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سالم؛
همنشـینی بـا کتـاب بـرای مـا غنیمتهایـی فراهـم کـرده اسـت کـه دسـت همـه بـه آن منیرسـد.
مهمرتین آن غنیمتها آر ِ
امش حاصل از دانسـتهها و تالطمِ برخاسـته از فهمِ میزانِ ندانستههاسـت.
دفترک نـو رسـیدهها کـه از ایـن پـس با هر بسـتهی ارسـالی کتاب تقدیم خواهد شـد تلاش میکند
بـا طـرح نکاتـی در قالـب معرفی و خالصـه از هر عنوان ،پنجرهای بگشـاید به جهـان درون آن.
همزمـان بـا تقدیـم ایـن دفرتچـه نسـخة  pdfآن نیـز روی پورتـال سـامان قـرار میگیـرد .این نسـخه
بـه شما کتابـدار عالقهمنـد امـکان میدهـد تـا طـی دورههـای زمانـی مشـخص (مثلاً  3روز یکبار)
نسـخهی کاغـذی تعـدادی از آنهـا را تهیـه و از طریـق تابلـوی کتابخانـهی خود اعضای محترم را از
رسـیدن آنهـا آگاه کنید.
از آنجـا كـه ارسـال دفترك نو رسـیدهها به همراه بسـتههاي ارسـايل كتـاب ،اولنيبار اسـت كه تجربه
ميشـود قطعـاً عـاري از خطـا و خلاء نخواهـد بود .بـه همني منظور فهرسـتي از مـوارد قابل اصالح
و ارتقـاء ،توسـط همـكاران ايـن اداره كل آمـاده شـده اسـت .اين فهرسـت بـه همراه پيشـنهادات و
نظـرات كتابداران محرتم كه توسـط كارشناسـان منابع اسـتاين دريافت خواهد شـد تكميـل و اجرايي
خواهد شـد.
اميد آنكه إعامل اين پيشنهادات به كاربرديتر شدن و غناي بيشرت شامرههاي بعدي منجر شود.
انشاءا...
اداره کل منابع
مهرماه 1393
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پرســـتو در قاف
نویسنده:علیرضا قزوه  /نارش:سوره مهر

موضوع :ادبیات  /سفرنامه

کلید واژه :سفرنامه – حج  -عربستان

«پرسـتو در قـاف» سـفرنامه حـج شـاعر مشـهور معاصـر ،علیرضـا قزوه اسـت که در سـال
هفتـاد و دو بـه این سـفر مشـرف شـده .متـن کتاب به صـورت یادداشـتهای روزانه اسـت،
بیشـتر ادبـی و تاریخـی .بـه هر حـال طبع لطیف شـاعرانه حج را طـور دیگـری میبیند و در
جایجای سـفر تراوشـات ادبی و ذوقی دارد ،طوری که در هر یادداشـتی بیتهای هسـت از
بیدل و سـعدی و ...و حتی خودش و گریزهایی هسـت به «سـفرنامه ناصرخسـرو» تا «خسی
در میقـات» جلال .از طـرف دیگـر بـه خاطر مطالعات گسـترده نویسـنده در مورد سـرزمین
وحـی ،بـه هر جایی که میرسـد تاریخچـهای میگوید ،اگر جا داشـته باشـد از زمان حضرت
آدم تـا صـدر اسلام و گاهـی تـا حکومـت آل سـعود .تاریخ گفتنهـا در مورد مسـجدالنبی و
مسـجدالحرام آمـده تـا شـیعیان نخاوله در مدینه و مسـجد کوچکـی در میان منـی که اثری
از آن نمانـده ویژگـی دیگر کتاب ،خشـم نویسـنده از سـعودیها و وهابیهاسـت که حسـابی
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بـه چشـم میآیـد و بـر تمام مراحل سـفر سـایه انداختـه .صفحه بـه صفحه متن پر اسـت از
طعنههـا و فریادهـای شـاعر ایرنی بر سـر علمـای دینفروش وهابی و سلاطین دنیاپرسـت
سـعودی .اواخـر کتـاب کار بـه ارائـه آمار کشـتارهای این سلسـله پادشـاهی میرسـد که در
همیـن چنـد ده سـال اخیـر بیـش از دو میلیون مسـلمان را شـهید کردهانـد ،اما به دشـمنان
اسلام کمتـر از گل نگفتهانـد! وجه تسـمیه عنوان کتاب «پرسـتو در قاف» در این اسـت که
پرسـتو نام پرنده ای اسـت که از جهت سـفرهای بعیده و حج مشـهور اسـت و قاف هم عالم
قـرب حضـرت رب االربـاب و نیز تلفظ نام پنجاهمین سـوره قرآن اسـت .همچنین نویسـنده
«پرسـتو در قـاف» در سـفرنامهاش گـذری هم به دفاع مقدس داشـته اسـت.
«پـای کـوه احـد»« ،پشـت در بسـته حـرم»« ،اعـراب و جاهلیـت مـدرن»« ،شـیطان مـرا
سنگسـار کـرد»« ،هرولـه میان مـرگ و زندگی»« ،در سـرزمین حسـرت و آگاهـی» و «آب
زمـزم مـی خورم اما سـرابم همچنـان» عنوان بعضی از سـرفصل های سـفرنامه حج علیرضا
قزوه اسـت.
در قسـمتی از کتـاب اینگونـه آمده اسـت :بـوی مدینه می آیـد .این را از نمنم بـاران فهمیدم.
دلهـا بیتابانـد و چشـمها گریـان .سـمت چپمـان مسـجد شـجره اسـت .کمکم شـهری
سـپیدپوش بـه اسـتقبالمان میآیـد و مـن چقـدر دوسـت دارم بقیـع را ببینـم و چقـدر دلـم
میخواهـد مدینـه را بغـل کنم و سـرش را بگـذارم روی شـانههایم.
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كوهشـــيشهاي
نويسنده :مريم جعفری  /نارش :شادان
کلید واژه :غرب زدگی  -زندگی در غرب  -مهاجرت  -خیانت

موضوع :ادبیات  /رمان ايرانی

رونـد کـه ناگهـان پریـا سـرگیجه می گیـرد و بیهـوش می شـود .وقتـی پریا به هـوش می
آیـد ،دکتـر توانـا بـه بهرام می-گوید همسـرش را نـزد روان پزشـک ببرد .بهرام نمـی پذیرد.
پریـا بـه مطـب دکتـر توانـا مـی رود و دکتر مـی گوید کـه احساسـاتش را صادقانه بـه بهرام
بگویـد ح ّتـی اگـر برنجد .در یـک درگیری فیزیکی بـا بهرام ،پریـا از پلّه ها پاییـن می افتد و
پایـش مـی شـکند .بهرام مهربان تر می شـود و وارسـته به عیـادت پریا می آیـد و می گوید
کـه از مـژده جـدا شـده اسـت .چـون او را بـا بهرام دیـده اسـت .پریا ماجـرا را به بهـرام می
گویـد و بهـرام عذرخواهـی مـی کند اما پریـا زودتر از موعد گـچ پایش را باز مـی کند پریا به
ایـران مـی رود و ماجـرا را بـه پـدر و مـادرش مـی گوید و طالق مـی گیرد .حامد هـم از پریا
خواسـتگاری مـی کنـد .پریـا به حامد جـواب مثبت مـی دهد.

