هاکتابخانه   خیتار  يمندعالقه  نشست  موضوع  اگر  که  گفتند
کتابداران بود، به من اطالع    ی شفاه  خیهمان تار  2021  فالیا

  مطالبم من که با شور و شوق    يخواهند داد. خبر لغو کنگره برا
ناراحت   آمادهرا   بودم،   چه  بودم  مطمئن  اما  بود  کنندهکرده 

و    یشفاه  خیتار  ،يبعد  نشست  موضوع باشد  من  کتابداران 

3 Gerald Leitner 
4 Christine Mackenzie 
5 COVID-19 
6 Rotterdam 



  

 2021  فالیشرکت در کنگره ا گزارش  :و تداوم ،یرندگ یدربرگ ،یالهام بخش ي آموختن از گذشته برا  صالحی: ۱٤۸

در   فتد،یاتفاق ن  نیکنم و چه ا   دایرا پ  اتمیفرصت ارائه تجرب
 . آموزمیم ياریمقاله، نکات بس  نیا فیتأل ریمس

  معطوف   خود  به  مرا  ذهن  مقاله  فیتأل  همچنان  بعد   يهاماه   در
 که   شدم  مطلع  1399  مهر  /2020  سپتامبر  نکهیا  تا  بود،  داشته
 نیآنال  صورتبه   بارنینخست  يبرا  2021  فال یا  است  قرار

 در  آن  يبرا  ياژهیو  یبانیپشت  رلند،یا  یمل  تۀیکم   و شود  برگزار
 که  دادند  اطالع  ت یاسم  دکتر  1399  زمستان.  است  گرفته  نظر

 ا،هکتابخانه   خیتار  يمندعالقه  گروه  با  مرتبط  نشست  موضوع
  که   ينفرشش  از  نیبنابرا.  است  کتابداران  یشفاه  خیتار  همان

 خواسته  بود،  شده  رفتهیپذ  2020  فالیا  در  ارائه  يبرا  مقاالتشان 
  ن،یآنال  صورتبه   مقاله  ارائه براي  ل یتما  صورت  در   که  بودند 
 اعالم  نیآنال  ارائه  يبرا  جمع،  آن  از  نفر  سه  و  من.  دهند  اطالع
  کنگره،  يبرگزار  قیدق  زمان  ،ي بعد  مکاتبات  در.  میکرد  یآمادگ

 .شد اعالم 1400 مرداد 28 تا  26/ 2021 آگوست 19 تا 17

، 2021  فالی ا  یبانیپشت  میت  ياز سو  یبستۀ آموزش  کیبعد    یمدت
مقاالت آشنا    ن یسخنرانان ارسال شد تا با نحوة ارائه آنال  يبرا

 ه یته  يراهنما برا  لیفا  کیشامل    یآموزش  يمحتوا  نیشوند. ا
 از  يانمونه  و   یآموزش  يدئویو  کی  مقاالت، ارائه  يدهایاسال

بر    هال یفا  نیا  در.  بود  دهایاسال  دمانیچ  يبرا  نتیپاورپو  لیفا
 : بود شده  دیتأک رینکات ز

  ي اعضا  سخنرانان،  شامل  کنندگانشرکت  ههم •
  نام   ثبت  کنگره  در  یستیبا...    و  هانشست 

 کردند؛یم

 ي احرفه   يهاتیاز فعال  يمختصر  شرح   بود   الزم •
 شد؛یم  گنجانده هاآن  لیپروفا در افراد

  ا ی  پاسخ  و  پرسش  با  همراه  یسخنران   جلسات •
 شد؛یم  برگزار  آن بدون

 
1 Zoom 
2 IFLA WLIC 2021 (ifla-wlic2021.com) 

اسال  بر •  ییجانما  نحوه کلمات،    زیسا  دها،یقطع 
  و   بودن  واضح  و  ایگو  د،یاسال  هر  در  مطالب
 بود؛  شده دیکأت متضاد يهارنگ  از استفاده

