كتيبخانةي ناوةندي

كتيبخانةي ناوةندي زانكوي سةالحةدين بة يةكيَك لة طرينطرتين جورةكاني كتيبخانة دادةنريَت و
ثيَوةريَكي سةرةكيية بوَ هةلَسةنطاندني زانكوَ ،لةطةل دامةزراندني زانكو سةري هةليناوة زمارةيةكي
زور سةرجاوةي زانسيت و مروفايةتي لة طشت بوارةكان تيدا كوكراوةتةوة ,ئةو كتابانةش بةزماني
كوردي عةرةبي و ئينطليزين  ..كشت كتابةكان بة ثوَليين ديوي دةيي بولني كراون ئةم بوارانة
دةكريتةوة
 000 Computer science, information and general work
كؤمثيوتةر و زانيارييةطشتيةكان
فةلسةفة و دةروونناسى  100 Philosophy and psychology
ئايينيةكان 200 Religion
زانسيت كؤمةلناسى  300 Social sciences.
زمانةوانى  400 Language .
زانستةكان 500 Science .
تةكنولؤجيا  600 Technology
هونةر  700 Arts and recreation
ئةدةب  800 Literature
ميَذوو جوطرافيا  900 History and geography
مةبةست لة كتيَبخانةي زانكوَ ثيَشكةشكردني خزمةتطوزاريية بوَ هةريةك لة ماموَستاياني زانكوَ ،
قوتابيان و تويَذةران و فةرمانبةران.
رووبةري طشيت كتيبخانةي ناوةندي  4158مرت دوجاية بالة خانةكةش لة رووبةري  1700مرت دووجا
دروست كراوة لة سي نهوم بيكهاتوة ،رووبةري هةر نهوميك  1700مةتر دووجايية واتة رووبةري
كشيت هةر  3نهوم يةكسانة بة  5100مةتر دوجا  ،هةر نهو ميك ذمارةيةك طوطا و ذوري
فةرمانباراني تيداية .رِووبةري ذير زةمني نزيكةي  850مةتر دوجاية وةك طوطا بةكار دةهينريت.
رووبةري باخضةي كتيبخانة نزيكةي  1650مةتر دوجاية .
كتيبخانةي ناوةندي لةم بةشانة خوارةوة بيكهاتوة  ،كتيبةكان لةسةر ئاسيت سستةمي جيهاني
) )dewey decimalثوَليَنكراون بريتني لة :
 -1بةشي خواستين سةرضاوةي كوردي و عةرةبي :ذمارةي كتابةكان دةكاتة  67445كتابي عةرةبي
وة  15040كتابي كوردي.
 -2بةشي خواستين سةرجاوةي ئينكليزي :ذمارةي كتابةكاني دةكاتة  83840كتاب.
 -3بةشي نامةكان :كشت بوارةكاني زانسيت و مروفايةتي ذمارةيان  1134 :نامةي كوردي
 8073نامةي عةرةبي وة  9759نامةي ئينكليزي هةروةها  5232نامة لةسةر CD

 -4بةشي طوظاري ئينطليزي  :زمارةيان دةكاتة  111420طوفار
 -5بةشي طوظاري عةرةبي و كوردي  :بيكهاتوة لة  10873كوفاري عةرةبي وة  2460كوفاري
كوردي

 -6بةشي سةرضاوةكان  :دةرضونيان نية بريتني لة  288كتابي كوردي  3606 ،كتابي عةرةبي
وة

 2417كتابي ئينكليزي .
 7بةشي دةست نوسةكان  :زمارةيان  513دةستنوسة  .وة لةم بةشةدا ذمارةيةك لة كتابي دةطمةن هةن
 176كتابي تركي وة  106كتابي فارسي وة  702كتابي

ذمارةكانيان بةم شيوةية،
عةرةبي
 -8بةشي كتيبخانةي ئةلكرتوني :لةم بةشةدا ذمارةيةك داتا بيس بةكاردةهينريت كة مليونةها

سةرضاوةي زانسيت و مروظةياتي و طوظارة بةناوبانطة جيهانيةكاني تيداية ،هةروةها 1344
سةرجاوةي ئينطليزي وة  59كتييب دةنط لةم بةشةدا هةية .

