
 آداب و فرهنگ کتابخانه

کتابخانه یکی از مکان های عمومی برای مطالعه و برای آموختن است کتابخانه هم مانند هر مکان دیگری 

 یکسری آداب و فرهنگ منحصر به خود را دارد که با رعایت آن ها میتوانیم از آن بیشترین استفاده را ببریم.

در کتابخانه جو به گونه ای است که همه گان مشغول خواندن و درک کتاب هستند شایسته است در آن جا 

ابخانه مراجعه می کنید نباید در هنگام مطالعه یم، اگر به صورت گروهی برای مطالعه به کتنبا هم صحبت نک

کتابخوان و با همراهانمان پچ پچ کنیم و هرگونه ایجاد سرو صدا در محیط کتابخوانی عملی بدور از شان 

 .کتابخانه خواهد بود

در محیط کتابخانه نباید با وسایل ارتباط جمعی مانند موبایل یا رایانه همراه خود که ایجاد سر و صدا میکند 

 باعث بهم ریختن تمرکز اطرافیان خود شویم.

قول  چنین فردی خوش استشایسته فرد کتابخوان بعلت دانستن اینکه نیاز به دانش دارد فرد محترمی است 

باز گرداندن بموقع کتاب باعث می شود تا  کتاب مورد نظر را به مخزن باز گرداند.در راس زمان مقرر  باشد و

 به نفر بعد نیازمند آن اعالم کند.کتابدار بتواند زمان دقیقی از بازگشت آن را 

زمان مطالعه خود را با زمان کاری  کتابخانه ها معموال زمان های معینی برای شروع به کار و تعطیلی دارند باید

  .کتابخانه ها هماهنگ کنیم

کتابهای کتابخانه برای استفاده گروهی است شایسته است به نحو ارزشمندی از آن ها مراقبت کنیم تا افراد 

پاره کردن صفحات کتاب، خط کشیدن زیر نکات مهم کتاب، ریختن خوراکی  استفاده ببرند. بیشتری از خواندن

 روی صفحات کتاب عمل ناپسند و زشتی است.

از بردن وسایل خوراکی در محیط خواندن کتاب که موجب  ؛به یاد داشته باشید کتابخانه محل کتابخوانی است

به مقدار کافی قبل از مراجعه به کتابخانه مواد غذایی  .در نظم و سکوت کتابخانه میشود خودداری کنید اختالل

بردن چیپس و پفک و تنقالت پر  ازکتاب را داشته باشید و هم  تا هم انرژی الزم برای خواندنمصرف کنید 

 سر و صدا مثل تخمه بهمراه خود به محیط کتابخانه خودداری کنید.

برای زمان مطالعه خود از لباسهای مناسب استفاده کنید پوشیدن لباسهای بیش از حد گرم و یا بیش از حد 

و کفش هایی که هنگام راه رفتن ایجاد سر  خنک باعث بهم ریختن تمرکز شما و پوشیدن لباسهای ناشایست

 در محیط کتابخانه باعث بهم ریختن تمرکز سایرین خواهد شد! و صدا میکنند

وسایل مورد نیاز خود را همراه با خود به کتابخانه ببرید و به یاد داشته باشید قرض کردن وسایلی از قبیل 

مداد و خودکار عالوه بر برهم زدن نظم کتابخانه و ایجاد سر و صدا فرد قرض دهنده را هم به درد سر خواهد 

 زیرا خود او حتما به آن وسیله احتیاج داشته که آن را بهمراه خود آورده است.انداخت 


