تایپوگرافی گوگلی!
همان طور که می دانیم سایت گوگل هر چند وقت یکبار به مناسبتی لوگوی اصلی خود را تغییر می دهد و آن را با روز
مربوطه هماهنگ می کند چیز خاصی برای گفتن الزم نیست فقط لذت ببرید از این همه زیبایی و نبوغ ! ( البته این لوگوها
به ترتیب سال مرتب شده ا ند و توسط سلیقه ی اینجانب انتخاب گردیده اند برای دیدن کل لوگوها می توانید در هر لحظه
از شبانه روز به اینجاها مراجعه کنید ) ولی فعال این ها را ببینید ( از سمت چپ به پایین و در انتهای هر صفحه دوباره از
سمت راست به پایین ) و همین جا به سایت های ایرانی نیز پیشنهاد می کنیم که لوگوی سایت خود را به مناسبت های
مختلف تغییر بدهند مطمئنا ایده ی جالبی ست  .در ضمن این متن به مناسبت نهمین سال تولد گوگل تهیه شده است:
سال جدید میالدی ()2000
1999

انتخابات  7نوامبر آمریکا

لوگوی گوگل هنگامی که هنوز بتا بود

 15نوامبر  ،جشن شیچی گو سان در ژاپن
برای فصل تعطیالت
2001
2000

 22آوریل روز زمین

 1آوریل  ،گوگل تکنولوژی پیگئون رنک را عرضه کرد

 15آگوست  ،روز آزادی کره

 14نوامبر روز تولد کلود مونه ( )1926 – 1840
 31می  ،جام جهانی 2002

 10دسامبر  ،جشن صدمین سال برگزاری جایزه ی نوبل
 14جوالی  ،روز باستیل  ،روز آزادی فرانسه
2002

 25اکتبر  ،روز تولد پابلو پیکاسو

 17مارس  ،روز سنت پاتریک

2003

 25آوریل  ،پنجاهمین سال کشف دی ان ای

 6مارس  ،روز تولد میشل آنجلو (  ) 1564 – 1475نقاش و مجسمه ساز
ایتالیایی و سازنده ی تندیس مرمرین "داوود"

 13آگوست  ،روز تولد آلفرد هیچکاک

 14مارس  ،روز تولد انیشتین

 17دسامبر  ،صدمین سال پرواز

2004

 22آوریل  ،روز زمین
 29فوریه  ، 2004سال کبیسه

سال جدید میالدی ()2005

 4جوالی  ،روز استقالل

 9فوریه  ،سال جدید چینی

سپتامبر  ،2004ششمین سال تولد گوگل

 8مارس  ،روز جهانی زن

 31اکتبر  ،روز هالووین
 22مارس  ،روز جهانی آب
2005

 30مارس  ،روز تولد ونسان ون گوگ

 4ژانویه  ،روز تولد لوئیس بریل

 15آوریل  ،روز تولد لئوناردو داوینچی

 16ژانویه  ،روز تولد مارتین لوترکینگ جونیور

 8ژوئن  ،روز تولد فرانک لوید رایت ( )1869-1959آرشیتکت آمریکایی
در سده ی بیستم

 17مارس  ،روز سنت پاتریک

 20جوالی  ،سالروز فرود بر ماه

 21مارس (اول فروردین)  ،نوروز و آغاز سال جدید پارسی

2006

 31اکتبر  ،روز هالووین

 22می  ،روز تولد سر آرتور کانن دویل ( )1859-1930نویسنده ی
انگلیسی و خالق رمان های شرلوک هلمز
 12دسامبر  ،روز تولد ادوارد مونش ( )1863-1944نقاش نروژی