پريـا و حامـد قـرار اسـت بـا هـم ازدواج كنند كـه ثریا بـه پریا زنگ مـی زند کـه در مهمانی،
زنـی تـو را دیـده و برای پسـرش که مقیم آمریکاسـت پسـندیده اسـت .خواسـتگاری برگزار
میشـود و خانـواده ی پریـا از خانـواده ی بهـرام خـوش شـان مـی آید .بهـرام هم بـه ایران
میآیـد و عقـد مـی کننـد و بهرام بـه آمریـکا برمی گردد تا شـرایط رفتـن پریـا را مهیا کند.
چنـد مـاه بعـد بهـرام بازمـی گـردد و پریـا را به آمریـکا میبـرد .تنهایی هـای مـدام ،پریا را
کالفـه کـرده اسـت و بهرام پیشـنهاد می دهـد که چند تن از دوسـتانش را مهمـان کند .پریا
از رفتـار جلـف مهمـان هـا مخصوص ًا مـژده آزرده اسـت و بهرام را سـرزنش می کنـد .بهرام
پـس از رفتـن مهمـان هـا بـا قهر خانـه را ترک می کند و سـه روز بعـد ،به خانـه برمی گردد
و عـذر مـی خواهـد .پریـا می خواهد بـرای تعطیالت بـه ایران برونـد ولی بهرام بـرای الس
وگاس بلیـت میخـرد .در الس وگاس ،پریـا بـه رابطـه ی مـژده و بهـرام شـک مـی کنـد و
بهـرام بـه صـورت او سـیلی مـی زند .پریـا و بهـرام به عروسـی یکی از دوسـتان بهـرام می
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سـورانســـرد
نویسنده:جوادافهمی/نارش:سورهمهر
کلید واژه :ادبیات – داستان ایرانی  -دفاع مقدس

موضوع :ادبیات  /دفاع مقدس

وقایـع رمـان سـوران سـرد مربـوط به حـوادث کردسـتان در نیمـه اول دهه  60اسـت .محل
وقوع حوادث داسـتان ،پایگاه سـوران در بخشـی از ارتفاعات کردسـتان است و سربازهایی که
بـرای دفـاع از ایـن منطقه و جلوگیری از سـقوط پایگاه به این ناحیه اعزام شـدهاند .سـربازان
از اقـوام گوناگـون و بـا روحیـات و جهانبینیهای متفاوتاند و وجه اشـتراک آنها حراسـت از
پايگاهيسـت کـه در آنجـا مسـتقر شـدهاند .آنها هدف مشـترکی دارنـد و این موضـوع برای
اعتمـاد آنهـا بـه همدیگـر قانع کننده اسـت ،اما در طـول رمان وقایـع ناگواری اتفـاق میافتد
کـه باعث میشـود شـک و تردید در میان سـربازها ریشـه بدوانـد .بر اثر اخباری کـه از درون
پایـگاه بـه بیـرون و نیروهـای دشـمن درز میکنـد ،تعـدادی از سـربازها به شـکل مرموزی
کشـته میشـوند .توصیـف موقعیـت پایـگاه از زبان یکـی از کهنه سـربازان به سـربازان تازه
وارد ،مخاطـب را بـا شـرایط حاکـم بر پایگاه بیشـتر آشـنا میکند .جسـت و جو بـرای یافتن
فـرد یـا افـرادی کـه به بقیـه همسـنگران خود خیانـت میکننـد ،محـور اصلی رمان اسـت.
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وقایـع اصلـی در محـدوده زمانـی حـدود  2سـال (بیـن سـالهای نیمـه اول دهـه  )60اتفاق
میافتـد ،امـا دامنـه اتفاقهـا با یک وقفـه نسـبت ًا طوالنی ( 20سـال) پیگیری میشـود.
یکی از سـربازهای پایگاه سـوران (سـهراب نصرتی) در نیمه اول دهه  ،60بعد از  20سـال
بـه محـل پایـگاه برگشـته تـا بـه معمایی کـه در آن زمـان بی جـواب مانـده پاسـخی بیابد.
سـهراب بعـد از  20سـال پایگاه و روسـتای سـوران را در حال و هوای دیگـری میبیند؛ آنجا
سـر سـبز و آبـاد شـده و یکـی از سـربازان آن زمـان (مصیب) زمینهـای منطقـه را خریده و
حـاال از زمیـنداران آن منطقـه محسـوب میشـود .سـهراب با توجه به شـواهد بر جـا مانده،
کلیـد معمـای  20سـاله (خیانـت مصیـب بـه بقیـه سـربازان را مییابـد و به این شـکل گره
اصلـی ماجراهـای رمـان گشـوده میشـود .البته ایـن همه وقایع رمان نیسـت ،چـرا که خرده
روایتهای بسـیاری در دل رمان تنیده شـده که کلیت داسـتان را در پایان تشـکیل میدهند.
هنگامـی کـه موضـوع شـک و تردید ،در بین سـربازها نسـبت بـه همدیگر مطرح میشـود،
واکنـش آنهـا نسـبت به رفتارهـای همدیگر متفاوت اسـت و ایـن از جاذبههای رمان سـوران
سـرد اسـت کـه مخاطب را همـواره برای یافتن پرسـشهای ذهنـی به دنبال خود میکشـد.
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در چشم من طلوع كن
نويسنده :اعظم طياری  /انتشارات :شادان

موضوع :ادبيات /داستان ايرانی

آزادی یکـی از افـراد گروهشـان را از پلیـس مطالبه میکننـد .غزاله و
رهایـی غزالـه و کیـانِ ،
ِ
چنـگال آنها فـرار کنند و در کوهسـتان سـرگردان میشـوند تا از
کیـان موفـق میشـوند از
ِ
اجبـاری آنهـا باعـث میشـود به همدیگـر عالقهمند
سـفری
افغانسـتان سـردرمیآورند .هم
ِ
ِ
شـوند و عقـد کننـد .باالخـره غزاله موفق میشـود با نیـروی انتظامی در ایـران تماس بگیرد
و دربـارهی خـودش و کیـان بـه آنهـا خبر بدهـد .همزمان او دوباره توسـط گـروه خالفکار
دسـتگیر و شـکنجه میشـود .کیـان هـم خیـال میکنـد غزاله ُمـرده اسـت .باالخـره ،گروه
خلافکار دسـتگیر میشـوند و کیان به ایـران برمیگردد .ادامه داسـتان كتـاب در خصوص
ترديدهـاي غزالـه در مـورد انتخـاب كيـان يـا همراهـي اجباري (بخاطر پسـرش) بـا مرد بي
محبـت زندگيـش يعني منصـور و تعليقهـاي داسـتان ميگذرد.

كليدواژهها :قاچاق مواد مخدر  -عدم اعتامد متقابلِ زوجین نسبت به همدیگر – طالق  -توکّل به خدا  -عفّت و
پاکدامنی زن  -وطندوستی

غزالـه و پسـرش بـرای شـرکت در جشـن عروسـی مهناز و سـعید راهی سـفر میشـوند .در
کیـف غزاله جاسـازی
مسـیر سـفر ،او بـا ژالـه دوسـت میشـود .ژاله مقـداری هروئیـن را در
ِ
میکنـد .نیـروی انتظامـی اتوبـوس را متوقـف کـرده و مسـافرها را بازرسـی میکنـد و موا ِد
داخـل کیـف غزاله را کشـف میکند .منصور ،همسـر غزالـه ،بـرای آزادی آنها تالش
مخـد ِر
ِ
میکنـد ،ولـی فقـط میتواند پسرشـان را آزاد کنـد .در زندان ،غزاله با فخری آشـنا میشـود.
بهتدریـج مالقاتهـای منصـور کـم میشـود و درنهایـت از غزالـه جـدا میشـود .مدتی بعد
ژالـه دسـتگیر میشـود و اعتـراف میکند مـواد مخـدر را در کیف غزاله جاسـازی کـرده بود.
بـا اعتـراف ژالـه حکـم آزادی غزاله صادر میشـود ،ولـی او حال روحی مناسـبی نـدارد .برای
همیـن ،بـا کیـان ،یکـی از مأمورهـای نیـروی انتظامـی ،راهـی خانـه میشـود ،ولـی آنهـا
توسـط یـک گروه خالفکار ربوده شـده و گـروگان گرفته میشـوند .گروگانگیرهـا در ازای
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شـده اسـت وفـادار بماننـد .آنها بایـد به نحوی عمـل کنند که چیـزی فراتـر از ارزش زندگی
بشـر وجـود دارد :محموله پسـتی چیزی اسـت مقدس ،و حتمـ ًا باید هر روز در سـاعتی معین
بـه مقصـد برسـد .خلبانـان عهـدهدار ایـن مسـئولیتاند و از آن آگاهاند و همین دلیل زیسـتن
آنهاسـت .آيـا ايـن ايـده كـه با پـرواز شـبانه ،نامههـاي پسـتي را سـريعتر از قطار و كشـتي
برسـانند محقـق ميشـود؟ آيـا براي رسـيدن به ايـن هدف چـه هزينههاي روحي و جسـمي
الزم است؟

