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 باد مبارک عزیز دوستان کتاب و محترم کتابداران تمامی بر کتابدار روز و کتابخوانی و کتاب هفته

 پویندگان تمام به را کتابخوانی و کتاب هفته رسیدن فرا.داد نخواهد دست از را خود آرامش هرگز یابد، آرامش و تسلی کتاب با که کسی

 گوییم. می تبریک دانش

 

 

 

 ؟بخوانیم کتاب باید چرا ؛ آن فواید مهمترین و کتابخوانی

 گسترش با. است شده دور هایمان زندگی از زیادی حد تا روزها این هستیم آشنا آن با کودکی از ما همه که مهربای یار همان کتاب،

 و شدند سپرده فراموشی دست به ها روز این کتابخوانی و کتاب ما، زندگی به اجتماعی های شبکه پای شدن باز و تکنولوژی و علم

 این قدم اولین. کرد کاری مورد این در توان می هم هنوز اما. است یافته کاهش وحشتناکی طرز به ما کشور در مطالعه آمار متاسفانه

 بسیار حد تا ها سوال همین به دادن پاسخ چیست؟ ما برای کتابخوانی و کتاب فواید یا بخوانیم؟ کتاب باید چرا بپرسیم خودمان از که است

 .بگذارد کنار اش زندگی از را کتاب تواند نمی که شویم تبدیل کتابخوان فرد یک به که کرد خواهد کمک ما به زیادی



 

 

 کتابخوانی و کتاب فردی فواید

 

دهد می افزایش را شما تمرکز تابخوانیک-1  

 کنند، می کردن مطالعه صرف را خود وقت از بخشی هرروز و دارند عالقه خواندن کتاب به که افرادی دهد می نشان ها بررسی

.دارند بیشتری دقت و تمرکز  

 آموزد می را نقاد تفکر شما به کتابخوانی -2

 مختلف مطالب و مسائل تحلیل و تجزیه در توانایی عدم شود، می یافت مردم از بسیاری در متاسفانه که منفی نکات بزرگترین از یکی

 که هم خوبی های گزینه و ها انتخاب باشند، داشته درستی های انتخاب نتوانند اینکه بر عالوه که شود می باعث موضوع این. است

 قوی باعث کردن تفکر و کند می کردن فکر به مجبور را شما کتابخوانی. بدهند دست از راحتی به را گیرد می قرار دسترسشان در

 شما به ویژگی این کند، نمی رد و چذیرد نمی را هرچیزی سادگی به یافته پرورش ها کتاب با که ذهنی. شد خواهد شما مغز شدن تر

 .باشید داشته بهتری تصمیمات و ها انتخاب تا کند می کمک

 کتابخوانی و کتاب نوشتاریروز های توانایی تقویت -3

 .کنند تبدیل بهتری نویسنده به را شما توانند می هستند قوی نشوتاری لحاظ از که هایی متن خواندن

 است هزینه کم و مفید تفریح یک خواندن کتاب -4

 اند بهتر ها فیلم از ها کتاب -5

 کند می آشنا دیگران سرگذشت و تاریخ با را شما کتابخوانی-6

 سرگذشت و فکر طرز سیاست، فرهنگ، تاریخ، با آشنایی برای روش بهترین شک بی

 . است خوانی کتاب مختلف های انسان

 شوید تر اجتماعی تا بخوانید کتاب -7

 .باشید داشته اجتماع در گفتن برای بیشتری حرف شما که شد خواهد باعث جدید مطالب گرفتن یاد

 برقرار ارتباط دیگران با تواند می راحتی به که میکند تبدیل تر اجتماعی فردی به را شما ویژگی این

 .کند نظر تبادل آنها با و کند

 



 

 کردن مطالعه و خواندن کتاب مورد در بزرگان حکیمانه و زیبا سخنان

 باشد اش روزانه کار مطالعه، که یابد می سعادت و فرزانگی وقتی جامعه

 ”سقراط“

 کرد تغییر من زندگی تمام و خواندم کتاب یک روز یک

 ”پاموک اورهان“

 فرهنگ یک کردن نابود برای

 سوزاند را کتابها نیست نیازی

 . . . نخوانند را آنها مردم کنید کاری کافیست

 هوگو ویکتور

 طنز

 کتابدار یک خواستگاری

 جواب یواش خجالتی حالت با چیه؟پسره شما شریف شغل ببینم بگو پسرم خب:پرسه می ازش عروس پدر.خواستگاری میره کتابداری

 خودت که حاال!نیست کتاب و مطالعه از بهتر هم دنیا تو هیچی پسرم به به خب:ده می جواب عروس پدر!کتابدارم من...آقا حاج من:میده

 !داری که خونه انشاءهللا!!داری چی چی کتاب از غیر ببینم بگو جا این کشوندی رو حرف

 اشکال:میگه و میاد بر جبران صدد در فوری پدره...من...من...یعنی اما نه باشم داشته کتاب اینکه نه:میگه و میفته من و من به کتابدار

 حسابی که کتابدار!باشی نداشته میخوای باشی داشته کتاب میخوای نیست مهم هم کافی،اصال باشی داشته آمد در پر شغل پسرم نداره

 چیزایی یه تقریبا که پدره...من...من...که...اینه منظورم یعنی کتابداره شغلم بنده جان پدر:میده پاسخ حزین صدای با بود شده کالفه

 .میده جواب درجا و نیفته پس نکرده خدای که میگیره و پیش دست میاد دستش

 !!نمیدم بهت دختر من چیه شغلت نگی تا زدی زور که همین هستم کتابداریت و فرهنگی مرام شرمنده پسرم نه
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