  و   جلسات  در  شرکت  ،1زوم  افزارنرم   نصب  هنحو •
 بود؛  شده انیب هالیفا يگذاراشتراكبه  راهکار

در    هابرنامه   ری سا  بودنبسته   از  نانیاطم  درباره •
 ؛شده بود دیتأکدر هنگام ارائه،  انهیرا

  درصد   چند  نکهی ا  با  بود  متناسب  ارائه   نوع  انتخاب •
  ر یتصو  ،را  آن  درصد  چند  و   دهایاسال  را  صفحه  از

 رد؛ یدربرگ)  30/70  ای  50/50  ای  80/20(  کنندهارائه

برا  صورتبه  مطالب  انیب  به • واضح  و    ي شفاف 
 از  مختلف  ياهزبان   به  سیرنویز  هیتهسهولت در  

 بود؛  شده دیتأک فال،یا یبانیپشت میت يسو

 قه،یدق  ده  از  شیب  يهایسخنران  يانتها  و  ابتدا •
 شد؛یم حذف

 در   سال  کی  مدت  به  مقاالت  ارائه  یینها  ياهل یفا •
 قرار  مندانعالقه  دسترس  در  2فالیا  وبگاه

 .گرفتیم

  در   نام  ثبت  موضوع  کرد،یم   توجه  جلب  که  یموضوع  نیاول
  عضو   یمتقاض  فرد  نکهیا  با  متناسب   نام  ثبت  هنیهز.  بود  کنگره

  ا ی   دانشجو  نکهیا   و  کردیم  شرکت  آزاد  صورتبه  ای  بود  فالیا
  فال یا  عضو  که  من   يبرا  مبلغ  ن یا.  بود  ری متغ  بود،  لیالتحصفارغ 

 در   و  وروی  130  کنگره،  از  ش یپ  ماه  کی  تا  نبودم،  دانشجو  و
  نام   ثبت  مبلغ  از  جدا.  بود  وروی  160  آن،  به  کینزد  يروزها

 ي برا  م،یتحر  لیدلبه   رانیا  در  انیمتقاض  نبود،  هم  کم  البته  که
 . بودند مواجه  مشکل با یالمللنیب يهاپرداخت 

 3هنیهزکمک  افتیدر  يبرا  را درخواستم  ابتدا  در  نیبنابرا
 یبخش ثبت نام ارسال کردم و مدت  يشرکت در کنگره، برا

  خوشبختانه .  رساندم  تیاسم  دکتر  اطالع  به  را  موضوع  ازآنپس 
 ب یترتنیبد  و  کردند  مکاتبه  نام  ثبت  مسئول   با  سرعت   به   شانیا

3 Scholarship 

https://www.ifla-wlic2021.com/events/sessions/librarians-learning-from-the-past-to-inspire-include-and-sustain
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  ثبت   آن  قیطر   از   و  شد   ارسال  میبرا  سخنرانان  یاختصاص  کد
  متمرکز  مقاله  ارائه  و  دهایاسال  هیته  يرو  بر  سپس.  کردم  نام

  مقاله   در  که  یتیاولو  بیترتبه   را  مطالب  کردم  یسع  و   شدم
 فال،یا  دستورالعمل  با   مطابق   و   نوازچشم   یشکل  به  بودم،  نوشته

  ده در مطلب ییجانما به دیبا ضمن در. بگنجانم دهایاسال در
 .گرفتیمدربر را مهم موارد تمام تا کردمیم توجه قهیدق

 کار  ندهیآ  يبرا   هم  با  دیائی«ب  شعار   با  2021  فالیا  یجهان  کنگره
  دو   تاآغاز شد و    1400مرداد    26/  2021آگوست    17  ،1م»یکن

که    محورتجربه  کنگره  نیسخنرانان در ا  .افتیادامه    بعد  روز
با موضوعات    شد،یبرگزار م  زمان هم  صورتبه قاره    چهار  در

