فصلنامه خبري كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي شريف

آنچه در اين شماره مي خوانيد:

اطالعات

واسپارگاه شريف :ويترين توليدات علمي دانشگاه
مشاوره اطالعاتي وپژوهشي :خدمتي جديد براي دانشجويان

شماره:

4
تاريخ انتشار

بهار 1400

از كتابخانه با آمار :كتب و پايان نامه هاي شريف دربهار1400

دوره انتشار

گذري بر نشست هاي علمي و فرهنگي اخير كتابخانه
از فرهنگ و ادب :معرفي كتاب

فصلنامه

تماس با ما
PHONE

66165101
Email

library@sharif.ir
WEBSITE

Library.sharif.ir
Telegram

Sharif_library
Instagram

Sharif_uni_central_lib

به كوشش:
%

دكتر شانت باغرام
فرنوش رقابي

%

%
%
هاي بادام
شكوفه

ونسان ون گوگ1890 ،م

همكاران اين شماره كتابخانه:
مريم ادايي
خيرالنسا سيفي
مهشيد نخجوان پور
معصومه طهمورثي

واسپارگاه شريف :ويترين توليدات علمي دانشگاه
واسپارگاه شرريف ) (Sharif Digital Repositoryدر زمسرتان  1393توسر
كتابخانه مركزي راه اندازي شد و مورد بهره برداري قرار گرفت .هدف از ايجراد ايرن
پايگاه ،اشاعه و اطالع رساني گسترده توليدات علمي دانشگاه صنعتي شريف در جامعه
جهاني است كه قطعاً در رتبه بندي و افزايش رويت پرذيري دانشرگاه ن رش مروثر و
مثبتي خواهد داشت .گفتنيست با توجه به جامعه هدف ،اطالعات كتابشرناختي تمرام
منابع به زبان انگليسي داده آمايي مي شود.
در مرحله نخست ،اطالعات كتابشناختي و چكيده ي انگليسي تمرام پايران نامرههراي
دانشگاه و م االت نمايه شده ي جامعه علمي شريف در پايگاه استنادي اسكوپوس در
اين پايگاه وارد شده اند .در حال حاضر م االت  2009تا انتهاي سال  2020داده آمايي
شده و عناوين قبل و پس از اين تاريخ به تدريج افزوده خواهند شد.
در واسپارگاه شريف14701عنوان پايان نامه فارسي،
22815م اله و  34عنوان كتاب التين قابل بازيابي
است و به زودي اطالعات كتابشناسي و چكيده
انگليسي كتب تاليف شده استادان دانشگاه شريف
نيز به اين مجموعه اضافه خواهد شد.
گسترش كمي و كيفي منابع واسپارگاه در برنامه هاي جاري و آتي كتابخانره مركرزي
قرررار دارد .عالقمنرردان مرريتواننررد بررراي مشرراهده ايررن پايگرراه برره نشرراني

 http://repository.sharif.edu/مراجعه نمايند.

مشاوره اطالعاتي وپژوهشي :خدمتي جديد براي دانشجويان
%

كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه صنعتي شريف در راستاي فعاليتها و خردمات
%

آموزشي و پژوهشي خود اقدام به ارائه خدمتي جديد با عنروان «مشراوره اطالعراتي و
پژوهشي» نموده است.

%

دانشگاه مي توانند در تمامي مراحرل فراينرد
دانشجويان تحصيالت تكميلي و مح ان
%

تح يق و پژوهش ،سواالت خود را به ايميرل  lib_research@sharif.irارسرال
وحداكثر طي  24ساعت پاسخ خود را دريافت نمايند.

اسكن كنيد و
از وب سايت كتابخانه
بازديد نماييد

از كتابخانه با آمار

آمار منابع در يك نگاه

كل منابع183010 :
كل م اله ها23313 :
كل كتابها130628 :
كل پايان نامه ها24264 :
كل موضوعات177065 :
كل محتواي ديجيتال59723 :
كل نسخه هاي منابع189822 :

%
%

%
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گذري بر نشست هاي علمي و فرهنگي اخير كتابخانه
كتابخانه مركزي از پاييز 1399به مناسبت هفته پژوهش و فناوري به رسمي هميشگي ،اما
با شيوه و برنامه ريزي نوين ،برگزار كننده و ميزبان نشست هاي ويژه اي شد كه با
حضور استادان برجسته شريف و اهالي ادب و فرهنگ ،بسيار كاربردي و جذاب و
مورد است بال گسترده دانشجويان به ويژه درم اطع تحصيالت تكميلي واقع گرديد.

