
 

 اندیشمندان و کتابخوانی

اکنون با حیرت به گذشته نگاگا  
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 در این شماره: 

 شعری از حافظ در مورد نوروز 

   اندیشمندان و کتابخوان 

  
 
 OCLCمعرف

  بععععع  از  ععععجععععع عععع 
 
تععععع  ععععع    مععععععععععرف
 های جهان کتابخانه

 تعععععع  ععععععع  ا عععععع عععععععار زم عععععععتعععععععان   مععععععهعععععععم
 کتابخانه 

 آمم نسیم باد نوروزی       از امن باد ار ممد خواهی چراغ دل برافروزی ز کوی مار می

 ای داری خما را صرف عشرت کن     که قارون را ضررها داد اودای زرانموزی چو گل گر خرد 

 ز جا، گل دگر بلبل چنان مس  می لعل اا      که زد بر چرخ فیروز  صفیر تخ  فیروزی

 به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی      به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

 چو امکان خلود ای دل در امن فیروز  اموان نیس      مجال عیش فرص  دان به فیروزی و بهروزی

 طرمق کا، بخشی چیس  ترک کا، خود کردن     کال  اروری آن اا  کز امن ترک بردوزی

 گومم چو گل از غنچه بیرون آی     که بیش از پنج روزی نیس  حکم میر نوروزی اخن در پرد  می

 نمانم نوحه قمری به طرف جومباران چیس       مار او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

 کنم عیبش     خماما هیچ عاقل را مبادا بخ  بم روزی ای دار، چو جان صافی و صوفی می می

 جما شم مار شیرمن  کنون تنها نشین ای شمع      که حکم آامان امن اا  اگر اازی و گر اوزی

 رام روزی به عجب علم نتوان شم ز ااباب طرب محرو،      بیا ااقی که جاهل را هنیتر می

 می انمر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش      که بخشم جرعه جام  جهان را ااز نوروزی

 کنم تنها دعای خواجه تورانشا      ز ممح آصفی خواهم جهان عیمی و نوروزی نه حافظ می

 جنابش پاراامان راا  محراب دل و دمم      جبینش صبح خیزان راا  روز فتح و فیروزی

 خبــــــــــــــــــــــــــر نامه 

 

 OCLCای پیوسته  مرکز کتابخانه رایانه

مرکزی خصوصی و غیر انتفاعی اا  و (   سی ال سیاا به اختصار، Online Computer Library Center )بایبالبایب اُ

ای؛ بهبود ایر تکاملی ااتفاد  از کتابخانه؛ ارتقای اطح کگیگفگی  همف آن تاایس، ناهماری و اجرای شبکه کتابماری رامانه

ها، از جمله افزامش داتیابی به  ها و علم کتابماری و فراهم آوردن فرامنمها و تولیمات برای ااتفاد  کاربران کتابخانه کتابخانه

 های ارانه ااتفاد   از کتابخانه اا ب ها و کاهش نرخ رو به رشم هزمنه منابع کتابخانه

 

ای احماث کرد  اا  که در مسیری ارتبگاطگی بگه  ای رامانه بایبالبایب برای اجرای اهماف خود، شبکهاُ

ای  ای و قابل گزمنش اا ب امن شبکه به گونگه کنم و به صورت چنم گر   طول چنم صم هزار متر عمل می

بایبالبایب را برآورد و داتیابی موثگر و اُنومسی  طراحی شم  که بتوانم نیازهای خاص خممات فهرا 

الگمگلگلگی  بایبالبایب از طرمق شبکه بیگناُپذمر اازدب امروز ،  کامل از طرمق هزاران هزار پامانه را امکان

ها در کشورهای جهان ارائگه خگممگ   در اراار جهان قابل داتیابی اا  و به انواع کتابخانه“  امنترن ” 

 کنمب می

https://roozaneh.net/fun/sms/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%AF%D8%B1/


 

 Arma de Instruccion Masivaکتابخانه آرما دی اینستراکی، آرژانتین  

های مورد ااتفاد  تواط پلیس و ارتش آرژانتین در زمگان خگفگقگان  ماشین ممل فورد فالکن از اتومبیل

 گرددب  دمکتاتوری امن کشور بود که هنوز هم به تصومری از وحش  برای مل  آرژانتین محسوب می

را  های جهاهان ترین کتابخانه عجیب هنرمنم و محققی به نا، رائول لمسوف در اقمامی خالقانه مکی از

