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■ مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد.
ــده يا همزمان براي مجالت ديگر فرستاده  ــده در نشريه اي ديگر چاپ نش ــال ش ■ مقاالت ارس

نشده باشد.
از نويسندگان و مترجمان درخواست مي شود به نكات زير توجه فرمايند:

1. هر مقاله از 14 صفحه A4 تايپ شده بيشتر نشود.
2. مقاله ها با نرم افزار واژه نگار Word XP و باالتر تهيه و به پست الكترونيكي يا نشاني مجله 

ارسال شوند. ارسال مطالب دستنويس، (با خط خوانا) بالمانع است.
ــي (حداكثر 150 كلمه) به همراه كليد واژه (حداكثر 10 كليد واژه)  3. مقاله ها داراي چكيده فارس

باشند؛ چكيده انگليسي اختياري است.
4 . ارسال نسخة اصلي متون ترجمه، همراه با اطالعات كامل كتاب شناختي ضروري است.

5 . جدول ها و نمودارها در صفحه اي جداگانه و همراه با شماره عنوان گويا تهيه شوند.
6 . اطالعات مربوط به درجه علمي، زمينه هاي تخصصي و نيز نشاني پستي، پست الكترونيكي، 

تلفن و دورنگار نويسنده در صفحه اي جداگانه ارسال شود.
7 . چون شيوه نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي مالك و راهنماي دستور خط است، بهتر 

است نويسندگان محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند.
8 . برابر نام ها و اصطالحات خاص يا توضيحات به صورت پي نوشت در انتهاي مطلب آورده مي شود.

ــر نام خانوادگي  ــه در داخل پرانتز با ذك ــع (ارجاعات) در محل مربوط ــتناد به مناب ــيوة اس 9 . ش
نويسنده، سال نشر نوشته مورد استناد، و صفحه مورد استناد، آورده مي شود. مانند: (حّري، 1381، 

ص 70). مشخصات كامل منابع در پايان  در قالب مآخذ به صورت زير آورده شوند:
كتاب: حّري، عباس (1385). آيين نگارش علمي، تهران: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور.

ــي رايانه اي». فصلنامه كتاب،  ــطحي و ذخيره و بازياب مقاله:حّري، عباس (1375). «نظام چند س

دورة هفتم: 40-37.
اينترنت:

- Seaman, David (2003). Deep sharing: A case for the federated 

Digital Library. [On-Line] Available: http://www.educause.edu/

ir/ library/ pdf/ermo348.pdf [Accessed 4 Sep. 2007].
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«كتاب ماه كليات»، نشريه  اي است كه با هدف اطالع رساني و نقد و بررسي كتاب و كمك به ارتباط خالق بين پديدآورندگان، 

ناشران،كتابداران، كتابخوانان و ديگر فعاالن عرصه نشر و فرهنگ كشور، از سوي «خانه كتاب» به صورت ماهانه منتشر مي  شود.

 «كتـاب مـاه كليـات»   بـا توجه به رده  بندي دهدهـي ديويي  به نقد و بررسـي كتاب هاي علوم كتابداري،  اطالع  رسـاني، 

روزنامه  نگاري، نسـخ خطي، رايانه، دايرةالمعارف و فهرست ها، لغت نامه و فرهنگنامه، كتاب شناسي و دانشنامه مي پردازد. 

همچنين هرماه فهرست كامل انتشارات ماه پيشين در حوزة كليات كه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انتشار يافته 

