میثاق نامه اعضاء
به نام یگانه هستی بخش ،آفریننده لوح و قلم و با درود و صلوات به روح پرفتوح بانیان و واقفین این مجموعه عظیم فرهنگی ،من به
عنوان عضوی از خانواده کتابخانه عمومی قلم با اغتنام از فرصتی که در بهرهمندی از امکانات و خدمات آن نصیبم شده پیمان میبندم
که:
*در ساعات مقرر در کتابخانه حضورداشته و ثبت حضور و خروج به هنگام وارد شدن و خارج شدن از کتابخانه را الزم میدانم.
*در برخورد با کارکنان و دیگر اعضا باکمال ادب و احترام رفتار نموده و رفتار مؤدبانه را نشانگر شخصیت واالی خود میدانم.
*از آوردن وسایل غیرضروری و مغایر با ضوابط و مقررات کتابخانه ،خودداری کنم.
*اصول بهداشت فردی و عمومی را در کتابخانه رعایت نمایم.
*با توجه به اهمیت فرایض دینی بهویژه نماز ،با شرکت خودم و توصیه به دوستانم و دیگر اعضا انشاءا ...در گسترش اقامه نماز جماعت و
نماز اول تالش میکنم.
*با الهام از قرآن و عترت و ارزشهای واالی انسانی ،مطلوبترین پوشش را که برازنده جوان مسلمان ایرانی است ،استفاده نمایم و در
کمال سادگی و آراستگی در محیط کتابخانه حضور یابم.
*از پوشیدن لباسهایی که مغایر با هویت ملی و دینی و که موجب گسترش فرهنگ ابتذال و پوچی است ،خودداری کنم.
*از ظاهر شدن در فضاهای مجموعه به صورتی که جلب نظر نامحرم و خدایناکرده زمینه آلوده شدن به گناه را فراهم سازد ،جدا پرهیز
میکنم.
*به باورهای دینی ،ارزشهای ملی و اصول اخالقی پایبند بوده و ضمن احترام به عقاید دیگران ،از هرگونه مباحثه و مشاجره لفظی در
خصوص مسائل اعتقادی و سیاسی در کتابخانه خودداری میکنم.
*با توجه به امکاناتی که در کتابخانه برای استفادههای پژوهشی و علمی از اینترنت و پایگاههای اطالعاتی فراهم گردیده ،تالش میکنم
خود و دوستانم را از پیامدهای استفاده نامطلوب از فضای مجازی مصون نگاهدارم.
* حفظ نظم و آرامش در تاالرها و توجه به مطالعه و عمل به توصیه کتابداران و بهرهگیری از مشاوره آنها در زمینه تخصصی و
مطالعاتی را بر خود واجب میدانم.
*استفاده از تلفن همراه ،تجمع در تاالرها ،خوردن و آشامیدن و مواردی که در تاالرها ممنوع است را انجام نخواهم داد.
*در فضاهای عمومی و نیز تاالرها سکوت را رعایت خواهم نمود.
*از فضای کتابخانه عکسبرداری نخواهم کرد و بر حف ظ مالکیت معنوی همت خواهم گمارد و در هر گونه سوءاستفاده احتمالی
کتابخانه هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
*با کارکنان و کتابداران کتابخانه نهایت همکاری را داشته و با نظرات و پیشنهادهای سازنده خود در ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات
کتابخانه میکوشم.
*در فضاهای کتابخانه از هرگونه درگیری و شوخیهای خالف عرف و اخالق شهروندی پرهیز مینمایم.
*در برنامهریزی و اجرای ابتکارهای خالقانه و ارتقاء دهنده سطح علمی و اجتماعی کتابخانه مشارکت مینمایم.
*اموال ،تجهیزات و امکانات کتابخانه بهصورت امانتی گرانبها در نزد ما میباشد ،لذا با رعایت غبطه وقف ،حفظ و نگهداری آنها را
وظیفه خود میدانم.
با اعتقاد قلبی به اینکه خداوند از نیات ما آگاه و ناظر بر اعمال و گفتار ما است و یقین به این که رعایت نکردن و بیتوجهی به هر یک
از موارد باال موجب زیان رساندن به خودم و دیگران خواهد شد ،صادقانه به آنچه میثاق بستم وفادار خواهم ماند و از خداوند متعال در
این راه طلب یاری مینمایم.
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