پروازشـــبانه
نویسنده :آنتوان دو سنت اگزوپری /مرتجم :پرویز داریوش  /نارش:امیرکبیر

موضوع :ادبيات  /رمان خارجی

کلید واژه :داستان فرانسوی

آنتـوان دو سـنت اگزوپـري در ايران و جهان شـناخته شـده اسـت .ميليونها نسـخه از كتاب
شـازده كوچولـوي او چـاپ شـده و هنـوز جـزء كتابهـاي پـر تيـراژ محسـوب ميشـود .اما
نويسـندهي شـازده كوچولو  6داسـتان پيش از آن نوشـته اسـت .بيشتر نوشـتههاي او داستان
سـاده و سرراسـتي دارد كـه عليرغـم داشـتن مفاهيـم عميـق و موثر بـراي اكثـر گروههاي
سـني مناسـباند .او كـه روح ماجراجـو و زندگـي پـر فراز و نشـيبي داشـت عمومـ ًا دربارهي
پـرواز مينوشـت؛ چـون خـودش خلبان بـود و به خاطـر ماموريتهايـش دائم از كشـوري به
كشـور ديگر نقـل مـكان ميكرد.
داسـتان بـر اسـاس يكي از دردسـرهاي زمـان اگزوپري شـكل ميگيرد :شـخصیت اصلی
رمـان ،ميخواهـد اثبـات كند كه برای رسـاندن محمولههای پسـتی،هواپیما وسـیله نقلیهای
اسـت سـریعتر از قطـار؛ به این شـرط کـه خلبانـان وادار به کار بسـیار خطرناک پرواز شـبانه
شـوند .او بـه افـرادش میآمـوزد کـه از مـرگ نهراسـند و بـه مأموریتـی که بـه آنـان واگذار
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ظرفیـت آن را دارد کـه ادبیـات عامـه و حتـی ادبیـات رسـمی را غنیتر کند.

چیستان؛ مقبول دیروز ،مغفول امروز
نويسنده:سیدعلیرضاهاشمی/نارش:رسوش

موضوع:ادبيات/ادبياتشفاهی

كليدواژه:چيستان-معام-ادبياتشفاهي

ن از جوامـع ابتدائـي ،در میان همة اقوام جهان شـناخته شـده بود و بـه کار می رفت.
چیسـتا 
ازایـنرو کـه ادبیـات عامـهي اقـوام جهـان آکنده از چیسـتان اسـت .در حقیقت با پیشـرفت
ن پیچیدهتـر شـد و عالقـه بـه چیسـتانهاي قديمي نیـز رنگ باخته اسـت.
تمـدن چیسـتا 
معمـا جایـگاه ویـژهای در ادبیات مکتوب و شـفاهی مـا دارد .پژوهشهای کمـی در زمینهي
چيسـتان و معمـا انجـام شـده امـا همیـن انـدازه نشـان از توجـه پژوهشـگران بـه موضوع
چیسـتان دارد .بیتردیـد سـالهای طوالنـی و در غيـاب رسـانههاي فراگير مردم شـبهای
بلنـد زمسـتان را بـا بیـان و انتقـال فرهنـگ شـفاهی گذراندهانـد .اسـناد «گنجینـة فرهنگ
مـردم» رادیـو نشـان میدهـد که چیسـتان در اوقـات فراغت مردم کاربرد داشـتهاسـت .اما
ن امـروزه جـای خود را به موسـیقی ،عکـس ،فیلم ،پیامک و گفتوگوهـای روزمره  -که از
آ
آنبعنـوان فرهنـگ عامـه یاد مـی شـود  -دادهاند .لذا میتوان چیسـتان را «مقبـول دیروز
ن در صـورت اقبـال اهل قلم و رسـانه،
و مغفـول امـروز» دانسـت .امـا حتـی امروزه چیسـتا 
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ای اسـت بدون هیچیـک از مؤلفههای جهان
کـه ایـن دو بـرادر قـدم در آن نهادهاند ،دهکده 
مـدرن دیگر.
بـدون کارخانـه و عـاری از هر نشـان ه
بـدون اتومبیـل،
بـدون ماشـین،
مـدرن؛
ِ
ِ
ِ
ِ
حـس میکنیـم نویسـنده دنیـای خالـی از آالم را ،دنیایی عـاری از این نوع نشـانهها میداند.
دنیـای تازهای کـه برادران
امـا ایـن تـازه شـرو ِع رمان اسـت .چراکه بعد از مدتـی درمییابیم،
ِ
«شـیردل» بـه آن پـا نهادهاند ،آن چیزی نیسـت کـه فکـرش را میکردیم.
دره گل سـرخ کتابـی اسـت خواندنـی کـه بـا ویرایـش محمدرضا سرشـار ،خواندنیتر شـده
است.

دره گل سرخ
نویسنده:آسرتیدلیندگرن/مرتجم:دکرتعزیراللهقوطاسلو/نارش:سورهمهر

موضوع :ادبيات /رمان خارجی

کلید واژه :داستان سوئدی-کودک

«درهگل سـرخ» بیشـتر با نام سـریال «برادران شـیردل» برای بچههای ایرانی شـناخته شده
اسـت .ایـن سـریال سـالها پیـش در برنامهکودک پخش میشـد کـه در همان زمـان مورد
اسـتقبال بسـیاری از نوجوانان قرار گرفت.
ایـن داسـتان ،رجعـت مـا انسـانها بـه نانگیاال اسـت؛ جایی کـه آدمها بعداز مـرگ به آن
میرونـد و در ذهـن کودکانـ ه راوی داسـتان نانگیاال نامیده شـده اسـت .وقتی پسـرک بیمار
بـه طـور اتفاقـی از بزرگترهـا میشـنود کـه بـه زودی خواهـد ُمـرد ،بـا ترس ایـن موضوع
را بـا بـرادرش یوناتـان در میـان میگـذارد ،امـا او نـه تنهـا برایش دلسـوزی نمیکنـد؛ بلکه
پایه رمـان در ابتدا ،حکایت
اسـتقبال میکنـد و میگویـد :چه خـوب ،کاش اول مـن میرفتم .
از ترسـیم جهانـی غریـب دارد امـا جلوتر کـه میرویم ،اتفاقـات رمان ،دریچههـای دیگری را
درباره تکه
نکته بعـدی 
ن جهانـی نزدیک میکند .
زندگی ای 
میگشـاید و اتفاقـ ًا داسـتان را بـه
ِ
بهشـت موعودی
اول رمـان ،تأکیـد بـر نوعی نوسـتالژی جهان پیشـامدرن اسـت .نانگیاال یا
ِ
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ال ً تصادفی بوده
زندان گنجانده شـده اسـت .اسـتفاده از خاطرات افراد یاد شـده در کتاب کام 
و برحسـب جذابیـت خاطـره انتخاب گردیده اسـت.