:  «کتابداران  نشست.  کردند  ارائه  را  اتشانیتجرب  یتخصص
 عنوانبه   مشارکت»  و  امکان  ارتباط،  الهام،  گذشته،  از  آموختن

در   2ضبط شیپ  صورتبه  فال،یا  یاصل  يهانشست  از  یکی
شد  يفضا برگزار    مطابق   نشست،  نیا  یینها  يهال یفا  .زوم 

 ی بانیپشت  می ت  توسط  سیرنوی ز  درج  از  پس  )،1(شکل    برنامه
   منتشر   2021  فالیدر وبگاه ا  ،کنگره  يدر روز سوم برگزار  فال،یا

 برق  مکرر  قطع  لیدلبه   ضبط،ش یپ  جلسهنماند در    ناگفته.  شد
 ،شدم  مواجه  ییهايدشوار  با  نترنت،یا  سرعت  بودننییپا  و
 . انجام شد تیضبط جلسه با موفق  تیدر نها یول

 

 

 

         

 

 

 
 »2021: ایفال مشارکت و امکان ارتباط، الهام، گذشته، از آموختن: «کتابداران   نشست برنامۀ  -1 شکل
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 برگزارآگوست)    19از نشست (  شیکه پ  ییهانشست   جمله  از
  بحث   ،يسازشبکه   قدرتکرد:    شاره ا  ریز  مواردبه    توانی شد، م

 استفاده،  ي هاچالش  يبرا  حلراه  جادیا  ؛1ه یانوسیاق  -ایآس
  - ایآس  يهاکتابخانه   ؛2ها داده  يگذاراشتراكبه  و  مجدد  استفاده

پا  هیانوسیاق توسعه  اهداف  و حفظ    3کنندی م  تیحما  داریاز 
 . 4ها مجموعه قیاز طر ما راثیو م تیهو

 ي سو  از  یحات یتوض  ارائه  با  کتابداران  یشفاه  خیتار  نشست
آغاز شد.   فال یا  یبانیپشت  می ت  ياز اعضا  ،5زیلوئ  یاستفان  خانم

  از سخنرانان    يبرا  دهشارسال   نکات  به  شیهاصحبت  رداو  
 .داشت دیتأکراهنما  يهال یفا قیطر

  طور به   اشخاص،  از  کی  هر  ی سخنران  از  شی پ  تیاسم  دکتر
در    یبه نکتۀ کوتاه  زیارائه ن  يدر انتها  و  یرا معرف  يمختصر و

 6یمالدون  يمر   دکتر  سخنران،  نیولا  .کردیمباب مقاله اشاره  
 7» نیدوبل  یت ی نیکالج تر  ادیبه    :رییتغ  يها«دهه   مقاله  با  رلند،یاز ا

  در   یشفاه  خی تار  يهامصاحبه  از  که  است  ينگار خ یبود. او تار
 مورد  در  یمالدون   خانم  مقالۀ.  دیجوی م  بهره  خود  يهاپژوهش 

  آنان   خانوادة  ياعضا  و  کالج  نیا  کارکنان  با  مصاحبه  يهاتجربه 
  شده   استخراج  شوندگانمصاحبه  يهاتیروا  از  که  یمطالب.  بود
 1950  يهاسال   فواصل  در  کالج  نیا   راتییتغ  دهندةنشان   بود،

 بود.  2000 تا

 نیسوم  و  بودم)  دیآیم   ادامه  در   آن(شرح    سخنران  نیدوم  من،
کتابداران    يبا مقاله «حفظ صدا   کایاز آمر  8بِرترام  کارا  سخنران،

 
1 The power of Networking – Asia Oceania  
Discussion 
2 Creating Solutions to the challenges of data use, 

reuse and sharing 
3 Libraries in Asia- Oceania Supporting the 

Sustainable Development Goals 
4 Sustaining our identity and heritage through 

collections 
5 Stephanie Lewis 
6 Dr. Mary Muldowney 
7 Decades of change: Remembering the library at 

