
 IFLAکتابدان زیر یک سقف  همه 
در همایشی  6291المللی در حوزه کتابداری در سال  فکر ایجاد سازمانی بین

در آتالنتا و فیالدلفیا برگزار آمریکا که به مناسبت سالگرد انجمن کتابداران 

 .گردید مطرح شد

پیشنهادی مبنی بر ایجاد پراگ در آن سال گابریِل هنری در همایشی در 

های ملی کتابداری باشد  های کلیه انجمن المللی که بیانگر فعالیت ای بین کمیته

در جشن پنجاهمین سالگرد انجمن  6291سپتامبر  03در .  مطرح کرد

در این .  در شهر ادینبورگ اسکاتلند این پیشنهاد عملی شدانگلیس کتابداران 

کشور شرکت داشتند که به همت  61های کتابداری  جشن نمایندگان انجمن

عنوان نخستین  آنان ایفال پدید آمد و اسحاق کالین کتابدار کتابخانه ملی سوئد به

اساسنامه ایفال در نخستین کنگره جهانی کتابداری و .رئیس ایفال برگزیده شد

در ابتدا ایفال عمدتاً محل دیدار .  تهیه شد 6292کتابشناسی در رم در سال 

ها نیز همین وضع ادامه  کتابداران مهم اروپایی و امریکایی بود و تا مدت

 09مقر اصلی ایفال، کتابخانه سلطنتی در شهر الهه است ایفال دارای .تداش

های خاص خود  بخش و چندین میزگرد و گروه کاری است که هر یک برنامه

را دارد و از این طریق، همه مسائل مربوط به کتابداری را از مطالعات 

های دانشگاهی تا آموزش  پیچیده مربوط به مدیریت کتابخانه

ای  ای کتابداران مدارس، از ایجاد مراکز منطقه حرفه

مخصوص نابینایان در جهان سوم تا تهیه انتشارات رسمی، و 

از کوشش در راه اعتالی شغل و حرفه کتابداری و کتابداران 

های عمومی مورد بررسی قرار  تا رشد و توسعه کتابخانه

  .دهد می

 :ایفال هشت شاخه اصلی دارد

های پژوهشی عمومی اعم از  شاخه کتابخانه

 ملی، دانشگاهی و پارلمانی

 های تخصصی شاخه کتابخانه
های  های عمومی که بخش شاخه کتابخانه

های نابینایان، کودکان، آموزشگاهی، و  کتابخانه

 گیرند سیار در آن قرار می
شاخه کنترل کتابشناختی اعم از کتابشناسی، 

 سازی بندی و نمایه نویسی، رده فهرست

 سازی و خدمات عمومی شاخه مجموعه
 آوری اطالعات شاخه مدیریت و فن

 شاخه آموزش و پرورش

 ای های منطقه شاخه فعالیت
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ترساری  ر   7002پروژه قصرر ر  ار   

" جرج منرد  برکر ر "  هنرمند مکز کی بن م 

برای بر ای اثرات ن روه ی خ  جری اجررا 

برای اجرا کررن ا ن پرژه او  ر  ر رسا  . شد

فست  ا بر  وی  ر   31* 27آجری به طس  

فررانربرا کر فرکر  "  قصرر"  نسخره کربر   

ا ن کب   بر  وی ر سا  آچری کری .  ا خت

ا خب   قسای بی ثب ت  ا ت  انبهر  ا ردر ر 

اگرچه برای اند م ا ن پروژه هر کربر   .  کرر

ر گری می تسانست انربرخر   شرسر و ری 

مند  مخصسص  کب   قصر کر فرکر   ا بررای 

بز گداشت  ندگی ا رن نرس سرنرده برز   

 .انبخ   کرر

ت ث ر کب   قصر ک فک  بر  وی  ندگری افررار 

به صس ت م ن م   بر  وی آجره  به نم  ر  

ا ن  م ن نش ن می رهد که .  گذاشبه شد

چگسنه  ر  ا رده ی کرسچر  مری ترسانرد 

 .حضس ی م ندگ   راشبه ب شد

 