و در نظام اطالع  رساني «خانة كتاب» وارد شده است، براساس رده بندي دهدهي ديويي در داخل لوح فشرده  ارائه مي  شود.
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مقدمه
س��نجش	عملکرد	کتابخانه	ها	و	مراکز	اطالع	رس��انی	همواره	یکی	از	
مس��ائل	مهم	و	مورد	توجه	کتابداران	در	سراسر	جهان	بوده	و	هست.	
فناوری	اطالعات	باعث	خلق	روش	های	نوینی	برای	سنجش	عملکرد	
کتابخانه	ها	و	مراکز	اطالع	رس��انی	ش��ده	اس��ت؛	هرچن��د	باید	توجه	
داش��ت	که	روش	های	قدیمی	هنوز	مرس��وم	هستند	و	کاماًل	منسوخ	
نشده	اند.	س��نجش	عملکرد	کتابخانه	ها	خواه	در	محیط	سنتی	و	خواه	
در	فضای	مجازی	در	طول	س��ال	هاي	اخیر	در	بسیاري	از	کنفرانس	ها	
و	همایش	هاي	بین	المللي	مطرح	ش��ده	است،	اّما	سلسله	سمینارهایي	
ب��ا	عن��وان		Northumbriaب��ا	همین	موضوع	خاص	در	15	س��ال	
گذش��ته	کتابداران	سراس��ر	جهان	را	دور	هم	گرد	می	آورد.	است.	واژه	
Northumbria	از	این	جهت	در	عنوان	همایش	ها	دیده	مي	شود	که	

نخستین	بار	در	سال	1995	این	همایش	در	دانشگاهي	به	همین	نام	در 
نیوکاسل انگلستان	برگزار	شده	بود.	»نرتومبریا«	نام	یک	نوع	پادشاهي	
در	ش��مال	انگلستان	در	قرون	وسطي	بود.	از	سال	1995	تا	کنون	سه	
مرتبه	این	همایش	در	»دانشگاه	نرتومبریا«	برگزار	شده	است.	فاصله	
برگزاری	این	همایش	بین	المللی	هر	دو	سال	یکبار	است	که	تا	کنون	
س��ه	مرتبه	در	خارج	از	کشور	انگلستان	در	کشور	های	امریکا،	ایتالیا	و	
آفریقای	جنوبی،	و	ش��ش	بار	در	انگلس��تان	برگزار	شده	است.	سال	و	

مکان	برگزاری	این	همایش	از	ابتدا	تا	کنون	به	شرح	زیر	است:
،	انگلستان،	نرتومبریا همایش	اول،	1995- 
،	انگلستان،	دورهام همایش	ششم،	2005- 
،	انگلستان،	نرتومبریا همایش	دوم،	1997- 
،	آفریقای	جنوبی همایش	هفتم،	2007- 

،	انگلستان،	نرتومبریا همایش	سوم،	1999- 
،	ایتالیا،	فلورانس همایش	هشتم،	2009- 
،	امریکا،	پنسلوانیا همایش	چهارم،	2001- 
،	انگلستان،	ُیرک 	همایش	نهم،	2011- 

،	انگلستان،	دورهام همایش	پنجم،	2003- 
انگلستان،	ُیرک 	همایش	دهم،	2012،	- 

قرار	اس��ت	همایش	یازدهم	در	سال	2013	دوباره	در	دانشگاه	یرک	
برگزار	شود.

نهمین همايش بین المللی سنجش عملكرد 
کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در انگلستان

دکتر گل نسا گلینی مقدم ■ 
عضو	هیئت	علمی	دانشگاه	شاهد

 
 )York( نگاهي به همایش یرك

نهمین	همایش	بین	المللي	س��نجش	عملک��رد	کتابخانه	ها	و	مراکز	
 9th Northumbria International	عن��وان	ب��ا	رس��اني	اطالع
 Conference on Performance Measurement in

Libraries and Information Services		در	دانشگاه	یرک	در	

شمال	انگلستان	با	حمایت	و	پشتیباني	سازمان	هاي	زیر	انجام	شد:
 ARL(Association of Research Libraries,