Trinity College Dublin 1950- 2000 

بِرترام از سال    خانمبود.    9کا»یانجمن کتابداران آمر  ویدر آرش
عهده    بر  10ينویلیا  دانشگاهرا در    ویآرش  نیا   تیریمد  2013

 کا یکتابداران آمر  انجمن  يمصاحبه با اعضا  ویآرشاین  دارد. در  
  است   قرار   و  شودیم  يدارنگه  و   حفظ   مختلف  ياهدهه   در
 دهیشیاند  یداتیتمه  زین  اهمصاحبه  انتشار   و  یرسان اطالع  يبرا

از شهر   11کی کوویف  -ساپرو   کایمار  دکتر  چهارم،  سخنران .شود
  ی «زندگ  مقاله  با  ،یکرواس  در  12کیدوبروون  یخیتار

  خ یتار  وهشپژ  :جنگ  در  محاصره  تحت  يهاکتابخانه 
کتابدار ارشد کتابخانۀ    کیکوو یف  -بود. خانم ساپرو   13» یشفاه
  نامۀ ان یپا  از  برگرفته  اشمقاله  و  است  کی دوبروون  یعموم
 با  يو.  بود  یشناسدانش  و  اطالعات  علم  رشتۀ  در  او   يدکترا
دوران    شدهانجام  يهامصاحبه  ل یوتحلهیتجز در  کتابداران  با 

 کرده   یبررس  مختلف  يهاجنبه  از  را  هاکتابخانه   تیجنگ، فعال
   .بود

  ي گذاراشتراكبه   از  کهکردم    آغاز نکته    نیرا با ذکر ا  امارائه  من
.  خوشحالم  اریبس  یشفاه  خیتار  يهاطرح  نۀیزم  در  میهاتجربه 

  اسناد   سازمان  در  یپژوهش  روش  نیا  ياجرا  نۀیشیپ  به  ازآنپس 
  سازمان   نیا  که  دادم  حیتوض  و  پرداختم  رانیا  یمل  کتابخانۀ   و

  با   1371/  1992  سال   از  را  ی شفاه  خیتار  يها مصاحبه  انجام
با      قیطراز    ،یشفاه  اسناد  ي گردآور  هدف مصاحبه 
  يهارشته  در  معاصر  دوران  در   اثر  منشاء  ياهتیشخص

 صورتبه  مکتوب،  اسناد  لیتکم  منظوربه   مختلف،
 کرد.  آغاز 15محور و موضوع 14محور شخص 

8 Cara Bertram 
9 Preserving the Voices of Librarians at the American 

Library Association Archives 
10 University of Illinois 
11 Dr. Marica Sapro- Ficovic 
12 Dubrovnik 
13 Life of libraries under siege in the war: an oral 

history research 
 .شخص کی هايو فعالیت  ی زندگ رامونیانجام مصاحبه پ   ۱٤
در    شینما  ی شفاه  خیهمانند تار  موضوع  کی  رامونیپ  مصاحبه  انجام   ۱٥

 شدن صنعت نفت.  ی مل ای رانیا
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  ی رساناطالع  و  يکتابدار  یشفاه   خیتار  يهاطرح   نۀیزم  در
 ی شفاه  خیتار  قلمروکردم که در ابتدا پژوهش در    انیب  طورنیا

 و سپس  میرا آغاز کرد  1رانیا  یمل  کتابخانۀ   و  اسناد  سازمان 

  ي کتابدار   آموزش  ،2رانیکتابداران ا  هايانجمن   یشفاه  خیتار
موردتوجه    4کودك  کتاب  يشورا   و  3رانیا  در  یرسانو اطالع 

 مجموع  از  جلسات مصاحبه  نیشتریب  ان،یم  نیواقع شد. در ا
طرح    چهارگانه،  يها طرح   در  مصاحبه  جلسه   140 همان  به 
 مدت  و   هاتیشخص  تعداد. سپس به  داشتاختصاص    نیآغاز

