
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSIAN/FARSI 

 کتابخاوه عمىمی در مىطقه یىرک

ثَ هٌطمَ یْرک خْع آهذیذ. یکی اس هشایبی سًذگی در خبهؼَ هب ایي اطت کَ ػوب 

هیتْاًیذ ثطْر رایگبى اس کتبثخبًَ ػوْهی اطتفبدٍ کٌیذ.کتبثخبًَ ُبی ػوْهی ثب 

طبکٌیي، ّاخذالؼزایط دریبفت یک هبلیبتِبی ػوب طزهبیَ گذاری ػذٍ اًذ ثٌبثزایي ُوَ 

کبرت کتبثخبًَ رایگبى در ػِزػبى هیجبػٌذ. هؼوْال اگز کبرتِب گن ػذًذ یب آطیت 

دیذًذ، ثزای خبیگشیٌی کبرت هجلغی ػبرژ هیؼْیذ، اهب اّلیي کبرت ثب داػتي کبرت 

 ػٌبطبیی رایگبى هیجبػذ.

 اطالػبتی ثزای کبرثزاى کتبثخبًَ

ثخبًَ السم اطت کَ کبرت ػٌبطبیی ػخصی خْد را ثَ کبرکٌبى ػوب ثزای دریبفت کبرت کتب

کتبثخبًَ ًؼبى دُیذ. کبرت ػٌبطبیی السم ثزای گزفتي کبرت کتبثخبًَ ثبیذ ػبهل آدرص 

 کًٌْی ّ ػکض ػوب ثبػذ.

 رایح تزیي ًْع کبرت ػٌبطبیی، گْاُیٌبهَ راًٌذگی اطت.

ثزای دریبفت کبرت کتبثخبًَ، ثزای کْدکبى،اس کبرت ػٌبطبیی ّالذیي اطتفبدٍ هیؼْد ّ 

 کْدک ثبیذ حضْر داػتَ ثبػذ.

ًْخْاًبى هیتْاًٌذکبرت داًغ آهْسیی ّ یک ًبهَ حبّی ًبم ّ آدرص هحل طکًْتؼبى  

 ارائَ دٌُذ.

اگز تمبضبی دریبفت کبرت کتبثخبًَ ای خبرج اس هٌطمَ ػِزداری خْد  داریذ، هوکي اطت 

همین ػبرژ ػْیذ.-ثؼٌْاى فزد غیز   

 کتبثِب

سهبًیکَ اس یک کتبثخبًَ ػوْهی ثبسدیذ هیکٌیذ هیتْاًیذ کتبثِبیی ثزای توبم طٌیي ّ 

ثزای ثظیبری اس ػالئك پیذا کٌیذ.کتبثِبی تخیلی ثظیبر پز  طزفذار اطت، اهب درثبرٍ 

تمزیجب ُز هْضْػی کَ دّطت داریذ ثذاًیذ کتبثِبیی ّخْد دارد.کتبثِبیی  کَ ثَ ػوب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گیزی کبهپیْتز، یب چگًْگی هزتت کزدى ثبؽ کوک خْاُذ کزد. در ًْػتي رسّهَ، یب یبد

کتبثِبیی ثزای کوک ثَ تکبلیف هذرطَ یبفت هیؼْد اهب کتبثِبی هزخغ هذرطَ ّخْد 

 ًذارد.

 فرمت های دیگر

درکتبثخبًَ فیلن، طی دی ُبی هْطیمی، هدالت ، کتبثِبی لطغ ثشرگ ّ کتبثِبی رّی طی 

ثبسیِبی ّیذئْیی یبفت هیؼْد. طیظتن کبهپیْتزی ُز دی ًیش خْاُیذ یبفت. گبُی اّلبت 

کتبثخبًَ، هظئْل هدوْػَ خْدػبى ُظتٌذ ثٌبثزایي  هوکي اطت چیشی کبهال غیز هٌتظزٍ 

در یک کتبثخبًَ پیذا کٌیذ کَ در کتبثخبًَ دیگز ًیظت. در کتبثخبًَ ػوْهی اتبى لذم 

 ثشًیذ ّ اگز طئْالی داػتیذ ، لطفب اس کبرکٌبى ثپزطیذ.