 ElSEVIER, ExLibris, SCONUL(Society of

 College, National and Universities Libraries), The

(University of York

در	این	همایش	175	نفر	از	19	کش��ور	جهان	ش��رکت	کرده	بودند.	
متخصصان	کتابداری	و	اطالع	رس��اني	و	عالقه	مندان	به	س��نجش	
عملکرد	کتابخانه	ها	از	کش��ورهاي	زیر	در	همایش	ش��رکت	داشتند:	
امریکا،	انگلس��تان،	آلمان،	فرانس��ه،	دانمارک،	نروژ،	سوئد،		استونیا،	
	جمهوري	چک،		کانادا،	اس��ترالیا،	نیوزلند،		ژاپن،	سنگاپور،	پاکستان،	
ایران،	برزیل،	نیجریه	و	آفریقاي	جنوبي.	در	این	همایش	بیش��ترین	
تعداد	مقاالت	ارائه	ش��ده	از	انگلس��تان	با	19	مقاله	و	سپس	امریکا	با	
18	مقاله	بود.	ش��ش	مقاله	از	آفریقاي	جنوبي،	س��ه	مقاله	از	کانادا،	
از	دانمارک،	آلمان،	س��وئد	و	اس��ترالیا	هر	کدام	دو	مقاله	و	از	س��ایر	

کشورها	هر	کدام	یک	مقاله	ارائه	شد.
محور	همایش	»اثب��ات	ارزش	فعالیت	هاي	کتابخانه	در	زماني	

ش
گزار
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نهمين همایش بين المللی سنجش عملكرد کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی در انگلستان

محور همایش »اثبات 
ارزش فعالیت هاي 

کتابخانه در زماني که 
کارکردهاي کتابخانه 

تحت تأثیر فناوري 
اطالعات به چالش 

کشیده شده« بود که 
اشاره به شرایط کنوني 

جهان دارد

ک��ه	کارکردهاي	کتابخانه	تحت	تأثیر	فن��اوري	اطالعات	به	چالش	
کشیده	شده«	بود	که	اشاره	به	شرایط	کنوني	جهان	دارد.

س��خنرانان	ویژه	همایش	عبارت	بودند	از:	خانم	کارول	تنوپیر1	
از	دانش��گاه	تنس��ي2	امریکا،	خانم	ش��یال	کورال3	از	دانشگاه	شفیلد	
انگلس��تان	و	آقاي	استیو	هیلر4	از	دانشگاه	واشنگتن.	همچنین	نکته	
جال��ب	در	این	همای��ش،	برگزاري	تعداد	زی��ادي	کارگاه	بود	که	دو	
کارگاه	اصلي	در	روزهای	قبل	و	بعد	از	سمینار	اصلي	برگزار	شد،	در	
عص��ر	هر	روز	نیز	یک	کارگاه	برگزار	مي	ش��د.	با	توجه	به	زیاد	بودن	
تعداد	مقاالت	مسئوالن	همایش	سه	محور	موازي	را	همزمان	براي	

ارائه	مقاالت	در	نظر	گرفته	بودند،	که	عبارت	بودند	از:
Impact/ Values strand

Quality Strand

Statistics Strand

بنابراین،	شرکت	کنندگان	مي	توانستند	بر	حسب	عالقه	خود	در	
هر	کدام	از	این	بخش	ها	ش��رکت	کنند.	برنامه	همایش	به	طور	دقیق	
در	کتابچه	اي	تنظیم	شده	بود	که	همراه	کارت	شرکت	در	همایش	در	
اختیار	همه	اعضاء	قرار	گرفت	و	همه	آن	را	به	گردن	آویخته	بودند؛	
به	طوری	که	هر	کس	در	هر	لحظه	مي	توانست	به	محل	دقیق	و	نوع	

سخنراني	در	حال	ارائه	دسترسي	داشته	باشد.
نکته	دیگر	اینکه	سخنرانان	همایش	نیز	هیچ	گونه	مشکلي	براي	
ارائه	مقاالت	نداش��تند؛	چرا	که	کلی��ه	پاورپوینت	هاي	ارائه	کنندگان	
مقاله	دو	هفته	قبل	از	همایش	از	طریق	پس��ت	الکترونیکي	ارسال	و	
در	کامپیوتر	محل	ارائه	قرار	داده	شده	بود،	بنابراین	نیازي	به	استفاده	
از	فلش	مموري	یا	س��ایر	ابزارهاي	ذخی��ره	و	بازیابي	فایل	ها	نبود	و	
نگراني	هاي	مربوط	به	باز	ش��دن	یا	نش��دن	فایل	ها	و	نیز	ویروس	ها	
خود	به	خود	حذف	مي	ش��د.	»فایل	هاي	ارائه«	نیز	بسیار	منظم	بودند	

