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گفت : خواجه چرا تنها نشسته بلخی ، شاعر شهید،روزی نشسته بود و کتابی میخواند، جاهلی آمد پیش او نشست و سالم کردو     

 ای؟گفت : اکنون که تو آمدی ، تنها شدم زیرا بواسطه آمدن تو،از مطالعه کتاب بازماندم.

 

                                                                     رسانی معرفی رشته کتابداری و اطالع

 

انتشارات مکتوب و غیر مکتوب فرایند دستیابي به اطالعات را پیچیده و مشکل کرده است. پیشرفت هاي سریع علمي و افزایش میزان  

ضرورت برخورد علمي و فني مناسب با رشد روز افزون انتشارات براي ذخیره و بازیابي اطالعات به منظور تسریع و افزایش 

 داري و اطالع رساني را افزون کرده استدسترس پذیري آن براي همه کاربران در سطوح مختلف جامعه اهمیت رشته کتاب

مراکز اطالع رساني در زمینه هاي مختلف موضوعي و تخصصي، اطالعات مورد نیاز پژوهندگان را گردآوري، تجزیه و تحلیل و 

خانه عالي، کتاب آماده استفاده مي کنند. کتابخانه هاي دانشگاهـــي به عنوان پشتیبان برنامه هاي آموزشـــي و پژوهشــــي مراکز آموزش

هاي آموزشگاهي به عنوان تقویت کننده برنامه هاي درسي و کتابخانه هاي عمومي در جهت افزایش فرهنگ و دانش عمومي خدمات 

و منابع الزم را فراهم مي آورند. ایجاد، تجهیز، و اداره کتابخانه ها و مراکز اطالعاتي، و ارائه خدمات بهتر آنان ضرورت آموزش 

 ین رشته را بیشتر نمایان مي سازدمتخصصان ا

 

دانش آموختگان این گروه ضمن آشنایي با مباني نظري کتابداري و اطالع رساني از توانایي هاي زیر برخوردار مي شوند

انجام امور تخصصي، فني و خدماتي کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني

نظارت بر فعالیت ها و رفع اشکاالت فني و تخصصي

برنامه ریزي و اداره انواع کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني

اجراي امور پژوهشي در مسائل کتابداري و اطالع رساني 

 خبرنامه آذر ماه 8931

 کتابخانه بیمارستان زنان عسلی 

 شماره3 سال دوم  

 راه ارتباطی شما با ما



 

 كتابخانه به منزله نهادی اجتماعی در نظر گرفته می شود كه از پنج قسمت تشكیل شده است. این پنج بخش عبارتند از :

 8 نیاز مراجعه كننده و امكانات منطقه ای هماهنگ باشدبخش انتخاب و تهیه منابع كه باید با 

 بخش فهرست نویسی برای استفاده بهینه مراجعه كننده از منابع موجود در كتابخانه -2

 بخش امانت  -9

 عبخش مرج -4

بخش حفظ و نگهداری منابع -5

ه ای به عنوان كتابداری انجام می دهد تا فرآورده در این میان، كتابداری مجموعه فعالیت هایی است كه فردی به عنوان كتابدار و شبك

هایش یعنی كتاب، نشریه، مجله فیلم، صفحه موسیقی و دیسك های كامپیوتری به دست مراجعه كننده برسد. به عبارتی كتابداری حلقه 

واسط بین بازار مصرف اطالعات و تولید اطالعات است



دامنه ای بسته كه همان اوراق مكتوب به هم پیوسته و جلد شده است و اصطالحاً به كتاب دارای دو معنی است: یكی معنای محدود و 

آن ?صورت گوتنبرگی كتاب? می گویند، و دیگری معنای گسترده آن است، كه به هر اثری كه به گونه ای ثبت و ضبط شده باشد گفته 

قابل دسترسی است "كتاب" تلقی می شودمی شود. از این دیدگاه، نوار صفحه، لوح فشرده و حتی آنچه در اینترنت 

پسوند "داری" در كتابداری نیز به معنای اداره كردن و مدیریت كردن كتاب در همان معنای گسترده آن است. بنابراین كتابداری به 

ه و تدوین نمی شود كه سامان دادن كتاب می پردازد. اما این سامان دادن كتاب به چه معنا است؟ باید گفت كه هیچ اثری با این هدف تهی

به همان صورت منفعل و ایستا باقی بماند. بلكه هدف آن است كه دانش و اطالعی را به دیگران انتقال دهد. در این میان، سامان دادن 

كتاب به معنای آماده كردن آن برای دستیابی آسان و سریع می باشد

به عنوان موجودی خواننده یا داننده كار( است سیع( و دیگری "انسانكتابداری دارای دو عنصر اساسی "كتاب" )با همان معنای و

و رشته كتابداری هموار كردن مسیر ارتباط میان دو عنصر كتاب و استفاده كننده از كتاب می باشد. برای آن كه بتوانیم این ارتباط را 

 امكان پذیر كنیم، باید چگونگی پیوند میان آن دو را نیز بیاموزیم

 

 مندیها  و ویژگی های الزمتوان

شغل كتابداری در كشور ما به عنوان یك شغل كم زحمت و بی دردسر شناخته می شود. زیرا در ذهن بسیاری از افراد، تصور یك 

كتابدار مساوی است با فردی كه بیشتر ساعت كار خود را به استراحت یا گفتگو با دوستان و همكاران می گذارند و گاه نیز كتابی را 

به مراجعه كنندگان امانت می دهد و نام آن را در دفتری ثبت می كند. اما حقیقت امر این است كه یك كتابدار متخصص و عالقمند در 

به ساعات كار، فردی فعال و پویا است و تمامی وقت او صرف مطالعه، تحقیق و برقراری ارتباطی سازنده با مراجعه كنندگان می شود

این رشته باید خود را برای كاری پر از فعالیت و تحقیق جهت كسب دانش بیشتر آماده سازدهمین دلیل دانشجوی 

رشته كتابداری با دانش اندوزی سر و كار دارد. بنابراین هر فردی كه دامنه مطالعات او گسترده تر باشد، قابلیت پیشرفت بیشتری در 

آموخته ها را در كار خود به كار برد. زیرا قناعت به دانسته های موجود  این رشته دارد، فردی كه از همه كس و همه چیز بیاموزد و

و خود را بی نیاز از ارتقاء و بهبود دانش و معرفت دانستن، آفتی خطرزا برای رشته كتابداری است

جویان این است كه دانش فراگیری آهسته و پیوسته و شكیبایی و بردباری در برخورد با اطرافیان و پرسش كنندگان نیز دو ویژگی عمده

رشته باید در خود بپرورانند و باید بتوانند با مردم ارتباط برقرار كنند. همچنین اصرار بر تحمیل نظرات خود به دیگران و خودداری 

 هاز شنیدن و تحلیل كردن آراء آنان، كتابدار را به تدریج در چارچوب بسته بدون روزنه ای محبوس می كند و سبب می شود كه ن

دیگران تاب تحمل او را داشته باشند و نه او بتواند دیگران را تحمل كند. پس سعه صدر، بردباری، عطش دانستن و فهمیدن، تالش 

برای ارتباط سازنده با دیگران از جمله ویژگی های كسی است كه مایل است به عرصه كتابداری راه یابد و در مسئولیت های شغلی 

خود نیز كامیاب باشد







 