در   هاتیاز شخص  يبا تعداد  نکهی اشاره کردم و ا  هامصاحبه
  ي پور  به   انی راو  جمله  ازطرح، مصاحبه انجام شد.    کیاز    شیب

  ،يانصار  نیآفرنوش  اغ،یاقزل  ایثر  ،يحرّ  عباس  ،ی سلطان
فان  وی  راع  منصوره  حیتوض  نی همچن  .5کردماشاره    یکامران 

اجرا  یخاص  مراحلکه    مادد در    یشفاه  خیتار  ند یفرا  يدر 
  ه در سه مرحل   ینکات عمل  ن یاشده است و    تیرعا  سازمان 

 
1 National Library and Archives of Iran (NLAI) 
2 Iranian Library and Information Science Association 

(ILISA) 
3 LIS Education Iran 
4 Children’s Book Council (CBC) 

دلیل رعایت الزامات حقوقی و اخالقی در تاریخ شفاهی، تنها اسامی  به    5
آنان پس از کسب اجازه از خودشان یا   شوندگانی که مصاحبه با مصاحبه

صورت کتاب چاپ و منتشر  هایشان، به پس از فوت، با رضایت خانواده
شوندگان و مطالعه شده است، ذکر شد. براي اطالع از اسامی سایر مصاحبه

مصاحبه و پس از مصاحبه ارائه   انیاز مصاحبه، در جر  شیپ
 . شد

  را  هاطرح   از  آمدهدست به  يهاداده  يبعد  يدهایاسال  در
  زبان   از  اطالعات  نیا  نکهیا  لیلدبه  .برشمردم  کیتفکبه 
 عنوان هب  ،است  هشد  انیب  رانیا   در  نینو  يکتابدار   شگامانیپ

  بلکه   مکتوب  اسناد  مکمل  تنهانه   ،اول  دست  ییهاتیروا
تار  شوندیم  قلمداد   يفرده بمنحصر  ياسناد در   خیکه 

  و   یدسترس  نحوهبه    ،يبعد  فراز  در.  ندماندگار  نیمزرانیا
اطالعات    و  کردم  اشاره  اهمصاحبه  انتشار   يهاروش انتشار 

  ه دوفصلنامنشر    ،6سازمان وبگاه    قیاز طر  اهمصاحبه  یکتابشناس
 کتاب  صورتبه   هامصاحبه  انتشار   ،7ی شفاه  خی تار  يهاپژوهش 
 8کتابدار  يصدا  يهاپادکست   هیتهمقاله و    ای  )2  شکل(مطابق  

 . کردم یبررس را

رسانی، بر اساس  هاي تاریخ شفاهی کتابداري و اطالع متن کامل مصاحبه
بهره فرم  مصاحبه هاي  از  است، برداري  رسیده  راویان  تایید  به  که  به   ها 

ایران، واقع در ساختمان   پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی 
 .  کنیدآرشیو ملی مراجعه  

6 http://opac.nlai.ir/ 
7 http://joralh.nlai.ir 
8 https://www.nlai.ir/podcasts 
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 رانیا  یدر سازمان اسناد و کتابخانۀ مل  یرساناطالعو  يکتابدار  یشفاه خیتار يهامنتشرشده بر اساس طرح ي ها کتاب: 2 شکل

نام داشت. در   »کتابداران  از  ییهادرس«  ،ارائه  یلیتحل  بخش
محتوا  نیا   جلسه   140  متن  اساس(بر    هاتیروا  يقسمت 

تجز  )مصاحبه   شبرد یپ  در  مؤثر  عوامل  و  کردم   لیوتحلهیرا 
را   ییهادرس.  برشمردم  آن  قیمصاد  ذکر  با  را  نینو  يکتابدار
  راهگشا   کتابداران  همه   يو برا  آموختم  شگامی پ  استادان که از  
و مشارکت در    یتیشخص  يهایژگیدر دو بخش و  بود،  خواهد

خصوص  .کردم  یبررسکار   جمله    شکسوتان یپ   يفرد  اتیاز 
  داوطلبانه،  کار  حیه رو  ،یبه عالقه به کتاب و کتابخوان  توانیم