و	هر	سه	سخنراني	پشت	سر	هم	در	یک	فایل	قرار	داده	شده	بود	و	
پیدا	کردن	و	باز	کردن	آنها	براي	همه	آسان	بود.	بعد	از	هر	سخنراني	
10	دقیقه	پرس��ش	و	پاسخ	بود	و	هیچ	سخنراني	ای	بدون	پرسش	و	
پاس��خ	یا	بحث	انجام	نش��د.	مقاله	اي	که	ایران	ارائه	داد	در	قس��مت	
مربوط	ب��ه	بحث	هاي	کیفیت	در	کتابخانه	با	عنوان	مدیریت	کیفیت	

در	کتابخانه	هاي	تخصصي	بود.
یک��ي	از	ویژگي	هاي	ب��ارز	این	همایش	حضور	بس��یار	پررنگ	
کتاب��داران	از	سراس��ر	جهان	و	به	ویژه	خود	انگلس��تان	ب��ود.	آنها	با	
دقت	تمام،	به	س��خنراني	ها	گ��وش	مي	دادند	و	هیچ	نکته	اي	از	نگاه	
تیزبین	آنها	پوش��یده	نمي	ماند	و	در	بحث	هاي	همایش	بس��یار	فعال	
بودند.	جالب	اس��ت	که	بدانید	در	انگلستان	2	درصد	بودجه	پژوهشي	
سازمان	ها	براي	فعالیت	هاي	پژوهشي	کتابداران	در	نظر	گرفته	شده	
اس��ت.	بنا	به	گفت��ه	کتابداران،	هر	کتابدار	مي	تواند	در	هر	س��ال	در	
یک	همایش	ش��رکت	کند،	حّتي	اگر	مقاله	اي	هم	براي	ارائه	نداشته	
باش��د.	تنها	ش��رط	آن	ارائه	گزارش	یا	بازخورد	ش��رکت	در	همایش	
پس	از	بازگشت	است.	کتابداران	انگلیسي	شرکت	کننده	در	همایش	
بودج��ه	اي	معادل	500	تا	900	پون��د	دریافت	کرده	بودند	که	بخش	
عمده	هزینه	هاي	ش��رکت	در	همایش	را	تحت	پوشش	قرار	مي	داد.	
سمینار	در	سطح	بین	المللي	بسیار	خوبي	برگزار	شد	و	شرکت	کنندگان	
با	عالقه،	تمام	س��خنراني	ها	را	از	اولین	تا	آخرین	روز	همایش	دنبال	
کردند.	به	نظر	مي	رس��ید	هیچکس	بدون	هدف	و	برنامه	در	همایش	

شرکت	نکرده	باشد.

)York( کتابخانه هاي یرك
یرک	ش��هري	است	زیبا	در	210	مایلی	شمال	لندن	و	جزء	قلمرو	
انگلس��تان	محسوب	مي	ش��ود.	یرک	مدرن	180	سال	قبل،	یعني	
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یکي از ویژگي هاي 
بارز این همایش 
حضور بسیار پررنگ 
کتابداران از سراسر 
جهان و به ویژه خود 
انگلستان بود

مهم ترین ویژگي این 
همایش نظم بسیار در 
کلیه مراحل و جلسات 
و زمانبندي بسیار دقیق 
بود

