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گزارش ویژه

برج میالد معرفی شد

پوسترهاي برج ميالد در ۷۰
كشور دنيا

چهارشنبه  25اردیبهشت  1392شماره 456

پوس��تر معرفي برج ميالد تهران به زبان انگليس��ي در سفارتخانههاي
اي��ران در بي��ش از  70كش��ور دني��ا توزيع ش��د .به گ��زارش خبرنگار
همش��هري محله ،اين پوس��تر با هدف معرفي ب��رج ميالد تهران براي
گردشگران كش��ورهاي خارجي در بين سفارتخانههاي خارج از كشور

نظرسنجي همشهري محله
درباره وضعيت كتاب و كتابخواني
در تكه دوم پايتخت

اكثر شهروندان
منطقه فقط روزي
15دقيقه مطالعه ميكنند

منتش��ر ش��ده اس��ت .در اين بس��ته تبليغاتي بخشه��اي مختلف برج
ميالد تهران ش��امل رستورانگردان ،گنبد آس��مان ،نمايشگاه و ...نيز
معرفي ش��ده ت��ا از اين ب��ه بعد ش��اهد حضور گردش��گران خارجي
بيش��تري براي بازديد از برج ميالد تهران باش��يم.

ميزان مراجعه شهروندان به كتابخانههاي محله
افراد در كتابخانههاي عمومي ،بدون محدوديت حق استفاده از منابع را دارند .اين مكان
يكي از ابزارهاي اصلي توسعه فرهنگي در جوامع كنوني است .گردش در كتابخانه و جست
وجوي موش��كافانه در قفسههاي كتاب بخشي از جذابيتهايش محسوب ميشود .در اين
نمودار اهالي بهصورت مداوم از امكانات كتابخانههاي منطقه استفاده ميكنند.

علی جواهری
س�قراط جمله معروفي دارد كه ميگويد «جامعه وقتي فرزانگي و سعادت مييابد كه خواندن،
كار روزانهاش باشد ».درست است كه اين جمله مانند پتكي برسرمان فرود ميآيد ،اما با افسوس و
حسرتكاري از پيش نميبريم ،بلكه بايد با مديريت جهادي وضعيتي فراهم كرد كه افراد بيشتري به
مطالعه روبياورند .در حالي كه روزهاي پرهياهوي نمايشگاه كتاب تهران تمام شده است وضع كتاب
و كتابخواني ش�هروندان منطقه را در قالب نظرس�نجي بررس�ي كرديم .در اين نظرسنجي كه 100نفر
از شهروندان محلههاي «ستارخان»« ،طرشت»« ،س�عادتآباد»« ،توحيد» و «شهرك قدس» شركت
كردن�د درباره ن�وع كتابهايي كه اهالي مطالعه ميكنند ،ميزان اهميت كت�اب و كتابخواني ،مراجعه و
حضور آنان به كتابخانههاي محله ،رضايتمنديشان از فعاليتهاي سازمانها و نهادها در نهادينه كردن
فرهنگ كتابخواني ،تأثير خانواده در ارتقاي فرهنگ مطالعه ،ميزان رضايتمندي اهالي از تعداد كتابخانهها
و نحوه فعاليتهاي آنها و زمان مطالعه روزانه سؤال شد و نتايج نظرسنجي را در اختيار يكي از كارشناسان
منطقه قرار داديم تا آن را بررسي كند.

كتابهاي مورد عالقه شهروندان منطقه
هريكازماسليقهايدرانتخابنوعكتابداريم.برخيكتابهايادبيوتاريخيميخوانند،گروهيكتابهاي
علمي و تخصصي ،جمعي كتابهاي داستاني و دانشآموزان و دانشجويان نيز كتابهاي درسي مطالعه
ميكنند .نوع كتابهايي كه براي مطالعه انتخاب ميكنيم براساس نياز ،نوع فعاليتهاي اجتماعي ،رواني،
فرهنگي و عالقهمنديهاي ماست كه بايد در اين رابطه بررسيهاي بيشتري انجام شود .در اين نظرسنجي
بهطورتقريبياولويتمطالعهبراياهاليبهترتيبكتابهايدرسي،داستاني،علميوتخصصيوادبيوتاريخياست.

ميزان عالقهمندي شهروندي منطقه نسبت به مطالعه و كسب اطالعات عمومي
توس��عه علم و فناوري اطالعات و پيش��رفت همه جانبه تكنولوژي ،اهميت مطالعه و كسب اطالعات
عمومي را براي اهالي محله چند برابر كرده است .شاخصهاي نمودار نظرسنجي و تمايل اهالي در اين
موضوع ،روند نسبي و خيلي زياد را نشان ميدهد.