خاطرات زندان
نویسنده:به کوشش سعید غیاثیان  /نارش:سوره مهر

موضوع :ادبيات  -خاطره نويسی /تاريخ  -انقالب

کلید واژه :انقالب اسالمی -خاطرات  -زندانیان سیاسی

کتـاب خاطـرات زندان ،گزیدهای از ناگفتههای زندانیان سیاسـی رژیم پهلوی اسـت که سـید
سـعید غیاثیـان آن را تدویـن کـرده اسـت .نویسـنده خاطـرات را بـه ترتیب زمـان و موضوع
حادثـه تدويـن كرده اسـت .بدین شـرح کـه خاطرات قبـل از دسـتگیری ،دسـتگيری و ورود
بـه زنـدان در ابتـدای کار و خاطـرات فـرار و آزادی از زنـدان در انتهـا قـرار گرفتـه اسـت .در
بیـن ایـن دو موضـوع نیـز مسـائلي که هـر زندانی سیاسـی بـا آن سـروکار داشـته گنجانده
شـده اسـت .تنـوع مطالب کتاب ،نسـبت مسـتقیم بـا رویدادهـای زنـدان دارد .بدیـن ترتیب
فراوانی خاطرات مربوط به دسـتیگری ،بازجویی و شـکنجه بسـیار بیشـتر از حضور در دادگاه
اسـت .در متـن کتـاب تعـداد چهـار مورد خاطـره قبـل از دسـتگيری ،ده مورد دسـتگیری نه
مـورد بازجویـی و شـکنجه ،شـش مورد شـرایط زنـدان ،دو مـورد دادگاه ،پنج مـورد اعتصاب
و شـورش ،یـازده مـورد مسـائل داخلـی زنـدان ،نه مـورد تفریحات و سـرگرمی ،هفـت مورد
مالقـات و مسـائل خانوادگـی ،پنـج مورد فـرار و آزادی و در پایـان دو خاطـره از تمامی وقایع
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اطلس نبردهاي ماندگار
نویسنده  :مجتبی جعفری  /نارش :سوره سبز

انتشـار اطلسهـاي مختلـف براي عملياتها به صورت مسـتقل و انتشـار اطلسهاي كلي
كـه به شـرح مجموعـهاي از عملياتهـاي دوران دفاع مقدس مـي پردازند ،نقـش ارزندهاي در
شـرح روشـن و شـفاف وقايع هشـت سـال دفاع مقدس دارد .در طول سـاليان پس از جنگ
اطلسهـاي متنـوع و مفيـدي در حوزههـاي مختلـف منتشـر شـدهاند كـه از مهمتريـن آنها
ميتـوان بـه اطلسهـاي مركز مطالعـات و تحقيقات جنگ سـپاه ،اطلسهـاي منطقه محور
و شـهر محـور كه توسـط بنيـاد حفظ آثار و نشـر ارزشـهاي دفاع مقدس چاپ شـدند ،اشـاره
كرد.

موضوع :تاریخ /دفاع مقدس

کلید واژه :دفاع مقدس  -اطلس -تاریخ -جغرافیا

این اطلس دو زبانه (فارسـی ـ انگلیسـی) حاوی اطالعات و عکس های جدید از سـال های
دفاع مقدس می باشد که در صفحات گالسه و با تصاویر رنگی چاپ شده است.
اطلـس دو زبانـه نبردهـاي مانـدگار (فارسـی ـ انگلیسـی) حـاوی اطالعـات و عکـس هـای
جدیـد از سـال هـای دفـاع مقدس اسـت .كتاب بـا كاغذ گالسـه و تصاویر رنگی چاپ شـده
اسـت .طـرح و تدویـن ایـن اطلس نظامی به کوشـش سـرهنگ مجتبـی جعفـری و زیرنظر
امیرسـرتیپ احمدرضـا پوردسـتان ،فرمانـده نیـروی زمینی ارتـش صورت گرفته اسـت.
اطلـس نبردهـای مانـدگار در  ۸فصـل بـا عناویـن زير اسـت :سـال اول؛ تجاوز سراسـری
و تثبیـت دشـمن .سـال دوم؛ بیـرون راندن دشـمن .سـال سـوم؛ ورود بـه خاک عراق .سـال
چهـارم؛ فشـارهای سیاسـی بـرای تحمیـل صلـح .سـال پنجـم؛ جنـگ شـهرها و عملیـات
محـدود .سـال ششـم؛ تصرف فاو .سـال هفتم؛ صـدور قطعنامه  .۵۹۸سـال هشـتم؛ پذیرش
قطعنامـه  ۵۹۸و پایـان جنگ.
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دانستنيها و احكام ازدواج
نويسنده :سيد كاظم كاظمي  /نارش :پيوند با امام

موضوع:دين /احکام خانواده

 )2اسـتفتائات مراجـع معظم از مجموعه اسـتفتائات يـا از طريق كتابهايي كه بـه تأييد مراجع
يا دفاترشـان رسـيده است اخذ شـده است.
 )3بـه منظـور سـهولت در انتقـال نظرات برخي احكام به صورت پرسـش و پاسـخ بيان شـده
است.
 )4انضمـام توصيههـاي اخالقـي مراجـع در بـارهي ازدواج و زندگـي زناشـوئي كـه از كتـب
غيرفقهـي ايشـان جمعآوري شـده اسـت.
 )7در ضمـن در هـر فصـل ،از احاديـث متناسـب نيز به منظـور بهرهگيري بيشـتر خوانندگان
استفاده شـده است.

كليدواژه :ازدواج-احكام ازدواج  -ارتباط دخرت وپرس -مهارت های زندگی

نيــاز خـانوادههــا و جــوانان بـه احـكام فقهي و سـواالت شـرعي دربـارهي ازدواج ،موجب
تدويــن چنين مجموعهاي شده است .از آن رو كه ايــن دستــه از احكــام مورد نياز عامهي
مـردم اسـت و كمتـر بـه صـورت دسـتهبندي شـده و منظـم در جايـي گـردآوري شـده ،اين
كتـاب ارتقـاي سـطح آگاهيهـاي دينـي جامعه را مد نظـر دارد .البتـه بايد اذعان داشـت اين
مسـائل بـه صـورت پراكنده در بخشـهاي مختلف كتابهـاي احكام ديده ميشـود .امـا نه آن
احـكام پراكنـده پاسـخگوي همه سـؤاالت جديد احكام ازدواج اسـت و نه اينكه دسترسـي به
همـان مقـدار نيـز براي عموم مردم سـهل و آسـان اسـت.
اين مجموعه داراي ويژگيهايي است كه برخي از آنها عبارت است:
 )1از احـكام مراجـع مرحـوم چـون آيات عظام امام خمينـي ،خويي و  ...و مراجـع حاضر آيات
عظام ،خامنهاي ،سيسـتاني ،وحيد خراسـاني و  ...اسـتفاده شده است.
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محمد (ص) و پيامبران (ع)
نويسنده :فريد مسعودی  /نارش :دليل ما

موضوع:دين  /اعتقادات

كليدواژه :حرضت محمد صلی الله عليه و آله -حرضت علی عليه السالم -پيامربان عليهم السالم

کتاب حدیث مفصلی از حضرت (علی عليه السلام) اسـت که در پاسـخ به پرسـش های یک یهودی
بیـان فرمـوده انـد .ایـن یهودی در مسـجد حاضـر می شـود و ادعای مسـلمانان در مـورد برتر
بـودن رسـول خـدا (صلـي اهلل عليـه و آله) را بر سـایر انبیاء به چالش می کشـد و تنها حضـرت علی (علی عليه
السلام) اسـت که پاسـخگوی تمام پرسـش های اوسـت  .پاسـخ های ارزشـمند و ذکر معجزات
انبیـاء و رسـول خـدا (صلـي اهلل عليـه و آلـه) مطالـب ارزنده ای اسـت که از زبان حضرت علی عليه السلام
بـه آیندگان منتقل شـده اسـت .فصـل اول کتاب در موضوع اولين كسـي كه بندگـي خداوند را
اقـرار نمـود اسـت و در فصـل دوم در مورد برتری رسـول خدا (صلي اهلل عليه و آله) بر سـایر انبیاء نگاشـته
شـده و تنهـا بـه یـک مـورد از موارد متعدد بسـنده شـده اسـت .مبحـث تخفیف های فـراوان
خداونـد در اعمـال و احـکام عبـادی بـه مومنـان واقعـی مکتـب اسلام در گفت و گـوی بین
رسـول (صلـي اهلل عليـه و آلـه) و خداونـد در شـب معراج از مطالب بسـیار خواندنی کتاب به شـمار می رود.
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دخترشــــینا
نویسنده :بهناز رضابی زاده  /نارش :سوره مهر

