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 The library Of Congressکتابخانھ کنگره آمریکا 

گذاری آنچھ  باشد، پایھ و دومین کتابخانھ جھان از نظر تعداد منابع میجھان   کتابخانھ کنگره، بزرگترین کتابخانھ

ارتش  ١٨١۴شود، مدیون وقایعی است کھ در در اوت   اکنون بھ عنوان بزرگترین کتابخانٔھ جھان شناختھ می ھم

  . کشیدن ساختمان کنگره، کتابخانٔھ کوچک آن را نیز نابود کرد بریتانیا با بھ آتش

راھام لینکلن شخصی را بھ سمت رئیس کتابخانٔھ کنگره منصوب کرد کھ قرار بود کتابخانھ ، آب١٨۶۴در سال 

ھای کتابخانٔھ کنگره را بسیار گسترش  آینسوردت رند اسپوفورد مجموعھ. سال آینده تغییر شکل دھد ٣٠را طی 

دھد تا کتابخانٔھ کنگره از  اسپوفورد موفق شد قانون حق مؤلف را تغییر. داد و بھ این نھاد نقش ملی نوینی بخشید

ھایی کھ برای دریافت حق مؤلف  ھر کتاب، نقشھ، نمودار، نمایشنامھ، آثار موسیقی، گراور، مواد چاپی یا عکس

شد دو نسخھ رایگان دریافت کند ھمچنین طی توافقی با سازمان اسمیتسونیان بھ شکل  بھ کتابخانٔھ کنگره ارائھ می

گونھ کھ  اسپوفورد ھمان. لمی آمریکایی و مدارک خارجی از طریق مبادلھ کردمنظم شروع بھ گردآوری آثار ع

 ١٨٧٣او در . ھا و سرسراھای کاپیتول را با سیل مواد دریافتی جدید انباشت سرعت ھمٔھ اتاق شد بھ بینی می پیش

رای پژوھشگران برای ساختمان جدیدی کھ قرار بود خانٔھ ھمیشگی مجموعٔھ فزایندٔه ملت با تاالرھای مطالعھ ب

بھ این ترتیب او انتقال کتابخانٔھ متعلق بھ . و عموم کتابخوانان باشد، کوشش دیگری را در مجلس بھ ثمر رساند

  .ای متعلق بھ ملت قطعیت بخشید کنگره را بھ کتابخانھ

ملی بدل  اسپوفورد کتابدار کنگره، این کتابخانھ را بھ یک مرکز تحقیقاتی ١٨٩٧تا  ١٨۶۴ھای  در فاصلٔھ سال

سال قبل کنگره بھ منظور تغییر معماری ساختمان کتابخانھ  ١٣و بھ دنبال تصمیمی کھ  ١٨٨۶در سال . کرد

گرفتھ بود، جان اسمیث میر و پل پلز مسؤولیت ساخت بنایی با معماری دورٔه رنسانس ایتالیا را بر عھده 

ترین کتابخانٔھ جھان  ترین و طوالنی ، ایمنبزرگترین، مجھزترین ١٨٩٧سرانجام در اوایل نوامبر سال .گرفتند

ھای جان آدامز و جیمز  ساختمان دیگر با نام ٢. در ساختمان تامس جفرسون در واشینگتن دی سی افتتاح شد

بھ عمارت قبلی اضافھ شدند کھ از طریق زیرگذر بھم متصل می  ١٩٨١و  ١٩٣٨ھای  مدیسون نیز در سال

 .بخانھ فقط یک بار نیاز است از حراست عبور کنندشوند و حدود پنج ھزار کارمند کتا

 

نگاری بدون تجربٔھ کتابداری بنام جان  ، روزنامھ١٨٩٧نخستین رئیس کتابخانٔھ کنگره در ساختمان جدید در 

ھایی کھ روی ھم انباشتھ شده و  سرعت دریافت کھ کتابخانٔھ کنگره باید بر مجموعھ او بھ. راسل یانگ بود

ھایی ریخت  یانگ واحدھای سازمانی را بوجود آورد و برنامھ. را پر کرده نظارت داشتھ باشد ھای کاپیتول اتاق

و کتابخانھ را از مرحلٔھ گردآوری و انباشت بھ کارخانٔھ پردازش کارآمدی بدل کرد کھ مواد را سازمان داده و 

  .ساخت سودمند می



ٔھ نویسندگانی کھ خواستار استفاده از این حق ھم) کپی رایت(بھ منظور حمایت از حقوق مؤلفین  ١٨٧٠از سال 

عنوان کتاب  ٢٢٠٠٠بدین ترتیب روزانھ تقریباً . نسخھ از آثارشان را بھ این کتابخانھ بفرستند ٢باشند، بایستی 

ھزار عنوان آن در ھر روز بھ مجموعھ دائمی  ١٠شود کھ تقریبا  جدید در ایاالت متحده بھ این کتابخانھ وارد می