زمان��ي	که	هن��وز	رومیان		در	انگلس��تان	بودند	بنا	ش��ده،	هرچند	
س��ابقه	این	ش��هر	به	هزاران	س��ال	قبل	از	میالد	مسیح	می	رسد	
و	از	این	نظر	یکی	از	ش��هرهای	باس��تانی	انگلس��تان	محس��وب	
می	ش��ود.	یرک	داراي	دیوارهاي	س��نگي	به	طول	دو	مایل	است	
که	از	زمان	جنگ	هاي	رومیان	با	انگلستان	ساخته	شده	است.	اّما	
نماد	اصلي	ش��هر،	کلیس��اي	بزرگ	یرک	مینیستر5	است	که	یکي	
از	قدیمي	ترین	و	بزرگ	ترین	کلیس��اهاي	قرون	وسطي	در	شمال	
اروپاس��ت.	در	داخل	برج	اصلي	این	کلیس��ا	275	پله	براي	رفتن	
به	طبقات	باال	وجود	دارد	به	طوری	که	تمام	ش��هر	و	نقاط	اطراف	
از	باال	به	خوبي	قابل	مش��اهده	است.	ارتفاع	کلیسا	حدود	60	متر	
اس��ت.	تغییرات	زیادي	در	طول	زمان	در	ساختمان	کلیسا	به	وجود	
آم��ده	اس��ت،	اّما	بخش	اصلی	این	کلیس��ا	در	پای��ان	امپراطوري	
روم	در	س��ال	1220	میالدي	و	دو	بخش	دیگر	در	سال	1280	و	
1428	به	آن	اضافه	ش��د،		و	از	نظ��ر	تاریخی	به	عنوان	نماد	قدرت	

مسیحیان	پروتستان	شناخته	شده	است.	
ب��ه	نظر	می	رس��د	مهم	ترین	تفاوت	میان	انگلیس��تان	و	س��ایر	
کش��ورهاي	اروپا،	تف��اوت	در	نوع	مذه��ب	آنها	باش��د.	عمده	ترین	
مذهب	در	انگلس��تان	پروتس��تان	و	در	سایر	کش��ورهاي	اروپایي	از	
نوع	کاتولیک	اس��ت.	در	نزدیکي	این	کلیس��اي	بزرگ	کتابخانه	اي6	
از	نس��خه	هاي	بزرگ	خطي	وجود	دارد	که	در	س��ال	1414	میالدي	
س��اخته	شده	و	بخشي	از	قصر	پادش��اهان	بوده	است.	این	کتابخانه	
120	ه��زار	جلد	کتاب	دارد	که	نس��خه	هاي	خطي	منحصر	به	فردي	
را	از	قرن	13	تاکنون	در	خود	جاي	داده	اس��ت.	بخشي	از	کتاب	هاي	
قرن	17	و	18	در	نمایش��گاهي	دائم��ي		براي	بازدید	عموم	قرار	داده	
شده	است.	نس��خه	هاي	خطي	و	به	ویژه	نسخه	هاي	خطي	زیادي	از	
کتاب	مقدس	انجیل	در	ای��ن	کتابخانه	وجود	دارد	که	مهم	ترین	آن	
انجیل	کینگ	جیمز7	اس��ت	که	به	دس��تور	شاهي	به	همین	نام	تهیه	

شده	است.
از	دیگر	انجیل	هاي	مهم	موجود	در	کتابخانه	عبارتند	از:

Great Bible, Bioshop Bible, Velvet Bible

داستان	هاي	بسیار	زیادي	درباره	هر	کدام	از	این	انجیل	ها	وجود	
دارد	و	افراد	بس��یار	زی��ادي	در	دعواهاي	مذهبي	ب��ه	خاطر	ترجمه	
غلط	یا	اش��تباه	از	انجیل،	جان	خود	را	از	دست	داده	اند.	آنچه	در	این	
داستان	ها	مشهود	است،	این	است	که	اختالفات	اصلي	بر	سر	مذهب	
پروتس��تان	و	کاتولیک	بوده	و	انگلیسي	ها	عالقه	اي	به	انجیل	هایي	
که	تحت	نفوذ	کلیساهاي	کاتولیک	روم	به	انگلیسی	ترجمه	مي	شد،	
نداشتند	و	به	همین	دلیل	افراد	زیادي	توسط	کلیسا	محکوم	به	اعدام	
مي	ش��دند.	سابقه	ترجمه	انجیل	به	انگلیسي	به	قرن	14	بازمي	گردد.	
ع��ده	اي	معتقد	بودند	براي	نزدیک	ش��دن	به	خ��دا	باید	انجیل	را	به	
انگلیس��ي	ترجمه	کرد	تا	همه	م��ردم	بدانند	که	در	کتاب	مقدس	چه	
نوشته	شده	است،	اّما	کلیسا	این	موضوع	را	تهدیدي	علیه	خود	تلقي	
ک��رد	و	مترجمان	را	به	اعدام	محکوم	کرد	و	این	داس��تان	س��ال	ها	
ادامه	داش��ت.	تعداد	زیادي	از	این	نس��خه	هاي	مورد	مناقشه	در	این	
کتابخانه	وجود	داشت	و	از	این	لحاظ	کتابخانه	یرک	مینیستر	یکي	از	

مهم	ترین	کتابخانه	هاي	مذهبی	شمال	انگلستان	محسوب	مي	شود.	