موضوع :ادبيات /دفاع مقدس

کلید واژه :خاطرات-دفاع مقدس -بانوان

کتـاب دختر شـینا که بـا قلم توانای خانم ضرابی زاده ،خاطرات همسـر شـهید ابراهیمی را به
«دختـر شـینا» داسـتان زندگی عاشـقانه «قدمخیـر محمدی» با شـهید حاج سـتار ابراهیمی
اسـت .كتابـی جـذاب ،خوش خـوان ،با اتفاقاتـی جالب از زندگـی دختری که در روسـتا متولد
میشـود ،رشـد ميكنـد و ازدواج میکند.تـا نیمههـای کتـاب خبـری از جنـگ و انقلاب
نیسـت .زندگـی یـک آدم عـادی روستاییسـت با همـهي جذابيتهاي داسـتاني آن.
دختـر شـینا روایـت زندگـی دختـری بیسـواد امـا باایمـان اسـت .دختـری کـه روزگار او
را طـوری بـار آورد کـه بتوانـد صبـور و اسـتوار بـه زندگـیاش بعـد از جنـگ ادامه دهـد و به
تنهایـی فرزندانـش را اداره و بـزرگ کنـد .او بـه وصیت شـوهرش که میخواهـد زنش بعد از
او زینـبوار بـه زندگـی ادامـه دهـد عمل میکنـد و تالش میکند یـاد و خاطره شـوهرش را
پشـتیبان زندگـی قـرار دهد و ایمان داشـته باشـد که شـهید همیشـه زنده اسـت
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نویسـنده ایـن کتـاب ،افسـردگی ،وحشـتزدگی و بیکنترلـی را از پیامدهـای اهمـال کاری
ذکـر کـرده و سـپس به ریشـه ،علـل ،عوامـل و راهکارهای برون رفـت از آن اشـاره میکند.
نویسـنده کتـاب معتقد اسـت که اهمـال کاری به سـرعت به صورت عـادت در افـراد نمایان
میشـود و ایـن بیماری مسـری اسـت که از انسـانی به انسـان دیگـر و از فرد بـه جامعه و از
جامعـهای به جامعـهی دیگر سـرایت میکند.
اهــــمالكاري
نويسنده:مرتضیآقاتهرانی /نارش:موسسهامامخمينی(ره)

موضوع:روانشناسی /مهارتزندگی

كليدواژه :اهامل -سستی -تنبلی  -مرتضی آقاتهرانی

ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل اسـت که فصل نخسـت ایـن کتـاب دارای کلیاتـی در زمینه
تعریـف اهمـال کاری ،ویژگـی هـای اهمـال کار ،مراتـب اهمـال کاری و آثـار اهمـال کاری
است.
نویسـنده در فصـل دوم ریشـه هـا و علل اهمـال کاری را مدنظر قرار داده و بـه مواردی مانند
دهن بینی  ،افسـردگی و اضطراب اشـاره کرده اسـت.
عوامـل بیرونـی و محیطی ماننـد نارضایتی از وضع موجود ،احسـاس عدم مسـئولیت در برابر
دیگـران ،لجبـازی ،اهمـال کاری و پرخاشـگری انفعالی ،عوامل هوس انگیز و سـرگرم کننده
و توقـع بیـش از حـد از دیگـران از دیگـر عناوین مطرح شـده در فصل دوم این کتاب اسـت.
در فصـل سـوم عوامـل اهمـال کاری و بهرهگیـری از فرصتها در قالب هفـت موضوع مانند
بـی نظمـی و بیبرنامگـی و انجام کارهـای بزرگ بدون زمان بندی طرح بحث شـده اسـت.
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 99مساله رياضي
نويسنده :پرويز شهرياری  /نارش :محراب قلم

موضوع:آموزشی/آموزشریاضی

كليدواژه :رياضيات مقدماتی – مسائل رياضی  -رسگرمی رياضی – آموزش رياضی

راهنمایـی تنظيـم و بـه زيـور طبـع آراسـته شـده اسـت .كتـاب مجموعـهاي نـاب از درس،
مسـاله و سـرگرمي رياضيسـت كـه در  128صفحـه و در قطـع رقعـي چاپ شـده اسـت .از
اسـتاد شـهرياري ،چهـره مانـدگار آموزش رياضي كشـور ،تاكنـون كتب متعـددي در آموزش
رياضيـات ،تاريـخ رياضـي و  ...به چاپ رسـيده اسـت .نام ايشـان بـه عنوان نويسـنده كتاب،
خواننـده را بـه دقـت و ظرافت طراحي و انتخاب مسـائل مطمئن ميكند .اگرچـه كتاب براي
دو رده سـني (ج ،د) مناسـب تشـخيص داده شـده اسـت ،اما تنوع مسـائل ،دقت در انتخاب و
بيـان جـذاب آنهـا ميتواند مورد پسـند طيـف گسـتردهتري از مخاطب عالقهمنـد به مباحث
سـرگرمي رياضي باشد.
خوانـدن ايـن كتـاب مفيد و سـرگرمكننده بـه تمامي دانشآمـوزان عالقهمند بـه رياضي و
سـرگرميهاي ذهني توصيه ميشـود.

«همـه مـا در طـول زندگـي خـود ،چـه در زندگـي عـادي و در جامعـه و چـه در زندگـي
تحصيلـي و علمـي ،بطـور دائـم بـا مسـالههاي تـازه روبـرو ميشـويم كـه بـه منظـور ادامه
زندگـي خـود ناچاريـم بـراي حل آنهـا چـارهاي بينديشـيم .طبيعت و زندگـي ،مسـالهها را از
هـم جـدا نميكنـد ،به نحوي كه نخسـت مسـالههاي سـادهتري را دربرابرمان بگـذارد و بعد
بـه تدريـج بـه مسـالههاي دشـوارتر بپـردازد .بايـد عادت كنيـم هر وقـت و هرجا بـا موضوع
يـا مسـالهاي برخورديـم ،بتوانيـم با ياري گرفتـن از توان علمي و انديشـهاي خـود ،آن را حل
كنيـم .انتخـاب مسـاله بـا ما نيسـت كه يكـي را نپسـنديم و كنار بگذاريـم و خود را سـرگرم
موضوعهايـي كنيـم كه بيشـتر ميپسـنديم».
اين بخشـي از پيشـگفتار كتاب  99مسـاله رياضي نوشـته اسـتاد مرحوم پرويز شـهرياري
اسـت .كتـاب براي گروه سـني «ج» سـالهای چهـارم ،پنجم و ششـم دبسـتان و «د» دوره
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آموزش سواد اطالعاتي
نويسنده :مهری پريرخ  /نارش :كتابدار

موضوع :علومارتباطات

كليدواژه :سواد اطالعاتی – آموزش سواد اطالعاتی  -استاندارد سواد اطالعاتی  -نظريههای يادگريی