  .گردد افزوده می کتابخانھ

  

  : عضویت

ھمچنین تورھای گردشی نیز برای بازدید . کتابخانھ کنگره برای کارھای تحقیقی بھ روی عموم مردم باز است

ھای آن کارت عضویت کتابخانھ الزم  برای استفاده از اتاق مطالعھ و دسترسی بھ مجموعھ. شود در آن انجام می

اما . ند با رجوع بھ ساختمان مدیسن، کارت عضویت کتابخانھ را بگیردتوا سال می ١٨ھر فرد باالتر از . است

خروج کتاب از کتابخانھ فقط برای کسانی مقدور است کھ عضو کنگره آمریکا باشند یا قاضی دیوانعالی کشور 

  .باشند یا از کارمندان خود کتابخانھ یا از کارمندان رسمی دولت باشند

  

  :جامعھ استفاده کنندگان

نخستین گروه، اعضای کنگره ھستند، گروه خاص دیگر، . کند ھای بسیاری خدمت می کتابخانٔھ کنگره بھ گروه

ھای  خدمات کتابخانٔھ ملی بھ نابینایان و معلوالن جسمی، از برنامھ. شھروندان نابینا و معلول جسمی ھستند

کس کھ نتواند کتاب چاپی بخواند تأمین شده را برای ھر  کتابخانھ مواد بریل و ضبط . رایگان کتابخانھ است

  .کند می

  

  : خدمت بھ کتابداران

  :کتابخانھ کنگره بھ جامعھ کتابداران از راه ھای بی شماری یاری می راسند ازجملھ

 ایجاد و پشتیبانی از استانداردھای ملی و بین المللی فھرست نویسی 
 مھ کتابخانھ ھا بتواند استفاده کنندفھرست نویسی کتاب ھا، نقشھ ھاف و مواد دیگر بھ شکی کھ ھ. 
 توزیع داده ھای فھرست نویسی و فھرستنویسی با ھمکاری نھادھای پژوھشی دیگر 
 گردآوری انتشارات خارجی با ھمکاری نھادھای دیگر 
 ھماھنگ سازی فعالیت ھا با کتابخانھ ھای دیگر دولت فدرال و ارتباط رایانھ ای 
 گھداری از کتاب ھا در مقیاس بزرگ برای جلوگیری از جستجو برای یافتن روش ھای جدید ن

 تجزیھ کاغذی اسیدی

  

  

  



  :منابع

 134  زبان مختلف 470میلیون کتاب بھ  30میلیون منابع شامل 
 58 میلیون نسخھ دستنویس 
 یک میلیون نشریات جھانی مربوط بھ سھ قرن گذشتھ 
 600 ھزار کتاب مصور کودکان 
  موسیقیحدود سھ میلیون صوت ضبط شده 
 حدودپنج میلیون نقشھ و نت موسیقی 
  ،ھزاران روزنامھ، پیایند، میکروفیلم، نقشھ جغرافیایی، پوستر، چاپ و طراحی، فیلم سینمایی

 ...آالت موسیقی، عکس، ریزنگار و

 

  :تعداد نسخ خطی کتابخانھ کنگره
بدلیل عالقھ یک قاضی  50ھزار نسخھ از نشریات،  کتاب ھا و دستنوشتھ ھای فارسی کھ طی  600تعداد 

  .آمریکایی بھ زبان، ادبیات و عرفان فارسی جمع آوری شده است
  
  

 IFLA ھمھ کتابدان زیر یک سقف

در ھمایشی کھ بھ مناسبت سالگرد انجمن  1926لی در حوزه کتابداری در سال المل فکر ایجاد سازمانی بین

 .در آتالنتا و فیالدلفیا برگزار گردید مطرح شدامریکا کتابداران 

ھای  فعالیتالمللی کھ بیانگر  ای بین پیشنھادی مبنی بر ایجاد کمیتھپراگ گابریِل ھنری در ھمایشی در  در آن سال

در جشن پنجاھمین سالگرد انجمن  1927سپتامبر  30در . ھای ملی کتابداری باشد مطرح کرد کلیھ انجمن

 ھای نمایندگان انجمن در این جشن. نھاد جامھ عمل پوشیداین پیش شھر ادینبورگ اسکاتلنددر انگلیس کتابداران 

کشور شرکت داشتند کھ بھ ھمت آنان ایفال پدید آمد و اسحاق کالین کتابدار کتابخانھ ملی سوئد  15کتابداری 

اساسنامھ ایفال در نخستین کنگره جھانی کتابداری و کتابشناسی در رم .عنوان نخستین رئیس ایفال برگزیده شد بھ

ھا نیز  تابداران مھم اروپایی و امریکایی بود و تا مدتدر ابتدا ایفال عمدتاً محل دیدار ک. تھیھ شد 1929در سال 