 –  3۸۸1ژوئر ره  1فرانبا ک فک  مربرس رد 

 کی ا  بز گربرر رن  3۲7۱ژوئن  1ر گذشبه 

 ب ن ر  قررن بر رسربر   نس سندگ ن آ م نی 

آث   ک فک  ر   مرٔه تأث رگذا تر ن آثر   ر  .  بسر

 .آ ند شم   می  ارب  ت غر  به

فرانبا ک فکر  بره روارت نرزر ر  خرسر 

م کا برور وص ت کرره بسر که تم م آث   او 

مر کرا بررور ا  ا رن .   ا نخسانده بسس اند

ن مه ارپ چی کرر و ب رشربرر  رابس  وص ت

آث   ک فک   ا منبشر کرر و روارت خرسر  ا 

 .به شهرت جه نی  ا ند

 حتی یک کتاب هم موثر است

 دانستنی های جالب درباره کتابخانه آکسفورد

ها در کتابخانه ولو شوند  دهد بچه اجازه می

خخودش یخک عخادت .  و خوراکی بخخخورنخد

وقختخی از یخک بخخخش کختخا  .  عجیب دارد

برای به هوش .  کند آید غش می خوشش می

 .آمدن او باید بقیه کتا  را بخوانند

های مخخختخلخ   خانم شارلوت منتقد وضعیت

. کخنخد ولی به جای انتقاد عمل مخی.  هم است

مثال در کتا  دیگر مجمخوعخه مخاجخراهخای 

در .  خانخم شخارلخوت، او مخعخلخم شخده اسخت

هخا هخم بخا بخازی و  کالس او بیخشختخر درس

شخود و بخرای ایخنخکخه  نخمخایخش تخدریخس مخی

ها بتوانند سه ساعت با همدیگخر بخازی  بچه

بکنند بخایخد در خخانخه کخمخی بخیخشختخر درس 

 .بخوانند

این مجموعه که با لحنی طنزآمیخز روایخت 

تواند به کودکان کمک کند تخا  شده است می

 .شان برسند ای از اطراف به درک تازه

دومخخنخخیخخک دمخخرس نخخویسخخنخخده مخخجخخمخخوعخخه 

مخخاجخخراهخخای خخخانخخم شخخارلخخوت نخخویسخخنخخده 

کانادایی است که در دانشگاه در -فرانسوی

رشته ادبیات کودکان تحصیخل کخرده اسخت 

 .و در این رشته مدرک دکترا دارد

 خانم شارلوت کتابدار عجیب و غریب
شخخخخخصخخیخخت مخخجخخمخخوعخخه مخخاجخخراهخخای خخخانخخم 

شارلوت یک پیرزن عجیخب و مخاجخراجخو 

پخوشخد و زیخخر  او لخخبخاس بخلخنخخدی مخخی.  اسخت

کخخالهخخش یخخک سخخنخخن بخخه نخخام سخخنخخگخخول 

او گخخاهخخی بخخا سخخنخخگخخول درددل .  گخخرارد مخخی

. طخخرفخخدار بخخازی و شخخادی اسخخت.  کخخنخخد مخخی

تخخوانخخد  مخدرک دانشخخگخخاهخی نخخدارد ولخی مخخی

 .خیلی کارهای مهم انجام دهد

در کتا  خانم شارلوت کتابدار عخجخیخب و 

غریب، خانم شارلوت کختخابخدار کختخابخخخانخه 

شهردار . شود در  و داغان شهرداری می

. کنخد های تازه وادار می را به خریدن کتا 
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کشد تا تنها کتابخانه باادیایان، کاتااباخااناه ا ا ای  زندگی طول می 066، ( هر روز یک کتاب را بخوانید)خانه آکسفورد را بخواند  های کتاب ترین فرد بخواهد کل کتاب خوان اگر کتاب

بار دیگر هم به دنیاا بایاایاد تاا باتاواناد با ایاه  95555خواند، بنابراین باید  کتاب در عمرش می 066خوان به طور متوسط  یک کتاب. دانشگاه آکسفورد انگ ستان، را بخواند

 .ها را مطایعه کند کتاب

 .کنید که کتابخانه به آتش کشیده شود وقتی عضو کتابخانه بادیین شوید، باید به زبان مادری خود قسم بخورید که هرگز کاری نمی

. پاریانات  ساه باعادی تاهایاه کارده اسات 0006کتابخانه رادکا ایاف باا  0609از سال . کند بعدی فراهم می آموزان و کارکنان اسکن و پرینت سه کتابخانه ع وم رادک یف برای دانش

همچنین این کاتااباخااناه یاک گاایاری  .اس و برای افراد قطع عضو در سیرایئون دست م نوعی ساختند پی های اتیوپی قالده مجهز به جی مسئوالن این کتابخانه برای سگ

 .اند شده  بعدی ساخته های کالسیک مینیاتوری، طیف وسیعی از ابزار آموزشی و اشیای مفید دیگر دارد که همگی با پرینتر سه کامل از مجسمه

 

اگر آدم شروری هستیاد، هارگاز در ایان مامال قادم ناگا اریاد . اگر آدم خوبی هستید، وارد شوید"ای با این مضمون  ای که در ورودی کتابخانه جدید قرار دارد، نوشته روی دروازه

 .مکاکی شده است

 

تاما ایاالن آکسافاورد باود، طارا  ایا گ اری شاده اساتو وی کاه یاکای از فاار  وزیران بریتانایی، وی یام گ داستون، نام کتابخانه زیرزمینی یینک گ داستون به افتخار یکی از نخست

 .های غ تان کتابخانه این دانشگاه بوده است قفسه

 