بـه تعبيـر نيـل پسـتمن «بيـش از يـك دهـه قبـل ،عبارت سـواد بـه طـور صرف بـه معناي
خوانـدن و نوشـتن بود .اما امروزه اينگونه نيسـت زيرا با گستردهشـدن مفهـوم ارتباطات ،معناي
سـواد در شـكل واقعي خود ،مهارتي اسـت كه انسـان را قادر ميسـازد بر ابزار و امكانات ارتباط
جمعـي مديريـت داشـته باشـد .با وجـود اينكه هنـوز خواندن و نوشـتن جايگاه خود را از دسـت
نـداده اسـت ،در يك جامعـه اطالعاتي ابزاري ناكافي محسـوب ميشـود».
رشـد سـريع منابـع دانـش بشـري و ظهـور و گسـترش شـتابندهي فناوريهـاي ارتباطـي و
اطالعاتـي ،بشـر امـروز را در يافتن منابع اطالعاتي مورد نياز با سرگشـتگي بيسـابقهاي روبرو
سـاخته اسـت .تنهـا راه غلبه بر اين مشـكل و تسـريع در يافتـن اطالعات مورد نيـاز ،آموزش و
فراگيـري صحيـح مهارتهاي سـواد اطالعاتي اسـت .از ديگر سـو جامعهي قـرن  21جامعهي
يادگيرنـده ناميده شـده اسـت .هر شـخص بايـد يادگيرندهي مادامالعمر باشـد كـه پيشنياز آن
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كسـب مهارتهـاي مربوط بـه تفكر انتقادي و سـواد اطالعاتي اسـت.
واژه سـواد اطالعاتـي اول بـار در سـال  1974توسـط پـاول زوركفسـكي در گزارشـي كـه به
كميسـيون كتابخانهها و مراكز اطالعرسـاني امريكا داد ،مطرح شـد .سـواد اطالعاتي مجموعه
مهارتهـاي الزم بـراي جسـتجو ،بازيابـي و اسـتفاده مؤثـر از منابـع اطالعاتي مختلف اسـت.
آمـوزش صحيـح نحـوه اطالعيابـي يكـي از ضروريـات عصر جديـد اطالعاتي اسـت .بنابراين
بايـد به همه افراد جامعه ،به ويژه كسـاني كه در رشـد جامعه نقش اساسـي دارنـد ،آموزش داده
شـود كـه بداننـد اطالعات چيسـت؟ چه ارزشـي در توسـعه دارد؟ چگونه ميتوان آن را بدسـت
آورد و بـه صـورت مؤثر اسـتفاده كرد؟
كتـاب آمـوزش سـواد اطالعاتـي :مفاهيـم ،روشهـا و برنامههـا نوشـته دكتر مهـري پريرخ
عضو هياتعلمي گروه كتابداري دانشـگاه فردوسـي مشـهد يكي از منابع اصلي درس مباني و
روشهاي آموزش سـواد اطالعاتي در رشـته كتابداري و اطالعرسـاني اسـت .نويسـنده اثر خود
از طراحان اين درس بوده و سـالهاي متمادي كالسها و كارگاههاي آموزشـي سـواد اطالعاتي
را بـراي دانشـجويان و كتابداران برگزار كرده اسـت.
ايـن كتـاب حـاوي جنبههـاي گوناگـون آموزش سـواد اطالعاتي به كتابـداران با زبان سـاده
و در چهـار فصـل تنظيـم شـده اسـت .فصـل اول دربـاره ارزش اطالعات و مفاهيـم ،اهميت و
كاربردهـاي سـواد اطالعاتـي و نقـش كتابـداران در آمـوزش و توسـعه سـواد اطالعاتي اسـت.
تاريخچه سـواد اطالعاتي و روند شـكلگيري و گسـترش سـواد اطالعاتي در جهان را ميتوان
در فصل دوم پيگيري كرد .فصل سـوم به اسـتانداردها و مهارتهاي سـواد اطالعاتي اختصاص
دارد .فصـل چهـارم ،به كاربرد نظريههاي يادگيري در آموزش سـواد اطالعاتـي اختصاص دارد.
خوانـدن ايـن كتـاب بـه كتابـداران و دانشـجويان كتابـداري و كليـه مرتبطيـن بـا حـوزه
اطالعرسـاني توصيـه ميشـود.
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فرهنگ علوم تجربي مدرسه
گردآوری و تدوين :حسني دانشفر  /نارش :موسس ه فرهنگ ی مدرسهبرهان

موضوع :علمی  -آموزشی

كليدواژه :كتاب مرجع  -واژهنامه فارسی انگليسی  -علوم تجربی

شـما از ايـن كتاب ممكن اسـت به دو صورت اسـتفاده كنيد؛ صـورت اول اينكـه آن را باز كنيد
و ماننـد كتابهـاي ديگـر از ابتـدا تا انتها بخوانيـد .اگر ايـن روش را انتخاب كردهايد ،پيشـنهاد
ميكنيـم بـه واژههايي كه با حروف سـياه مشـخص شـدهاند توجه داشـته باشـيد .توضيح اين
واژههـا را در صفحههـاي ديگـر پيـدا خواهيـد كـرد .وقتـي از يك واژه شـروع كنيـد و به دنبال
توضيحات واژههاي مشـخص شـده برويـد ،در نهايت ،تقريبا كل كتـاب را مطالعه خواهيد كرد.
صـورت ديگـر اسـتفاده از ايـن كتاب و ديگر فرهنگنامهها اين اسـت كه هرگاه به توضيحاتي
دربـارهي يـك واژه نيـاز داشـتيد ،بـه آن مراجعـه كنيـد .دليل اصلـي تهيه و تنظيـم كتابهاي
مرجـع رفـع نيـاز مراجعهكننـدگان اسـت .كتـاب مرجـع ،هر قـدر هم مفصـل باشـد نميتواند
همـه اطالعـات و دانسـتنيها را در خـود جاي دهد؛ ولي هر قدر مختصر باشـد باز پاسـخگوي
بسـياري از پرسشهاست.
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در ايـن كتـاب بـا بيـش از  1200واژه ،كـه بـه عنوان دانسـتنيهاي علمي در زندگـي روزمره
و تحصيلـي بـا آن سـروكار داريـد .واژههـا و مدخلهاي كتاب بـه ترتيب الفباي فارسـي از الف
تـا ي مرتـب شـده اسـت و در كنـار هر مدخـل و واژه فارسـي معادل انگليسـي آن نيـز موجود
اسـت .در پيدا كردن تعريفها ،سـادگي و كوتاهي مالك عمل بوده و اسـتفاده از تصوير رنگي
مناسـب در جايجـاي كتـاب بـه تنـوع و گويايـي تعريف كمك شـاياني كرده اسـت .مدخلها
تقريبـا تمامـي حـوزه علـوم مـورد نيـاز دانشآمـوزان اعـم از فيزيك ،شـيمي ،زمينشناسـي و
زيستشناسـي را شـامل ميشـود .وجود ضميمههاي مناسـب در انتهاي كتاب در غناي هرچه
انگليسـي اصطالحات علمي با استفاده از متن
بيشـتر كتاب اسـت .يافتن معادلهاي فارسـي و
ِ
و واژهنامه انگليسـي انتهاي كتاب ،بسـيار آسـان و مناسـب براي دانشآموزان اسـت.
ايـن كتـاب جهـت مراجعـه و رفـع نيـاز مطالعاتي بـراي دانشآمـوزان دورههـاي راهنمايي و
دبيرسـتان توصيه ميشـود.
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مجموعه رياضيات كانگورو
مرتجم :برديا حسام ،زهره پندی  /نارش :فاطمی