  .تھمین وضع ادامھ داش

 :داردشاخھ اصلی ایفال ھشت 

 و پارلمانی وھشی عمومی اعم از ملی، دانشگاھیھای پژ شاخھ کتابخانھ 
 ھای تخصصی شاخھ کتابخانھ 
 آموزشگاھی، و سیار در ھای نابینایان، کودکان،  ھای کتابخانھ ھای عمومی کھ بخش شاخھ کتابخانھ

 گیرند آن قرار می
 سازی و نمایھ بندی نویسی، رده تابشناسی، فھرستشاخھ کنترل کتابشناختی اعم از ک 
 سازی و خدمات عمومی شاخھ مجموعھ 

http://www.hamshahrionline.ir/details/54364
http://hamshahrionline.ir/details/44846
http://hamshahrionline.ir/details/36341


 آوری اطالعات شاخھ مدیریت و فن 
 شاخھ آموزش و پرورش 
 ای ھای منطقھ شاخھ فعالیت 

  

 یبخش و چندین میزگرد و گروه کار 32ایفال دارای  ھر الھھ استمقر اصلی ایفال، کتابخانھ سلطنتی در ش 

ھای خاص خود را دارد و از این طریق، ھمھ مسائل مربوط بھ کتابداری را از مطالعات  است کھ ھر یک برنامھ

از ایجاد مراکز  ،مدارسای کتابداران  ھای دانشگاھی تا آموزش حرفھ پیچیده مربوط بھ مدیریت کتابخانھ

و از کوشش در راه اعتالی شغل و حرفھ  ،ای مخصوص نابینایان در جھان سوم تا تھیھ انتشارات رسمی منطقھ

 .دھد ھای عمومی مورد بررسی قرار می کتابداری و کتابداران تا رشد و توسعھ کتابخانھ

اند و ایفال ھمواره  ا در آن سھیمھ برنامھ اصلی است کھ کل بخش 6ھا، ایفال دارای  ھمزمان با این برنامھ

دھد؛ این شش برنامھ عبارت  ھا را برای بھ ثمر رساندن آنھا مورد تأکید و تشویق قرار می ھمکاری میان بخش

 :است از

 ام.آی.سی.بی.یو(المللی  کنترل کتابشناختی جھانی و مارک بین( 
  پی.ای.یو(دسترسی جھانی بھ انتشارات( 
 پی.ام.آی(المللی مارک  برنامھ بین( 
 سی.ای.پی(ای  برنامھ حفاظت مواد کتابخانھ( 
  تی.دی.یو(جریان جھانی ارتباطات( 
  پی.ال.اِی(برنامھ پیشبرد کتابداری در جھان سوم( 

  

 :شون سیمین دانشورومعرفی  کتاب سو

دانشور  .آید نویسی ایران بھ شمار می سیمین دانشور آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان  کتاب سووشون نوشتھ

در این داستان پرحرکت و ماجرا با نثری شاعرانھ، دقیق و محکم تصویری درونی و ھنرمندانھ از تحوالت 

. فکر اصلی رمان، پرداختن بھ انسان مبارز است. دھد ھای جنگ دوم جھانی بھ دست می منطقھ فارس در سال

ھرچند یوسف . ایم ھای خود فروختھ ا آدمب) قھرمان رمان(بھ ھمین دلیل در سراسر داستان شاھد درگیری یوسف 

رسد، اما عامل بیداری دیگران و بھ خصوص ھمسرش  درکشاکش بین واقعیت موجود و آرمان بھ شھادت می

 .شود زری می

ھا حضور دارد و وقایع را بھ ترتیب توالی زمان واقعی نقل  در ھمھ درگیری قھرمان رمان ترین زری، ملموس

وقایع فرعی با مھارت چشمگیری بھ طرح . روند ت و پرداختی دقیق و ھماھنگ پیش میماجراھا با ساخ. کند می



گیرند تا تصویری کامل و انباشتھ از  شوند و درخدمت پیشبرد آن قرار می پیوندند، جزئی از آن می اصلی می

 .گیرند ھایی بھ دست دھند کھ جلو ساده شدن واقعیت را می سایھ روشن

 

ھا کھ براى استقالل این مرز و بوم جنگیدند،  روایت یوسف. و فداکارى است کتاب سووشون روایت عشق

ھایى کھ تا ابد داغى بر سینھ خواھند  ھایى کھ خونشان بھ ناحق زمین را سرخ کرد و روایت زرى روایت سیاوش

 .داشت، بھ رنگ خون، بھ لطافت عشق و از جنس فداکارى

 

شخصیت زرى با دنیاى پرآشوِب قبل و بعد از شوھرش،   در مواجھ نگاه زنانھ و سرشار از احساساِت نویسنده

افتد، درک متفاوت او از مسایل سیاسِى جھان  گذر از روان رنجورِى بر آمده از فقدانى کھ براى او اتفاق مى

 .بدیل ساختھ است اطرافش در انتھاى داستان، از سووشون اثرى بى