 مىابع ایىتروتی

ػالٍّ ثز کتبثِب ّ هْضْػبتی در طبیز فزهتِب، هٌبثؼی ّخْد دارد کَ ػوب هیتْاًیذ اس 

ّثظبیت کتبثخبًَ اطتفبدٍ کٌیذ.درطت اطت! ایي ثذیي هؼٌبطت کَ ػوب هیتْاًیذ اس 

کتبثخبًَ حتی در سهبًیکَ درُب لفل اطت ّ کبرکٌبًغ آًدب  را تزک کزدٍ اًذ، 

ثَ کبرت کتبثخبًَ اتبى ّ احتوبال یک کلوَ ػجْر ًیبس خْاُیذ  اطتفبدٍ کٌیذ. ػوب

داػت. ثب کبرکٌبى کتبثخبًَ در هْرد یبفتي کتبثِبی الکتزًّیکی، کتبثِبی صْتی 

الکتزًّیکی، ّ اًجٍْ اطالػبت اس ثبًکِبی اطالػبتی تخصصی ،
 

صحجت کٌیذ. اطالػبتی ثزای 

بلؼَ درهْرد طتبرٍ طیٌوبی هحجْثتبى تحمیمبت پزّژٍ ُبی هذرطَ، اطالػبت ثِذاػتی، هط

ّ حتی چگًْگی یبدگیزی یک سثبى خذیذ،  هْخْد هیجبػذ. گزچَ ثؼضی اس ایي ثبًکِبی 

اطالػبتی را هیتْاى درُوَ کتبثخبًَ ُبی ػوْهی اًتبریْ یبفت ، اهب ُز کتبثخبًَ 

 هٌبثغ اضبفی خْد را خزیذاری هیکٌذ.

 بروامه ها

ٌیي در کتبثخبًَ اًدبم هیؼْد. ثزًبهَ ُبی کْدکبى فؼبلیتِبی خبلجی ثزای توبهی ط

اطت ػبهل اّلبت لصَ گْیی، کبردطتی، کوک ثَ تکلیف  ممکهثظیبر پزطزفذار اطت ّ 

اطت ممکه هذرطَ ّ فیلوِبی رّس اًدوي اّلیب ّ هزثیبى ثبػذ. ثؼضی اس ایي ثزًبهَ ُب 

بػٌذ.رایگبى ثبػٌذ درحبلیکَ ثؼضی دیگز هوکي اطت ُشیٌَ کوی داػتَ ث  

ثزای ثزًبهَ ُبی  ثشرگظبالى ّ طبلوٌذاى ُن هؼوْال هوکي اطت ُویٌطْر ثبػذ.هاللبت ثب  

ًْیظٌذگبى ، کالطِبی پبیَ کبهپیْتز ، طخٌزاًبى هِوبى ثزای اهْر هبلی ػخصی ، 

 ثبغذاری ، تبریخ خبًْادگی ثؼضی اس ثزًبهَ ُبی احتوبلی هیجبػذ.

هْرد تْخَ خبهؼَ خْدع هیجبػذ.هزالت  ُز کتبثخبًَ هظئْل پیؼٌِبد ثزًبهَ ُبی

در کبرکٌبى  پْطتزُبی داخل کتبثخبًَ، اطالػیَ ُبی رّسًبهَ ُبی هحلی ثبػیذ ّ یب اس

هْرد آًچَ در کتبثخبًَ اتبى اتفبق هی افتذ طئْال کٌیذ. ثظیبری اس کتبثخبًَ ُب 

لیتِبیؼبى رطبًَ ُبی اختوبػی هبًٌذ حظبة کبرثزی فیض ثْک ّ تْئیتز ُن دارًذ کَ فؼب

 را گظتزع دٌُذ.

 خجزًبهَ ُب

ثظیبری اس کتبثخبًَ ُب خجزًبهَ ُبی چبپی ّ الکتزًّیکی ارائَ هیکٌٌذ. اغلت ایي 

ثِتزیي راٍ ثزای یبدگیزی ثزًبهَ ُبی پیغ رّ ّ پیؼٌِبدات احتوبلی ثزای کتبة یب طی 

 دی ثؼذی ػوب هی ثبػذ.  