موضوع:علمی-آموزشی

كليدواژه :رياضيات مقدماتی  -مسابقات رياضی  -مسائل حلشده  -آموزش رياضی ابتدايی

رياضيـات از دوران باسـتان مـورد توجـه بشـر بـوده و از همان آغـاز از جملـه ذهنيترين و در
عيـن حـال عمليتريـن تالشهاي آدمي به شـمار آمده اسـت .پيشـرفتهاي شـگرف علوم
و تكنولـوژي در سـالهاي اخيـر همگـي بر پايه علم رياضيات اسـتوار شـده و به همين خاطر
دانشـمندان و متخصصـان علـوم و تكنولوژي رياضيـات را پايه علوم مينامند .از سـوي ديگر
نقـش مهمـي كـه رياضـي در تربيت تفكـر كـودكان و نوجوانان بـازي ميكنـد .رياضي يك
ورزش بـدون تماشـاگر اسـت ،فهميـدن رياضي به معنـي انجـامدادن آن اسـت و انجامدادن
رياضـي بـه معنـي توانايـي حـل مسـاله رياضي اسـت .آمـوزش توانايي حـل مسـاله و ايجاد
چالـش ذهنـي يكي از اهداف مسـابقات رياضي در سراسـر دنيا اسـت.
کتابهـای ریاضیـات کانگـورو كـه در شـش مجلـد بـه همـت انتشـارات فاطمي بـه زيور
طبع آراسـته شـده اسـت ،حاوی مسـالهها و پاسـخهای تشـریحی مسـابقات کانگورو با توجه
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بـه مقاطـع تحصيلـي دانشآموزان طراحي شـده اسـت .هـدف از انتشـار اين كتاب آشـنایی
بیشـتر دانشآمـوزان و معلمـان بـا این مسـابقه ،خصوصا مسـالههای سـاده ،زیبـا و جذاب و
راهحلهـای بدیـع و خالقانـهی آنها اسـت.
مسـابقه رياضـي بینالمللـی کانگـورو كـه بـه صـورت چندگزینـهاي بـراي دانشآمـوزان
مختلف (از اول دبسـتان تا سـال آخر دبیرسـتان) طراحي شـده هر سـاله در سراسر دنيا برگزار
ميشـود .کشـور مـا نیز از سـال  2009با نمایندگی باشـگاه دانش پژوهان جـوان به عضویت
در این مسـابقه پذیرفته شـده اسـت .اين مسـابقه در اواخر فروردین ماه هر سـال در صورت
امـکان بـا همـکاري ادارات آمـوزش و پـرورش اسـتانها در هر شـهر ،برای پایههای سـوم،
چهـارم ،پنجـم و ششـم ابتدایـی و دوم و سـوم راهنمایـی برگـزار میشـود .هـدف ریاضیات
کانگـورو ،فقـط برگـزاری یـک مسـابقه و رقابت متـداول بین دانشآمـوزان نیسـت ،در واقع
ریاضیـات کانگـورو بیشـتر یـک روز شـاد ریاضی اسـت .هدف ریاضـی کانگورو ارتقـاء درک
ریاضـی دانشآمـوزان ،رشـد توانمندیهـای دانشآمـوزان بـرای لـذت بـردن از فعالیتهای
هوشـمندانه و تقویـت اعتمـاد به نفس دانشآموزان در یادگیری ریاضی اسـت .اين مسـابقات
برنـده نـدارد ،بنابرایـن همـه دانشآموزانـی کـه در روز و مسـابقه کانگـورو شـرکت میکنند
برنده هسـتند.
بـراي اطلاع از تاريخچـه و كسـب اطالعـات بيشـتر در مـورد ايـن مسـابقه به اين سـايت
مراجعـه كنيـدwww.mathkangaroo.ir :
خواندن اين كتابهاي به تمامي دانشآموزان عالقهمند به رياضي توصيه ميشود.
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را ببرند.
بـا توجـه بـه اهمیت آماده سـازی سـعی می شـود در ایـن کتاب به مسـائل مربوط بـه آماده
سـازی انـواع منابـع اطالعاتی مانند کتـاب ،مجله ،منابـع الکترونیکی،منابع سـمعی و بصری
در بخـش هـای جداگانـه پرداختـه شـود و در نهایت چالش هـای پیش روی آماده سـازی به
صـورت اجمالی مـورد بحث قـرار گیرد.
آماده سازي منابع اطالعاتي در كتابخانه هاي آموزشگاهي
نويسنده:طیبهشهمیرزادی-سوسنقریشی/نارش:نرشکتابدار

موضوع:کتابداری/خدماتاطالعرسانی

كليدواژه :خدماتاطالعرسانی-منابعاطالعاتی

آمـاده سـازی منابع اطالعاتی  ،مجموعـه ای از عملیات مانند ثبت کردن،مهر زدن ،برچسـب
زدن ،نوشـتن شـماره بازیابی ،چسـباندن جیـب کتاب،صحافی و روکش کـردن کتاب و غیره
اسـت کـه فعالیت هـای جاری و اسـتفاده از منابع اطالعاتـی را درکتابخانه تسـهیل می کند.
هـدف عمـده و اصلـی هـر کتابخانه تهیـه اطالعات مـورد نیاز و دسـترس پذیر سـاختن آن
بـرای اسـتفاده کننـدگان است.مسـلما سـازماندهی و آمـاده سـازی اطالعات نیز در راسـتای
همیـن هـدف مهم کتابخانه اسـت .آماده سـازی منابـع اطالعاتی برای کاهـش هزینه های
ذخیـره و نگهـداری اطالعات،نظـام منـد نمـودن گـردش بسـیاری از فعالیت هـای جاری و
آسـان نمـودن دسترسـی اتسـفاده کننـدگان بـه دسترسـی اطالعـات مجموعه اسـت .آماده
سـازی باعـث می شـود آنچـه را که هر بخـش از کتابخانه به نـوان وظیفـه تخصصی انجام
می دهد،سـایر کارکنان و بخش ها و حتی اسـتفاده کنندگان کتابخانه بتوانند اسـتفاده نهایی
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اصلـی در تالیـف کتاب پیـش رو نیز همین بوده اسـت .در این کتاب مولفان محترم کوشـیده
انـد قواعـد و اصول الزم برای ایجاد محیطی پیراسـته و آراسـته در کتابخانـه های عمومی را
بـه کتابـداران خـدوم و زحمت کش عرضـه کنند.

شاداب سازي محيط كتابخانه هاي عمومي
نویسنده :دكرت ابراهيم افشار زنجانی و نگار افضلی /نارش :کتاب نرش

موضوع:کتابداری/کتابخانههایعمومی

كليدواژه :کتابداری ـ روان شناسی-کتابخانه های عمومی

کتابخانـه هـای عمومـی ،نهادهایـی اجتماعـی و بـا نقش های اجتماعی مشـخص هسـتند
کـه کالبـد فیزیکـی شـان بایـد بـا نقش هـای اجتماعـی شـان همخوانی داشـته باشـد .این
نقـش هـای اجتماعـی عمدتا تحـت عناویـن آمـوزش ،فرهنگ ،سـرگرمی و اطالع رسـانی
مـورد اشـاره قـرار گرفتـه انـد .آموزش ،فرهنگسـازي ،سـرگرمی و اطلاع رسـانی در مکان
هایـی سـرد ،خشـک ،بی روح و فاقـد جذابیت قابل تحقق نیسـتند .نباید سـاخته های قوطی
کبریتـی و سـوله ماننـد و دخمـه شـکل را بـه عنـوان کتابخانه هـای عمومی به مـردم قالب
کـرد .الزم اسـت کتابخانـه هـای عمومـی ،همچـون دیگـر مـکان هـای عمومـی بـه گونه
ای طراحـی و پیرایـش و آرایـش شـوند کـه بـرای مردمانـی کـه در آن حضور دارنـد اعم از
کارکنـان و مراجعـان محیطـی شـاد ،جذاب ،پذیـرا و راحت ایجـاد کنند .در این صورت اسـت
کـه کتابخانـه هـای عمومـی در ایفای نقش هـای اجتماعی شـان موفق خواهند بـود .انگیزه
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ی در اینترنت
ع الکترونیک 
ی و استفاد ه از کتابخان ه و مناب 
مأخذشناس 

