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 .جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج التكنولوجيا بكلية العلوم املعرفة و

 .املاجستري جونرانونيك ( 3املاجستري، و ) أوليا فكرياريين( 0)حتت اإلشراف : 

 .مجاعة القراءةمركز  ، مجاعة القراءة الكلمة الرئيسية:

تطوير قطاع الرتبية من مدينة ماالنج ينمو يف السنوات االخرية. مثال نوعية مكتبة يف مدينة 
شبون وأكثر لديها خدمة جيدة. هذه املكتبة ميكن استخدامها من قبل الناس، مبا يف ذلك تماالنج اليت 

 .ماالنجالقراءة يف مدينة جمتمع 

إن تصميم املركز اجملتمعي تكون قراءة ال غىن عنها. ألن ماالنج هي مدينة طالبية، إىل جانب 
تنمية اجملتمع مثل جمتمعات القراءة يف مدينة ماالنج بسرعة جدا. ينبغي للمجتمع مثل هذا احلصول على 

 ل املدينة أفضل.، ألنه سيجعماالنجاملزيد من االهتمام من حكومة مدينة 

وميكن أيضا تصميم املركز اجملتمعي القراءة ميكن استخدامها كوسيلة لاللقراءة محلة للمواطنني 
ماالنج. اىل جانب ذلك، هذا التصميم استخدام موضوع العمارة اخلضراء. لذلك ميكن أن توفر الوعي 

 العام ألمهية البيئة احمليطة هبم.
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The education sector development of Malang city is growing up in recent year. For 

example the quality of library in Malang city that growing up and more have a good service. This 

library can be used by people, including the reading community in Malang City. 

The design of the community center will be indispensable reading.  Because Malang is 

student city, besides the development of the community like the reading communities in Malang 

city very rapidly. Community like this should get more attention from Malang city government, 

because it will make the city get better. 

The design of the reading community center can also be used as a means of reading 

campaign for Malang citizens. Besides, this design use green architecture theme. So it can 

provide public awareness of the importance of the environment around them. 