 

 

 

 

 

 چىذ زباوی و مىضىعات ایی اس ال

یبدگیزی سثبى اًگلیظی ُظتیذ، کتبثخبًَ هوکي اطت هْضْػبتی داػتَ ثبػذ اگز ثذًجبل 

کَ ثَ ػوب کوک کٌذ. کتبثخبًَ ػوب ُوچٌیي  هوکي اطت هدوْػَ ای اس هْضْػبت ثَ 

سثبًِبی هختلف داػتَ ثبػذ. اس کتبثخبًَ درثبرٍ ایي هدوْػَ ُب ثپزطیذ ّاگز 

کتبثخبًَ ای کٌیذ.-ذهبت لزض ثیيکتبثخبًَ سثبى هْرد ًظز ػوب را ًذاػت ، تمبضبی خ  

کتابخاوه ای  -قرضهای بیه  

گبُی اّلبت یک کتبثخبًَ ػوْهی الالم هْرد ًظز ػوب راًذارد اهب هب تالع هیکٌین تب 

آًچَ کَ ػوب ًیبس داریذ اس کتبثخبًَ دیگزی تِیَ کٌین.در ثؼضی هْارد هحذّدیتِبیی 

لالم هؼزّفی کَ هْرد اطتفبدٍ ّخْد دارد. ثزای هثبل ، کتبثخبًَ ُب هوکي اطت ا

کبرثزاى خْدػبى هی ثبػذ را ثَ کتبثخبًَ دیگز ی لزض ًذٌُذ. هثال راٌُوبی ػوْهی ، 

کتبثِبی تبسٍ چبپ ػذٍ) طی یک طبل( ّ دی ّی دی ُب هؼوْال ثیي کتبثخبًَ ُب لزض دادٍ 

 ًویؼًْذ.

یي کتبثخبًَ ای اکثز هْالغ، ایي طزّیض رایگبى هی ثبػذ اهب هوکي اطت ثزای لزضِبی ث

 کَ تحْیل گزفتَ ًؼذًذ، هجلغی ػبرژ ػًْذ. 

 جریمه های وقذی

خذهبت اصلی کتبثخبًَ ُب رایگبى اطت. هوکي اطت ُز هْضْع کتبثخبًَ ای را ثذّى 

-ُفتَ 3تب  2هؼوْال –پزداخت ُشیٌَ ای ثزای دّرٍ لزض کَ تْطط کتبثخبًَ تٌظین ػذٍ 

طیبطتِبی کتبثخبًَ ّ تؼییي هیشاى خزیوَ ای لزض ثگیزیذ. تبثلْی اػالًبت کتبثخبًَ 

کَ  ثزای تحْیل دیز ٌُگبم در ًظز هیگیزد راتؼییي  هیکٌذ.خزیوَ ُب در کتبثخبًَ 

ُبی هختلف هیتْاًذ ثظیبر هتفبّت ثبػذ، پض لطفب در هْرد خزیوَ ُبیی کَ کتبثخبًَ 

 ػوب در خْاطت هیکٌٌذ، اس کبرکٌبى کتبثخبًَ ثپزطیذ.

ی اعالوات کتابخاوهکارکىان و تابلى  

تبثلْی اػالًبت کتبثخبًَ ثْطیلَ تؼذادی داّطلت ادارٍ هیؼْد. هذیزػبهل  -کتبثخبًَ

یب طزکتبثذار ّ کبرکٌبى کتبثخبًَ ُوَ ثزای ارائَ ثِتزیي خذهبت هوکي ثزای طبکٌیي 

ػِزػبى تالع هیکٌٌذ.کتبثخبًَ هؼوْال هکبى ػلْغی اطت اهب ٌُگبهی کَ طئْالی داریذ 

س کبرکٌبى ثپزطیذ. حتوب ا  

اس توبهی طبکٌیي هیخْاُین کَ کتبثخبًَ را ثخؼی اس سًذگی ػبى ثذاًٌذ. اهیذّارین 

 کَ ػوب الِبم ثگیزیذ، هطلغ ّ طزگزم ػْیذ.
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