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گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:

محله ،مسافر ،استانها ،فرهنگ شهر ،دوچرخه ،حقوق،
عمرانشهر ،ری ،شمیران ،اقتصاد شهر و 125
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کد پستی196665338 :
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

عکسنوشت
نشریه محلی مردم تهران  ،هر محله یک همشهری

صدای محله خود را به گوش ما برسانید
روابط عمومی 88 93 47 60
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صاحب امتیاز :موسسه همشهری
مدیرعامل و مدیر مسئول :مهدی ذاکری
مدیر گروه نشریات ضمیمه :میثم زمان آبادی
سردبیر نشریات همشهری محله :محمد صالح افروغ
دبیر همشهری محله :2زکیه سعیدی
دفتر همشهری محله :سعادت آباد ـ میدان کاج ـ سرو غربی بلوار شهرداری  -خیابان سیزدهم غربی  -پالک17
صندوق پستی 1335:ـ 13185
تلفن 22368384 :نمابر22368384 :
پست الکترونیکیinfo@hamshahrimahalleh.com :
صفحه آرا :داوود محرابی

پرسه در كتابخانههاي منطقه در هفته كتاب،كتابخواني
و كتابداري

دو كلمه حرف كتاب!
ناهید اخوان شمس
عکس:محسنگیتینورد
در دني�اي ام�روز كه دسترس�ي افراد به
رس�انهها و بهخص�وص اينترن�ت روزبه روز
بيشتر ميشود ،سرانه مطالعه كتاب درست
در جه�ت عكس ماجرا ،رون�د نزولي را طي
ميكند .حتي برخي افراد كتاب مورد عالقه

در منطق��ه ما تع��دادي كتابخانه بهصورت مس��تقل يا در مراك��ز فرهنگي و مس��اجد فعاليت ميكنند.
كتابخانههاي موالنا ،رعد و عالمه طرشتي زيرنظر سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران و كتابخانههاي
شهيد چمران و شهيد اشرفي اصفهاني جزو مجموعه نهاد كتابخانههاي عمومي كشور هستند .شهرداري
ني��ز تع��دادي كتابخانه در محلهها فعال كرده اس��ت ك��ه از آن جمله ميتوان كتابخانهه��اي مرزداران،
سعادت و پرواز را نام برد .كتابخانههاي مدارس نيز از اهميت برخوردارند؛ اگر زنگ كتابخانه با حضور
كتابداران زبده در مدارس بهصورت واقعي اجرا شود به جامعهاي پويا كه افرادش از دوران نوجواني
عادت به مطالعه پيدا كردهاند ،دست مييابيم.

و نيازش�ان را با دانلود از اينترنت بهصورت
ديجيتال مطالعه ميكنند اما نس�ل گذشته
هن�وز مطالع�ه بهص�ورت كتاب را بيش�تر
دوس�ت دارند و معتقدند هيچ لذتي در دنيا
باالتر از مطالعه آن ه�م بهصورت كاغذي و
كتاب نيست .يادش بخير! پدر كه نمايندهاي
از نسل گذشته است يك عادت زيبا دارد .او
قبل از مطالع�ه ،كتاب را بر ميدارد و بويش
ميكن�د .انگار عط�ر كاغ�ذ ،او را به مطالعه
دعوت ميكند و اين عادت ،رسم خانوادگي
شده است.

علوم كتابداري و اطالعرساني دانشي است كه
به مطالعه و بررس��ي شيوههاي گوناگون توليد
دانش ،گردآوري منابع اطالعاتي ش��امل كتاب،
مجله ،لوح فش��رده ،بانكها و پايگاه اطالعاتي،
اينترنت ،س��ازماندهي ،بازيابي و اش��اعه اين
مناب��ع و محمله��اي اطالعات��ي ميپ��ردازد و
ت�لاش ميكند ك��ه در وقت خوانن��ده و كاربر
صرفهجويي ش��ود .در واقع كتاب��داري يعني
اطالعرس��اني ،برطرف كردن نيازهاي اطالعاتي
و به روزك��ردن اطالعات مخاطب��ان؛ و افرادي
ك��ه اين خدمات را ارائ��ه ميدهند كتابداران
دوست داشتني منطقه هستند.

اگر جامعهاي بخواهد پيش��رفت كند و توسعه يابد بايد شهروندان آن ،سطح سواد خود را افزايش دهند
و اطالعات خود را به روز كنند .كتابخانهها مكاني هستند كه براي دستيابي به اين هدف به وجود آمدند و
تاكنون به فعاليت خود ادامه دادهاند .البته اگر كتابخانه بخواهد افراد بشري را به روز كند بايد خود نيز
پويا باشد .امروزه كتابخانهها بهصورت الكترونيكي درآمدهاند تا افراد بتوانند نياز اطالعاتي خود را در آن
برطرفكنند.

ب��ا اختراع ريزرايانهها و اينترن��ت در دهه ۱۹۹۰و ورود اين فنآوريهاي نوي��ن اطالعاتي به پهنه كتابخانههاي
جهان ،دانش كتابداري نيز دستخوش دگرگونيهاي گستردهاي شد و پژوهشگران و استادان اين رشتهدرصدد
تغيي��ر نام آن برآمدند و واژه « »Informationيعني «اطالعات» يا «اطالعرس��اني» نيز به نام اين دانش افزوده
ش��د و ام��روز از آن بهعن��وان « »Library& Information Sciencesيعني «علوم كتابداري و اطالعرس��اني» نام
برده ميشود.

كتاب��داران ،مس��ئول خدماترس��اني و
اطالعرس��اني ب��ه اف��راد مراجعهكنن��ده
محس��وب ميش��وند .بيش��تر كتاب��داران
منطقه ما افرادي هس��تند ك��ه با تحصيل
در اين رش��ته از كار خ��ود لذت ميبرند و
سبب جذب مخاطبان به كتابخانه ميشوند.
امروزه اينترنت كه دنياي اطالعات اس��ت
در دسترس همگان قرار دارد و هر فردي
ميتوان��د ،خ��ود جوياي مطالب باش��د ولي
كتاب��داران همچن��ان بهعنوان واس��طه به
مراجعان كمك ميكنند.