بخش جوایز
در	تاری��خ	23	اوت	بازدی��دي	از	م��وزه	ملي	قطار	یرک8	انجام	ش��د	
که	در	آن	قدیمي	ترین	قطار	مورد	اس��تفاده	در	انگلس��تان	به	نمایش	
گذاشته	شده	بود	و	یک	شام	افتخاري	از	طرف	یکي	از	سازمان	هاي	
حمایت	کننده	س��مینار	در	همانجا	ترتیب	داده	شد.	در	انتهاي	برنامه	
جوای��ز	مقاالت	برتر	س��ال	2011	امرالد	به	پنج	نفر	از	نویس��ندگان	
که	از	ش��رکت	کنندگان	در	همایش	یرک	نیز	بودند	اعطاء	ش��د.	این	
 Highly Commended 2011	جایزه	اعطاء	جایزه	شامل	جوایز
Paper 	ب��ه	اینجانب	و	دو	نفر	از	آفریقاي	جنوبي	و	همکارش��ان	از	

امریکا	بود.	جایزه	Outstanding Paper 2011	نیز	به	خانم	دکتر	
ش��یال	کورال	از	دانشگاه	شفیلد	که	از	س��خنرانان	ویژه	همایش	نیز	

بود	اعطاء	شد.

نکات مثبت همایش
مهم	ترین	ویژگي	این	همایش	نظم	بسیار	در	کلیه	مراحل	و	جلسات	
و	زمانبندي	بس��یار	دقیق	بود.	مدیریت	و	سازماندهي	همایش	بسیار	
عال��ي	بود.	از	س��وي	دیگر،	دانش��گاه	یرک	یکي	از	دانش��گاه	هاي	
به	س��رعت	در	حال	توسعه	انگلستان	است	و	در	سال	2011	به	خاطر	
عملکرد	بس��یار	خوب	برنده	جایزه	ش��ده	اس��ت.	همانگونه	که	قباًل	
اش��اره	شد،	یکي	از	نقاط	قوت	همایش	تأکید	زیاد	آن	بر	کارگاه		هاي	
آموزش��ي	ب��ود	و	تعداد	زی��ادي	کارگاه	نیز	برگزار	ش��د.	کارگاه	هاي	

مدیریت	کیفیت	و	ابزارهاي	آن	عبارت	بودند	از:
LibQUAL,DigiQUAL,ClimateQUAL, ServQUAL

در	  ServQUAL و	  LibQUAL درب��اره	 همای��ش	 ای��ن	 در	
کتابخانه	ها	بس��یار	بحث	ش��د.	کتاب��داران	امریکایي	با	دید	بس��یار	
مثبتي	به	این	ابزارها	مي	نگریس��تند؛	اّما	عده	اي	از	شرکت	کنندگان	و	
به	ویژه	کتابداران	انگلیس��ي	انتقادات	زیادي	براي	این	ابزارها	داشتند	
و	مقاله	اي	هم	درباره	تناقض	یافته	ها	در	صورت	استفاده	ناصحیح	از	
این	ابزارها	طرح	ش��د	و	بحث	هاي	بسیار	جالبي	در	این	باره	صورت	
گرف��ت.	کارگاه��ي	هم	درباره	ان��واع	روش	هاي	س��نجش	عملکرد	
کتابخان��ه	بود	که	انواع	روش	هاي	س��نجش	عملکرد	کتابخانه	ها	در	

محیط	سنتی	و	مجازی	را	بررسي	مي	کرد.
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