نویسنده :پروین انوار (استعالمی) /نارش :نرش کتابدار

موضوع:کتابداری/مأخذشناسی/منابعاالکرتونیک

كليدواژه :خدمات مرجع ـ مراجع ـ کتابشناسی

كـردن دانشـجويان ،پژوهشـگران و همه خواننـدگان با
هـدف ايـن كتاب ،در راسـتاي آشـنا
ِ
علمـى اسـتفاده از كتابخانـه ،شـناخت و كاربـرد منابع مرجـع در پژوهـش بوده و
هـاى
روش ِ
ِ
بخش مرجع
نـكات خوبـي را برای نگارش مقاله و رسـاله پژوهشـی ارائه ميدهد.
کتابـداران ِ
ِ
گـردآورى
كتابخانههـا و مدرسـاني كـه مىخواهنـد دانشـجويات یـا کاربـران خـود را بـراى
ِ
مطالـب و نوشـتن مقالههـا و گزارشهـاى تحقيقـى راهنمايى كننـد ،مىتواننـد از اين كتاب
بهـره بگيرنـد .از جملـه سـئواالت مهمـي كه در ايـن كتاب پاسـخ داده شـده عبارتند از:
 .1براى بيشـترين بهرهگيرى از موا ِّد گردآورى شـده در كتابخانهها و مراكز اسـناد و مدارك
علمى ،چه مطالبـى را بايد بدانيم؟
 .2بـراى تدويـن مقالههـاى تحقيقـى و پاياننامههـا از كجـا و چگونـه بايـد آغاز كـرد؟ و به
چـه منابعى و چگونـه بايد دسترسـى يافت؟
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 .3پس از فراهم شدن مواد ،چگونه بايد آنها را در قالب يك مقاله يا رساله تدوين كرد؟
در گفتار نخسـت ،سـخن از كتاب و اجزای تشـكيلدهنده آن اسـت .در گفتار دوم ،پژوهشـگر
كتاب موردنظـر يا كتابهاى مربوط بـه موضوع كار
يـا دانشـجو راهنمايى مىشـود كـه چگونه ِ
خـود را بيابـد .گفتارهـاى سـوم و چهـارم بـه جوينـدگان مىگويد كـه منابع مرجـع كداماند؟
و چگونـه مىتـوان از آنهـا بهـره گرفـت؟ گفتـار پنجـم دربـاره مـواد غیركتابی ماننـد فيلم و
اسلايد و نشـرياتى مانند پيايندها ،اسـتانداردها و ....است.
در گفتـار ششـم بـا انـواع كتابخانههـا آشـنا مىشـويم .گفتـار هفتـم دربـاره كاربـرد رايانـه
در كتابخانـه و بخـش مرجـع ،آشـنايى بـا پايگاههـاى الكترونيكـى ،شـبكههاى كتابـدارى
و اطالعرسـانى ،و روشهـاى جسـتجو در اينترنـت و ِوب اسـت ،گفتـار آخـر (هشـتم) نيـز،
پژوهشـگر را بـا روش تدويـن و نـگارش رسـالهها و مقالههـا ،و نوشـتن پانويس و فهرسـت
مآخـ ِذ منابـع چاپـى و الكترونيكـى آشـنا مىكند.
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كتاب «مرجعشناسـي عمومي التين» در واقع پاسـخ به بخش اول اين نياز اسـت .اين كتاب
كـه در واقـع از آثـار ويليـام كتز الگو گرفته اسـت در صدد اسـت در همان قالب تقسـيمبندي
سـنتي آثـار مرجـع (كتابشناسـي ،دايرهالعمارف ،دسـتنامه و  )...منابع مفيـد و روزآمد را معرفي
كنـد و نيمنگاهـي نيـز به منابع فارسـي دارد .مولفان ايـن كتاب بابك پرتـو و رحيم عليجاني
هسـتند .بابك پرتو سـاليان متعددي در دانشـگاه شـيراز مدرس مرجعشناسـي بوده اسـت و
رحيـم عليجانـي نيز از اعضاي هيات علمي دانشـگاه پيام نور شـيراز اسـت.
مرجع شناسي عمومي التين (چاپي -اينترنتي)
نویسنده :بابک پرتو ـ رحیم علیجانی /نارش :چاپار

موضوع:کتابداری/مرجعشناسی

كتابخانـه اسـت .اين امري اسـت كـه اكثـر كتابـداران بدان
قلـب
خدمـاتاژه:مرجـع
خدمـاتعمومی
مرجع شناسی
کتابداری ـ
كليدو
اعتقـاد راسـخ دارنـد .براي ايـن منظور كتابدارن بايسـتي با فنون خدمات مرجع آشـنا شـوند.
خدمـات مرجـع قلـب خدمـات كتابخانـه اسـت .ايـن امري اسـت كـه اكثـر كتابـداران بدان
اعتقـاد راسـخ دارنـد .براي ايـن منظور كتابدارن بايسـتي با فنون خدمات مرجع آشـنا شـوند.
در كنـار يادگيـري ايـن فنـون الزم اسـت كه وي بـا منابع روزآمـد و دسـت اول در اين زمينه
نيز آشـنايي داشـته باشد.
پيشـتر آثار متعددي در زمينه مرجعشناسـي منتشـر شـده اسـت .اما با روي كار آمدن اينترنت
نـوع صـورت جديـدي بـه نشـر منابـع مرجـع داده شـده اسـت كـه در آن قالب منابع بسـيار
متعـددي منتشـر شـده اسـت و با نگاهـي به روند رشـد اين منابـع ميتوان به سـادگي گفت
در آينـده نيـز بايسـتي بيش از آنچه امروز ميبينيم ،منتظر نشـر آثار جديـد در فضاي اينترنت
باشـيم .بنابرايـن در قـدم اول الزم اسـت كـه افـرادي كـه خدمات مرجـع ميدهند ،بـا منابع
موجـود آشـنا شـوند و در ادامـه راهـي پيدا كنند كـه دائم خـود را روزآمد نگـه دارند.
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مراكـز اسـناد و اطالعرسـانى (فيد) اسـت .دكتر فاطمه اسـدى كرگانى ،عضـو هيأت علمى و
مديـر گـروه كتابدارى و اطالعرسـانى پزشـكى در دانشـگاه علوم پزشـكى و خدمـات درمانى
ايـران ايـن اثـر را ترجمـه و عبدالحسـين آذرنـگ ،نويسـنده ،و مترجـم و از متخصصان علم
اطالعرسـانى مقابلـه و ويراسـتارى كرده اسـت.

فرهنگ فشرده علوم كتابداری و اطالعرسانى
نويسنده:استالكينن /مرتجم:دكرتفاطمهاسدىكرگاىن/نارش:کتابدر

موضوع:کتابداری/فرهنگنامه

كليدواژه :کتابداری ـ واژه نامه ـ اصطالح ها و تعبیرها

ايـن كتـاب واژهنامـهاى اسـت جامـع بـا  3000اصطلاح در زمينـه علـوم كتابـدارى و
اطالعرسـانى .اين كتاب واژهنامهاى اسـت جامـع با  3000اصطالح در زمينـه علوم كتابدارى
و اطالعرسـانى .بـراى هـر واژه ،علاوه بـر يك يا چنـد برابر فارسـى ،تعريفى كوتـاه اما گويا
نيـز ارائـه شـده اسـت .نمايـه الفبايـى اصطالحـات و نظـام ارجاعـى آن ،بهرهگيـرى از ايـن
كتـاب را تسـهيل كـرده اسـت .ويژگى ديگر ايـن واژهنامـه ،تفكيك اصطالحات بـه  6زمينه
موضوعـى زیر اسـت :منابـع اطالعاتـى ،سـازماندهى و بازيابى اطالعـات ،رايانـه و ارتباطات
دوربـرد ،مديريـت منابـع اطالعاتـى ،روش پژوهـش و نشـر .نكته ديگـرى كه بـر اعتبار اين
اثـر افـزوده ،اين اسـت كـه اصطالحات ،مـورد نقد و بررسـى متخصصان علوم اطالعرسـانى
و كتابـدارى در كشـورهاى مختلـف جهان قـرار گرفته اسـت .پديدآورنده كتاب اسـتالكنين،
مدرس دانشـگاه ،مشـاور اطالعرسـانى در امـر آموزش و دبير كل اسـبق اتحاديـه بينالمللى
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بزرگتـــرينفريضــه
نويسنده :محمد تقی مصباح يزدی  /انتشارات :موسسه امام خمينی(ره)

موضوع :دین /اعتقادات

كليدواژه :دین اسالم -امر به معروف و نهی از منكر -مصباح يزدی

«امـر بـه معـروف و نهـي از منکـر» و پرداختـن بـه مسـايل مربـوط بـه آن موضـوع ايـن
اثـر ميباشـد .ايـن فريضـه کـه توجـه مـردم و مسـوولين بـه آن ميتوانـد باعث کاسـتن از
زشـتيهاي جامعـه شـود ،مورد سـتايش محققانـي همچون مايـکل کوک انگليسـي نيز قرار
گرفتـه اسـت .نوشـتار حاضـر کـه گزيـدهاي از سـخنرانيها و نوشـتههاي چاپ شـده عالمه
مصبـاح يـزدي ميباشـد .در كتـاب بيـش از هر چيـز ،به ابعاد سياسـي ،اجتماعـي و فرهنگي
ت دارد .ايشـان
ايـن فريضـه توجـه شـده و از ايـن لحـاظ با سـاير كتابهـاي اين حوزه تفـاو 
علاوه بـر مباحثي پيرامـون اهميت ،جايگاه ،شـرايط و مراتب امر به معـروف و نهي از منکر،
جلوههـاي عملـي آن در سـيره اهلبيـت بيـان نموده و ضمـن تبيين روشهـا و مصاديق آن
بـر لـزوم اختلاف در روشهـا به تناسـب زمان و مـکان تاکيد مينمايـد .نگارنـده در انتها به
بررسـي مهمتريـن چالشهـاي فـراروي ايـن فريضه پرداخته اسـت.
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