هفته پژوهش 1399
پژوهش و مساله معيار ،دكترحسام الدين ارفعي
برنامه هاي حمايتي معاونت پژوهش و فناوري براي دانشجويان ،دكترهرمزي نژاد
روش پژوهش و نگارش م االت علمي :از انتخاب موضوع تا انتشار ،دكتر صيادي

سلسه نشست هاي «گام به گام با پژوهش»
وبينارها با محوريت موضوع هاي ذيل در هر ماه توس
آقاي دكترحسن صيادي برگزار شده و اين روال ادامه خواهد داشت:
نگارش پيشنهاده(پروپوزال)
دفاع مياني كارشناسي ارشد/دفاع پيشنهاد پژوهشي دكتري
هفت سين پژوهش
م اله نويسي پيشرفته :نشست نخست
م اله نويسي پيشرفته :نشست دوم
نگارش پايان نامه
%

فرهنگ»
سلسله نشست هاي «كتاب ،انديشه و
%

سخنراني و آيين رونمايي از كتاب «درگذر زمان» ،دكتر علين ي مشايخي
سخنراني با موضوع «كتاب ،كتابخواني و دانشگاه شريف» همراه با آيين رونمايي از
%

كتاب «معماري علم در ايران» ،دكتر رضا %منصوري
«گفتگو با نسيم مرعشي» ،نويسنده ،فيلمنامه نويس و برنده جايزه ادبي جالل
آل احمد در سال 1393

اسكن كنيد و به
اينستاگرام كتابخانه
بپيونديد

معرفی کتاب:

«جزيره»

«جزیره» مجموعه نُه داستان کوتاه از نویسندهه معارنر کاننادایی سترسنتر من الود
است .داستان هایی درباره خانواده هایی که شغل خانوادگرشان ماهی گرنر و کنار
در معهن است .داستان هایی عمرق از ارتباط نسل ها ،پهرها و پسرها ،داستان هایی
از پهربزرگ هایی که می دانده سخرین بار است که ننوه هایشنان را منی برددنه و
خانواده هایی که امره به نوه کوچ خانواده دارنه تا مادربزرگ را راضی به رفنتن
به خانه ساتمدهان کده.
داستان ها سرشار از سوال هایی است درباب مفهوم زننهگی ،روزمرگنی و منرگ.
داستان هایی که از اعماق نسل ها رازهایی را با خود به همراه دارد ،رازهنا پنر
از توته ،پر از مهاجرت و پر از فراغ و فراق...
م الود در خالل روایت بارها مسئله «رفتن از پر خانواده» را طرح منی کدنه،
یکی از قهرمانان داستان می گویه« :فکر منی کنردم رفنتن عملنی جسنمانی اسنت
وتی .»...و این سوال ساده و مهم که سیا نسل بعه بایه شغل پهران را پرشه بگررنه یا
به مونترال و تورنتو برونه؟! قهرمان ها داستان ها م الود ساده انه و معموتی،
وتی مملو از عواطف ...قهرمانانی که باور دارننه کنه «بنر دسنت هنا پنهر سنوار
بودنه» ،قهرمانانی که می بردده« :سرِ پنهر را موهنا منادر در خنود گرفتنه و پنهر
رورت را در تاریکیِ عمرقشان فرو می برد و مادرم را برشتر بنه سنمت خنود
می کشه .گمان می کدم تا مهتها همان جا بمانده ،همنانوور تکرنه داده بنه هنم ،در
برابر برفی تازیانه خورده از باد و با یخ ها مدجمه شهه بر گونه هایشان».

%
كتابشناختي:
اطالعات %

%

نام كتاب :جزيره
نويسنده :آليستر مَک الود
مترجم :پژمان طهرانيان%
انتشارات :بيدگل

از
فرهنگ
و ادب

معرفی کتاب::

«آزادي و خيانت به آزادي»