بگنگمی بگه  های منفور را به شکل تانکی بازاازی نمود  و با قگفگسگه طراحی کرد  اا  او همین اتومبیل

هگا  چرخم و کتگاب ای ایار تبممل کرد ب امن ماشین مطالعه ایار در تما، مناطق محرو، کشور می کتابخانه

 دهمب منمان به مطالعه امان  می را به عالقه

   
 Epos Book Boatکتابخانه قایقی ایپوس، نروژ       

گیری از پاماا  اطالعاتگی  نومسی مشترک اا ب بهر  دهم پشتیبانی از فهرا  ها ارائه می بایبالبایب به کتابخانهاُنخستین خمماتی که 

بایبالباگیب بگا اُهای کتابخانه خواهم شمب  نومسی شم  اا  موجب کاهش هزمنه بایبالبایب و ااتفاد  از عناومنی که قبال فهرا اُ

های معتبر جهان قراردادهامی منعقم کرد  که کتابخانه کنار ، کتابخانه ملی کشاورزی آمرمکا، کتابگخگانگه مگلگی  بسیاری از کتابخانه

ا، های ملی ااترالی پزشکی آمرمکا، کتابخانه ملی کانادا، کتابخانه ملی برمتانیا، کتابخانه ملی فرانسه، کتابخانه ملی دام  ژاپن و کتابخانه

های معتبر  کوشم با کتابخانه بایبالبایب میاُانمب همچنین  زالنمنو؛ ااپانیا، امتالیا، چین، تاموان و بسیاری از کشورهای دمار از آن جمله

دانشااهی، تخصصی و عمومی بسیاری از کشورها ) بخصوص در کشورهامی که فاقم کتابخانه ملی هستنم( ارتگبگاب بگرقگرار کگنگمب 

های داد  هر دو طگرف  های پژوهشی منعقم کرد  اا  و از امن رو پاماا  بایبالبایب قراردادهامی نیز برای مبادله با  گرو  کتابخانهاُ

 ها غنی شونمب های مختلف پیشینه تواننم از طرمق مبادله رد  می

هامی را که در  درصم عنوان 06تا  06توانم  بایبالبایب از کارامی باالمی برخوردار اا ب هر کتابخانه پژوهشی میاُنومسی  نظا، فهرا 

هگای  های کتابشناختی موجود در پامگاگا  داد  ها، در پیشینه های مجموعه کنم بر اااس موضوع، زبان ما اامر ومژگی جس  و جو می

شود و مک دانشجو ما  نومسی اصلی کااته می بایبالبایب بیابمب بممن ترتیب، از کار زماد و فرامنم پر هزمنه خممات فنی برای فهرا اُ

 نومسی را انجا، دهمب بایبالبایب کار فهرا اُنومسی موجود در  توانم با ااتفاد  از پیشینه فهرا  کارمنم کتابخانه می

ها فراهم ااخگتگه  گیری غیر پیواته را نیز برای کتابخانه بایبالبایب  امکان بهر اُهماا، با توانامی بازمابی اطالعات به صورت پیواته، 

ترمن فرآورد  غیر پیواته، در  گرددب تا کنون مهم ها اراال می نومسی برای کتابخانه میلیون برگه فهرا  5/2اا ب هر هفته متجاوز از 

هگای  ای کگه بگر روی نگوار نومسی مک کتابخانه بود  اا ؛ پیشینه های قابل خوانمن با ماشین از فعالی  جاری فهرا  واقع پیشینه

 ها قرار گیردب های پیواته محلی بسیاری از کتابخانه توانم اااس فهرا  مغناطیسی با ااتانمارد مارک ضبط شم  و می

 ادامه در خبرنامه بعمی ببب
  

 1041مهمترین اخبار کتابخانه در زمستان 

   بازدمم هیات بورد پراتاری از دانشکم  پراتاری و مامامی و همچنین واحم کتابخانه در اوامل بهمن ما 

   نسخه( کتاب فارای و التین  از محل منابع کتابخانه  52عنوان ) 06خرمم 

  کتابخانه دانشکم  پراتاری و مامامی موفق به کسب رتبه   ((A هگای دانشگاگا   در بین اامر کتابگخگانگه

 .گردمم

   باشمب می 6::02لغام   6::0تغییر ااع  کاری کتابخانه: از ااع  