 -9بةشي ضاثةمةني مرييةكان  :طشت ضاثةمةنية كان لةاليةن مريي و ريَكخراوة نيو دةولةتيةكان
ضاثكراوة جطة لة راثورتي حكومي و ئامار ذمارةييان  1750ضاثةمةنية .
 -10كوي طشيت سةرضاوةكان ( هارد كوثي ) بة زماني ئينكليزي و عةرةبي و كوردي يةكسانة بة :
 1776081 كتيب
 18966 نامةي ماستةرو دكتورا
 124753 كوظار ( الدوريات)
 . 11تاقيكةي دةنك
 .12هولي سيمنارات
 .12لة كتيَبخانةي ناوةندي ذمارةيةك بنكةي زانياري هةية مليونةها كتاب و نويرتين طوفاري
زانسيت ئةلكرتوني تيداية روذانة ماموستايان و قوتابيان كاري لةسةر ئةو مالبةرةش بريتية لة:
 elibraryUSA.org ئةو مالثةرة  42بنكةي زانياري تيداية بة  passwordوة
 usernameكاردةكات
 deepdyve.com زياتر لة  10000كوفاري تيداية لة طشت بوارةكان بة
 passwordوة  usernameكاردةكات .
 وة زمارةيةك كوفاري ئةكادميي كراوة ) ( Open Access Journalsلة كتيبخانة هةن كة
لة طشت بوارةكان سوود مةندن بو بة دوا طةران لة كتيب و نويذينةوةي زانسيت.
 .14سبةيسي ئةكادميي نزيكةي (  ) 3مةتردوجاية بو هةر قوتابيةك يان ماموستاييةك .

 كتيبخانةي ناوةندي  3هيلي ئينرتنيت هةية .
 ذمارةي كتابة ئةلكرتوَنيةكان زياترة لة  15000سةرضاوةي جوَراو جور.
 ذمارةي فةرمانبةراني كتيبخانة  38فةرمانبةرة (  15نري  23 ،مي ).
كتيَبخانةكةمان لة جؤرةها بةش ثيَك هاتووة :
 بةشي هونةري
 بةشي كارطريي
 بةشي خواسنت ( كوردي -عةرةبي – فارسي)
 بةشي خواسنت ( سةرضاوةي ئينطليزي)
 بةشي نامةكان ( كوردي – عةرةبي – ئينطليزي)
 بةشي خوالوةي ( عةرةبي – كوردي )
 بةشي خوالوةي ( ئينطليزي)
 بةشي ضاثةمةنية مريييةكانبةشي ثولني و ثيَرست
 بةشي دةست نوسةكان و كتيَبة دةطمةنةكان ( عةرةبي – كوردي – فارسي)
 بةشي كتيبخانةي ئةلكرتوني
 بةشي سةرضاوةكان
كاتي دةوامي فةرمي لة كاتذمري  8بةياني تا  2نيوةرويية.
ئةركةكاني كتيبخانة بريتني لة :
 دابينكردني سةرجاوةي خويندن لة كتيب و طوَظاري زانسيت
 ثوَلني و توَمار كردني طشت ئةو سةرضاوانةي بو كتيبخانة دين .
 هاوكاري و ثةيوةندي و سوود وةرطرتن لة سةرضاوةكان لةسةر ئاسيت هةريم .
 كردنةوةي خولي تايبةت بو فةرمانبةراني كتيبخانةي كوليذةكان
 هاوكاري كردن لةكةل زانكوكاني تري هةرميي كوردستان .
 طرينكرتين ئةركةكاني كتيَبخانة خزمةت كردني ماموستاو قوتابيانة لة طشت بوارةكان وة
دابينكردني سةرضاوةي تازة .

ث.ي .د .حممد مصطفى دزةيي
بةريوةبةري كتيبخانة