  و سخاوت کتابدارانه اشاره کرد. از   یفروتن  ،ينوآور   ،تیخالق
 هیروح  ،يزیربرنامه  و  نظم  هم  ياحرفه  يهاتیفعال  انیم

  و   یاجتماع  يکتابدار  به  توجه   ،یگروه  کار   و  مشارکت
انتها  .است  توجه  قابل  فالیا  يهاکنفرانس  از  گرفتنالهام  ،در 
  .دادم شنهادیپ  جهانو   فالیاجرا در ا ي براموضوع  سه

  نکهیاز ا  م،ایسخنران  دنیشن  از  پس  تیاسم  خانم   خوشبختانه
و به آن    است  کرده  شرفتیحد پ  نیا  تا  رانیدر ا  یشفاه  خیتار

 
1 Peter John Lor 

ژان   تریپ  يآقا   نیهمچن  کردند.  يرسندخ  اظهار  شود،ی توجه م
 فال یا  يوگوگفت   صفحۀ  در  ی امیپ  در  فال،یا  اسبق  رکلیدب  ،1لور

  اد ینوشتند: «من به    بود،  دسترس  در  نشست  زندهکه در پخش  
 امیپ  نیا  بافعال بود».    اریبس  فالیدر ا  یسلطان  يدارم که پور

  ا،هسال   گذشت  با  که  کردم  غرور   احساس  یرانی ا  کی  عنوانبه 
است   دیو جاو  زنده  یخانم سلطان  رینظ  یهمچنان نام بزرگان

  ي که از کشورها  زین  ندانمعالقه  ریسا.  شودیم  ادیو از آنان  
  ياهامیپ  ،داشتند  حضور  برنامه  زندهدر زمان پخش    مختلف

 نوشتند.  امارائه مورد  در يزیمآق یتشو

 ي کتابدار  یشفاه   خیتار  ردمکینم  تصور  اهگچیه  من  حال  هربه 
که    ،یرانیکتابداران ا  یشفاه  خیتار  ای  رانیا  در  یرساناطالع  و

مرا به خود معطوف    ياحرفه  تیاز دوران فعال  يادیبخش ز
شود. سه دهه تالش و   یمعرف  يجهانِ کتابدار  درکرده بود،  

باالخره    يصبور تا  بود  و   دیرسسرانجام    بهمهم    ن یاالزم 
مگر   شد،ینم  سریم   امر  نیا  دیتردیب.  نددهمگان از آن مطلع ش

انرژ ا  یمثبت  يبا  در طول    شوندگان مصاحبه  از  هاسال   نیکه 
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 آنکه   برعالوه   بزرگ  يهاانسان   با  مصاحبه.  کردم  افتیدر
  هد،دیم  قرار  پژوهشگران  اریاخت  در  را  یمتیقي ذ  اطالعات

  رییتغ  موجب  و  دارد  گرانمصاحبه  يبرا  ین یریش  ياهدرس
  ر ییتغ  یزندگ  به  را  نگاهشان  و  شودی م  آنان  دیعقا  و  افکار

 ندان معالقه  اریاخت  در  را  اطالعاتشان  منتیب  نکه یا  دهد؛یم
خدمت کنند، در انتقال   یاجتماع  ياهگروه   همۀ  به  دهند،  قرار

تعال  ریبکوشند، در مس  یدانش ضمن حرکت کنند،    یرشد و 
  جامع مرا در    رانیو نام ا  دینما  تیرا تقو  یکار جمع   ۀیروح
 يکتابدار  یشفاه   خیتار  به  که  دیام   نیا  بهبلندآوازه کنند.    یعلم

مستندساز   و   هاکتابخانه   تمام   در   ،نکتابدارا  اتیتجرب  يو 
  شرفتیو رو به پ  شود توجه  ا هدانشگاه  در یآموزش  يهاگروه 
 باشد. یو تعال
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