
  
  

  

  
 :         )أصول مهمات (     قواعد في شراء الكتب         &     

  : ختتلف الطرق يف اقتناء الكتب، وهناك قاعدة ثالثية القتناء الكتب، وهي تعتمد على
  :فلسفة هذه القاعدة تعتمد على ما يأيت      ،والناشراملوضوع، واملؤلف، 

B   املوضوع: الًأو:  
  . مهم جدادائرة االهتماموتحديد جمال القراءة قتناء الكتب، وشرائها؛ لذا فترب املوضوع من األمور األكثر تأثرياً يف ايع
B   ًاملؤلف: ثانيا:  

  .م يف جماهلم، وتضلعهمأهلية قلمه للكُتاب املتميزين يعرف كثري من الباحثني واملهتمني
B   ًالناشر: ثالثا:  

، من ناحية املوضوعات، والعناوين، ومن يستكتبون من املؤلفني، باإلصداراتوالطباعة يف مدى العناية ختتلف دور النشر 
   دور النشر اليت حتترم القراء،املناسب، والورق اجليد، وهكذا، فمما يراعى واإلخراجاملكتوب، ومن مثَّ مراجعة والباحثني، 

  

  :يد، أو الناشر احلاذق، فال بد من أمورٍوللوصول إىل املوضوع املُراد، أو املؤلف اجل** 
ف املقصود، أو الناشر املطلوب -١  البحث اليت أجهزة من خالل ،البحث عن العناوين واملوضوعات ذات الصلَّة، أو املؤلِّ

 . أو عرب تطبيقات اجلوال، أو من خالل املوقع على الشبكة العنكبوتية يف الداخلتتيحها إدارة املعرض

  . ميكنك البحث بالعناوين والدور واملؤلفنيحيث sa.org.riyadhbookfair.www :  وقع  معرض الكتاب الدويل بالرياضم:  مثال
تمني، سؤال أهل االختصاص واالهتمام عن املوضوعات املطلوبة، أو الباحثني املتميزين يف املوضوع، أو الناشرين امله -٢

  .كما وميكن معرفة جماالت اهتمامات دور النشر من خالل مطالعة إصداراتها، عرب حمركات البحث املتوفرة
  

   :           راء الكتبفي شقواعد متممات            &       
    

    
  
  
  
  
  
  
  

  :                 راءـــشـند الــات عــتنبيه                    &      
 .فـ معيار الشراء هو مجال التصميم أو جودة التغليال جتعل -١

 .ابـــتــ الكودةـــجن ــات عـــدد الصفحــــ ععربتال  -٢

 . بعنوان الكتاب فقد خيتلف متاما عن حمتواهال تغتر -٣

 . آفة حيازة الكتب؛ فاقتناء الكتب ليس بغاية لديهن ممال تكن -٤
 

  :                ةــنـيـــراءة ثمــو قــنح             &     
  ). للقراءة الوقت املناسبحتني/  الكتاب إىل أجزاء قسم/  الكتاب الذي يقع يف دائرة اهتمامك  وحدداختر( ز رك -١

 .)  واعلم أن احلفظ خوان  أو بالتعليق على الكتاب ،  على بطاقاتالفوائداكتب  ( دون -٢

 .)كاألكل بال هضم ع منها هزيل والثمرة منها قليلة من التأمل والتفكري فالنفإذا خلتالقراءة ف (لمتأ -٣

 . )القراءة الفعالة ال تقف عند عملية الفهمف (نقدا -٤

 . )العلم أس، والعمل بناءف (عملا -٥

    
 || يف إعدادها املشارك  للصديق العزيز صاحب فكرة هذه الورقة و وافر الشكر|| 

 ت  تقنيا
 فی شراء الکتب 

  
COM.GMAIL@ALFAHAID  

  

  . تعرف على تاريخ نشر وطبع  الكتاب-
  . قدر مدى االحتياج للكتاب-
  . قيم مستوى ومناسبة الكلمات واألفكار-
  . انتهز فرصة معارض الكتب والتخفيضات-

  . احرص على الطبعة النظيفة واملنظمة وذات اخلط الواضح-
 سجل عناوين الكتب اليت تشدك وأسعارها وأماكن بيعها -

  .لتتعرف على السعر املناسب
  . بادر باقتناء الكتب النادرة أو املهمة وال تفرط ا-
  .فح املقدمة، والفهرس، وبعض صفحات الكتاب تص-

  |٩ :  ورقة رقم| 

 دادــــإع
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