سیزایا برترن یکی از مهمترین انهیشه ورزان قرن برستم است .فرلسنوفی کنه یکنی از
سرسختترین مهافعان تربراترسم سراسی نام گرفت .وسعت دان و عمق تفکر بنرترن
حررت انگرز است .او همچدرن یکی از مهم ترین «تاریخ انهیشنه» -نویسنان معارنر
بود .پژوه ها و درباره عصر روشدگر  ،موافقان و مخاتفنان سن ،ریشنه هنا
رومانترسم و پرگرر خووط فکر قرون هجهه و نوزده که در قرن برستم به فجنای
نازیسم و استاتردرسم مدجر شه ،قابل توجه است.
معرفی مفهوم «سزاد مثبت» و «سزاد مدفی» از برترن دریچه جهیه در بحث ها
فلسننفه سراسننی و اخننالق گشننود .کتنناب «سزاد و خرانننت بننه سزاد » برگرفتنه از
مجموعه سخدرانی ها برترن در دهه پدجاه است ،که انتشارات پریدستون سن را ننرم
قرن بعه به طب رسانه.
در این ش جستار برترن به انهیشه ها «هلوسروس»« ،روسنو»« ،فرشنته»« ،هگنل»،
«سن سرمون» و «دومسْتْر» پرداخته است .جاتب سنجا است کنه پندم متفکنر اول کنه
طرفهار سزاد انه ،در حرن طرح دیهگاه ها خود و تعریف نظام فلسفی شان تبهیل
به دشمدان سزاد می شونه .هلوسروس که طرفهار بی چنون و چنرا علنم اسنت،
سزاد را قربانی تذت و خوشبختی جامعه انسانی می کدنه .روسنو بنا دینه طبرعنت
گرایانه ا و انسان تمهن گریز ،سرستم اخالقی جهانشموتی تعریف منی کدنه کنه
سزاد مران اخالق عمومی به مسلخ می رود .فرشته با ایهه تسلط بر طبرعت و هگنل
به عدوان مهمترین متفکر که ناخواسته تبهیل به متفکر ضه سزاد می شود ،با اینهه
روح فراگرر تاریخی و مدوق جهانشمول در برابر سزاد می ایستده .سن سنرمون بنا
ایهه طبقه متصل بنه تکدوتنو و طبرعنت در خنهمت انسنان راه را بنر سزاد منی
بدهد.اشتراک تمام این انهیشه ها ،در تعریف ایهئوتو ها جهانشمولِ خلل ناپذیر
با ایهه ها مه ستود ،و نادقرق ،درباره طبرعت انسان است .سرانجام دومستر نرز خنود
نقوه مقابل وتتر است که خود را دشمن سن چه در قرن هجههم گذشت می دانه.
در نهایت ،این کتاب سیزایا برترن ،بیش  ،انگرزاندهه بحث و فکر و تعمق خواهه
بود

%
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اطالعات كتابشناختي:
نام كتاب :آزادي و خيانت به آزادي
%
نويسنده :آيزايا برلين
مترجم :عزتاهلل فوالدوند
%
انتشارات :ماهي

اسكن كنيد و
عضو كتابخانه شويد

معرفی کتاب:

«بدویس من زن عرب نرستم»

بدویس من زن عرب نرستم ،مجموعه ده داستان کوتاه از نُه نویسدهه زن عرب است.
غاده اتسمان و هرفا بروار از سوریه ،حدان اتشرخ ،علوینه رنبو و هنه برکنات از
تبدان ،ترلی عثمان و فاطمه یوسف اتعلی از کویت ،سمال مختار از تنونس و رضنو
عاشور از مصر با ترجمه روان خانم سمره سقاجانی با طب چشم نواز نشر ماهی.
این مجموعه حررت انگرز نمایشگاهی است از تصاویر و کلمات ...کلمناتی دربناره
مفهوم زن ،همسر و مادر در خاورمرانه ا کنه جدنو و خنون پنر و پنس زمردنه
روزها سن است .مردگانی که تبهیل به ارواح شهه انه ،مادرانی که پدجنه در خناک
کشرهه انه که مرگ فرزنهانشان را بگریده و ترس ،هول و هراس که ازخواب هنا
مهاجران رخت بر نمی بدهد.
در این روزها نوشته ها زنان عرب که «خُرد شهن ساعت ها را می طلبده» و می
خواهده بدویسده که «من زن عرب نرسنتم» بِنروز ،دتهنره سور و بنه شنهت غمگنرن
است ...به این جمله نظر برافکدره:
«هرگاه (پسرم) از مقاوت و مرگ و خودکشی و خها و بنه دنرنا سمنهن منی پرسنه،
سراسرمه می شوم» .امره به سراست ویتریدی سغشته به مدفعت از ی سو و ذهنن
افراطی گر نرست ...شایه هرچ راهی جنز خواننهنِ کلمنات یکنهیگر ننهاریم ،عنهم
شداخت «خشونت» می پرورانه.شایه گفتگو و خواننهن و شندرهن اینن پنرده کرینه
خودخهاپدهار را بِهرد ...شایه!
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اطالعات كتابشناختي:
نام كتاب :بنويس من زن عرب نيستم
نويسنده :مجموعه نويسندگان

%
مترجم :سميه آقاجاني

انتشارات :ماهي

دریافت پرشدهاد ،انتقاد
و پرس
library@sharif.ir
F.Reghabi@sharif.ir

