 .1اطﺎﻟﻌﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
 .1.1شهر بامبرگ
بامبرگ شهری در شمال ایالت بایرن آلمان است .نزدیکترین شهر بزرگ
به بامبرگ ،نورنبرگ در فاصلۀ حدود  64کیلومتری جنوب آن است .شهر
مونیخ در  122کیلومتری جنوب بامبرگ و فرانکفورت در  122کیلومتری
غرب آن قرار دارد .بامبرگ مساحتی در حدود  41کیلومتر مربع و جمعیتی
در حدود  72٬222نفر دارد که حدود یک پنجم آن را دانشجویان دانشگاه
اتوفریدریش بامبرگ تشکیل میدهند.
.1.1

دانشگاه اتوفریدریش بامبرگ

قدمت دانشگاه بامبرگ به سال  1617میالدی میرسد که به نام «آکادمی اتونیانا» شروع به کار کرد .اما شروع به
کار مجدد این دانشگاه ،به عنوان دانشگاهی مدرن با چهار دانشکدۀ مجزا و تعداد زیادی مؤسسه در هر دانشکده ،به
سال  1۱7۱باز میگردد .تعداد دانشجویان این دانشگاه در حال حاضر حدود  11.222نفر به همراه  112استاد کامل
(پروفسور) در چهار دانشکدۀ اصلی زیر است:
دانشکدۀ هنر و علوم معنوی
دانشکدۀ علوم انسانی
دانشکدۀ اقتصاد و جامعهشناسی
دانشکدۀ انفورماتیک و انفورماتیک عملی
از جمله رشتههای مربوط به دورۀ کارشناسی ،میتوان به باستانشناسی ،مطالعات زبان انگلیسی ،مطالعات زبان
آلمانی ،فلسفه ،تاریخ ،جغرافیا ،مطالعات اسالمی (همراه با آموزش سه زبان فارسی ،عربی و ترکی) ،تاریخ هنر،
زبانشناسی عمومی ،روانشناسی و دینشناسی و غیره اشاره کرد .میزان بودجۀ سالیانه این دانشگاه  44میلیون یورو
است .پنج کتابخانۀ بزرگ در دانشگاه بامبرگ وجود دارد که استفاده از آنها برای عموم مردم رایگان و آزاد است.
کتابخانۀ شماره چهار ،شامل تعداد زیادی مجالت و کتابهای فارسی و همچنین کتابهایی به زبانهای انگلیسی و
آلمانی و فرانسوی در مورد ایران و هنر و تمدن ایرانی است.

.1.1

گروه شرقشناسی دانشگاه بامبرگ

انستیتو شرقشناسی دانشگاه بامبرگ یکی از مهمترین و قویترین مراکز شرقشناسی در کشور آلمان است .این
انستیتو به طور میانگین ساالنه حدود  122دانشجوی شرقشناسی در مقطع کارشناسی میپذیرد که از میان آنان
معموالً حدود  12دانشجو ،فارسی را به عنوان زبان اول انتخاب میکنند .این دانشجویان در چهار ترم اول دورۀ
کارشناسی ،زبان فارسی میآموزند.
کرسی ایرانشناسی یکی از کرسیهای انستیتو شرقشناسی دانشگاه بامبرگ آلمان است که فعالیت خود را از سال
 1۱۱2آغاز کرده است و از همان سال نیز دورههای زبان فارسی را در قالب واحدهای دانشگاهی ارائه میکند.
دانشجویان این انستیتو در مقطع کارشناسی ،در چهار ترم اول مجاز به انتخاب زبان فارسی ،ترکی و عربی هستند.
رشتۀ ایرانشناسی در حال حاضر فقط در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میشود؛ هر چند در سالهای قبل در مقطع
کارشناسی نیز دانشجو میپذیرفته است .در حال حاضر در این انستیتو یک استاد ،یک استادیار و یک مدرس بومی
زبان فارسی مشغول فعالیت هستند.
همانطور که اشاره شد ،تدریس زبان فارسی در این دانشکده  16سال قدمت دارد .اساتید گروه ایرانشناسی از ده
سال پیش تصمیم گرفتهاند که دورۀ زبان فارسی ترم اول را به صورت دورهای فشرده و سه هفتهای و پیش از شروع
ترم تحصیلی برگزار کنند .این دوره از سال  ،1226هر ساله معموالً از نوزدهم سپتامبر تا هفتم اکتبر ( 1۱شهریور
تا  16مهر) برگزار میشود .با توجه به اینکه زمان برگزاری دوره ،خارج از ترم تحصیلی دانشجویان است ،داوطلبان
آزاد نیز میتوانند در دوره ثبتنام کنند و پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون پایانی ،گواهینامۀ شرکت در دوره
دریافت کنند .بر اساس بازخوردی که مدرسان در طول ده سال گذشته از فارسیآموزان شرکتکننده در دورههای
فشرده در خصوص کیفیت یادگیری زبان فارسی گرفتهاند ،به نظر میرسد کیفیت یادگیری زبان فارسی در دورۀ
فشرده افزایش قابلتوجهی داشته است .با توجه به اینکه رشتۀ ایرانشناسی در آلمان در مقایسه با ترکشناسی و
عربشناسی (به دلیل گستردگی دنیای عرب) از بازار کار کمتری برخوردار است ،اساتید کرسی ایرانشناسی سعی
میکنند تا با به کارگیری روشهای نوین و جذاب در آموزش زبان ،دانشجویان بیشتری را به سمت رشته ایرانشناسی
جذب کنند .تنوع منابع آموزشی و کمکآموزشی گواه این تالش است .در ادامه این منابع معرفی خواهند شد.

