
 

با همه زیبایی هایش  شروع تابستان گرمتیر ماه 

  

 تعریفی از علم کتابداری برای خوانندگان این خبر نامه :

کتابداری : از ابتدا شکل گیری کتابخانه ها، اعم از کتابخانه های الواح گلی و طومار های پاپیروسی و کتاب های 

مجموعه های نسخ خطی و چاپی و تا اواخر قرن نوزدهم، کتابدار حافظ ونگاهبان پوستی و سپس کتابخانه های 

کتاب ها محسوب می شد هر چند از ابتدا اغلب افراد با نفوذ و صاحب منصب در این کتابخانه ها مشغول به کار 

 شد.بودند، هیچ گاه به آن به عنوان یک حرفه یا علم مثل حرفه و علم طبابت و کیمیاگری توجه نمی 

اما بعدها با توجه به حرکت های اجتماعی در زمینه های مختلف، کتابخانه و کتابداری نیز دچار تحول گشت و 

بتدریج راه خود را به منزله یک علم هموار کرد. به هر حال با اغماض از بحث و جدل هایی که بر سر علم یا فن 

 ارائه داد:و هنر بودن این رشته وجود دارد، می توان این تعریف را 

کتابداری دانشی است که کارکردهای ویژه گردآوری، سازماندهی و اشاعه دانش را با اعمال روشهای مدیریت 

 برعهده دارد
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 کتابخانه بیمارستان زنان عسلی



 

 

 

با کاغذ هم می شود کتاب >>کاریکلماتور، کاریکاتوری است که به جای طراحی و خط، با جمله بیان می شود، مانند 

<<ساخت هم موشک  

:کاریکلماتور چند نمونه زیر   

 ها صلوات وقتی عکس گل محمدی در آب افتاد، ماهی

 فرستادند

 شوندفّواره و قوه جاذبه از سربه سر گذاشتن هم سیر نمی  

 تواند باشدهر درخت پیر، صندلی جوانی می  

  باغبان وقتی دید باران قبول زحمت کرده، به آبپاش

 مرخصی داد

  کندمیفاصله بین دو باران را سکوت ناودان پر  

  شودنشین میفریاد زندگی در سکوت گورستان ته

 

 در کاریکلماتور نوعی نازک اندیشی مانند سبک هندی دیده می شود و غافلگیری دارد که با غافلگیری شعر متفاوت است .

می برد. کاریکلماتور معموال از بدیهات و روز مره ها و دم دستی هاست ، صراحت دلرد و از چند معنایی واژه ها سود  

 

 

 

                                             

                                     



 

 

 

      

                           

دهد، و دقیقاً برای همین است که صادقانه نوشته های شما اهمیتی نمیو رنجها این کتاب به تسکین درد

تان را به مشکالت کمی بهتر تبدیل های شما را به ابزار، دردهای شما را به قدرت، و مشکالتشده است. رنج

خیالی را به عنوان یک راهنما برای رنج ست. کتاب هنر ظریف بیکند. این همان پیشرفت حقیقیمی

که چگونه این کار را بهتر و با مهربانی و تواضع بیشتر انجام دهید. این کتاب کشیدن بدانید؛ برای این

ها تر با ترسکشید، و کنار آمدنِ راحترغم بارهای سنگینی که بر دوش می ی آرام حرکت کردن بهدرباره

به دست بیاورید و موفق شوید؛ دهد که چگونه چیزی را هایتان است. به شما یاد نمیو خندیدن به اشک

های خود را ببندید و اعتماد داشته آموزد که چشمآموزد که چگونه ببازید و رها کنید. به شما میبلکه می

تر اهمیت آموزد که کمتوانید به پشت بیفتید، و با وجود آن، مشکلی پیش نیاید. به شما میباشید که می

 .بدهید و تالش نکنید

 



خواهد تمام عذرو بهانه ها را کنار بگذارید و در داشتن اگر دلتان می 

 .زندگی بهتر،نقش فعالی داشته باشید،فقط این کتاب را بخوانید

 
 


