
با من بخوان
  همه ی کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند! 



چکیده

ترویج  برای  برنامه ای   )khanak.org( بخوان«  من  »با 
کودکان  کم درآمد،  خانواده های  کودکان  با  کتاب خوانی 
از سوی موسسه  محروم و کودکان در بحران است که 
اجرا   )koodaki.org( کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی 
می شود. این برنامه بر پایه ی رساندن کتاب های مناسب 
و باکیفیت به دست این گروه از کودکان و نوجوانان است 
باکیفیت  کتاب های  به  زندگی  معمول  وضعیت  در  که 
دسترسی ندارند. »با من بخوان« برای تحقق این شعار 
که “همه ی کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند” از 
ایران اجرا شده  آغاز و در نقاط مختلف  مردادماه 1390 

است.
»با من بخوان« بر تقویت سواد پایه و سهیم شدن کتاب 
با کودکان و نوجوانان با روش بلندخوانی تمرکز دارد که 
با  گفت وگو و انجام فعالیت های خالق هنری در پیوند با 
کتاب، برای تاثیرگذاری عمیق تر و ایجاد لذت، شوق خواندن 
و برانگیختن انگیزش های زیبایی شناختی و معنایی کتاب 
همراه می شود. این برنامه بر اساس این هدف و رویکرد، 
افزون بر گزینش آگاهانه کتاب های مناسب و باکیفیت 
و رساندن آن به دست کودکان مناطق محروم، می کوشد 
با برگزاری کارگاه های گوناگون، مربیان و آموزگاران را در 
زمینه ی بلندخوانی و فعالیت های در پیوند با آن توان مند 
کند. برنامه ی »با من بخوان« در مناطق مختلف از سوی 

نیکوکاران پشتیبانیمیشود.



معرفی برنامه
 »با من بخوان« در یک نگاه •
چرا »با من بخوان« یک ضرورت است؟  •
ماموریت های »با من بخوان« •
پیشنیه و دستاوردها •
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»با من بخوان« در یک نگاه

موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نهادی غیردولتی و ناسودبر است که در سال 
1379 به شکل رسمی ثبت و راه اندازی شده است. این نهاد پس از سال ها کار پژوهشی 
و انتشار مجموعه کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران در ده جلد، سایت کتابک را به 
عنوان پایگاه مجازی ترویج خواندن راه اندازی کرد تا به همه ی خانواده ها، مربیان، 
آموزگاران و کتابداران از راه دور و به رایگان خدمات دهد. این خدمات شامل بازتاب 
رویدادهای ترویج خواندن در سراسر جهان، ارايه صدها مقاله در حوزه ی ادبیات کودکان 
و ترویج کتاب خوانی، آشناکردن مخاطبان با برنامه های موفق ترویج خواندن در سراسر 
جهان، معرفی کتاب های مناسب و چندین فعالیت دیگر است. کتابک امروزه یکی از 

.)ketabak.org( پربیننده ترین سایت های از این دست در ایران است

موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال ها پژوهش در حوزه تاریخ و 
فرهنگ کودکی و جایگاه کتاب کودک در جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در 
میان کودکان و نوجوانان، به ویژه کتاب خوانی می تواند استعدادها و توان مندی های 
ذهنی نسل های آینده را شکوفا و زندگی آن ها را دگرگون و بارور کند. از این رو این 
باکیفیت  کتاب های  دارند  کودکان حق  که »همه ی  این شعار  برای تحقق  موسسه 
بخوانند« از مردادماه 1390 برنامه ی »با من بخوان« را پیشنهاد و در نقاط مختلف ایران 

اجرا کرده است. 
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»با من بخوان« دارای سه ویژگی اساسی است:

  قابل گسترش است: برنامه ی »با من بخوان« اصول ساده اما واقع گرایانه ای دارد  •
و به راحتی قابل اجراست. از این رو این برنامه توانسته است خود را با شرایط، 

اشخاص و سازمان ها در هر منطقه، هم ساز کند و گسترش یابد. 

انعطاف پذیر است: »با من بخوان« با انعطاف پذیری بسیار و هم زمان ایستادگی بر  •
اصول پایه و محوری خود توانسته است به گونه گونی گسترده ای از نظر شیوه ی اجرا 
دست یابد و طیف گسترده ای از کودکان، از دانش آموزان مدارس مناطق محروم 
گرفته تا کودکان بیمار، کودکان کار، کودکان مهاجر و پناهنده، کودکان ساکن در 

پرورشگاه ها و حتا فرزندان کارکنان دو کارخانه را تحت پوشش قرار دهد.

راه اندازی  • و  بخوان«،  من  »با  برنامه ی  پیوسته ی  ارزیابی  و  نظارت  است:  پایدار 
پایداری  آموزشگاه ها  مجاور  کودک محور  کتابخانه های  و  کالسی  کتابخانه های 
دستاوردهای آن را تضمین می کند. در طول اجرای پروژه، مربیان و آموزگاران و 
کتابداران پیوسته از نشست های کتاب خوانی، گزارش، عکس و فیلم تهیه و ارسال 
می کنند. کارشناسان موسسه نیز با حضور منظم در مناطق زیر پوشش و برطرف 

کردن  ایرادها و مشکالت، به پیشرفت طرح یاری می رسانند.
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چرا »با من بخوان« یک ضرورت است؟

نظام آموزش رسمی ایران در دهه های اخیر در به کارگیری روش های خالقانه در آموزش 
موثر مهارت های سواد موفق نبوده است. خواندن ادبیات با هدف رشد ذهنی و عاطفی 
و اجتماعی کودکان، در نظام آمورش رسمی ایران جایگاهی ندارد. این کمبود به ویژه در 
جوامع و مناطق محروم که کودکان در فقر به سر  می برند، وادار به کار می شوند و اغلب 

حقوق شان پایمال  می شود، خود را بیش تر نشان  می دهد. 
با توجه به مشکالت اقتصادی سال های اخیر، هر ساله تعداد بیش تری از کودکان 
فرصت حضور در مدارس را از دست می دهند. و در نتیجه، کودکان خانواده های محروم 
یا نابسامان، نمی توانند مهارت های الزم را برای خروج از چرخه ی فقر و محرومیت 

کسب کنند.
در ایران هزاران کودک کار، به ویژه در تهران و دیگر شهرهای بزرگ وجود دارند. این 
کودکان یا در کارگاه های کوچک به کار مشغول اند، یا به دست فروشی در خیابان ها 
می پردازند. بسیاری از این کودکان را در سطح شهرهای بزرگ می توان دید که در میان 
سطل های زباله در جست وجوی مواد قابل بازیافت برای فروش هستند. شمار زیادی 
از این کودکان از اعضای خانواده های مهاجران غیررسمی افغانستانی هستند که به طور 
غیرقانونی در ایران زندگی می کنند و بنابراین به امکانات آموزشی مناسب دسترسی 
ندارند. شمار دیگری از آن ها، کودکان ایرانی هستند که والدین شان از مناطق روستایی 
به دنبال کار و درآمد به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده اند. همچنین بسیاری از کودکان 
در مناطق دورافتاده ی ایران در فقر و محرومیت فرهنگی به سر می برند و از کم ترین 

فرصت برای رشد توان مندی های خود محروم هستند.
کوتاه سخن آن که در بیشتر مناطق محروم و حاشیه ای، کتاب و کتاب خوانی و یا هیچ 
نوع فعالیت فرهنگی که از کودکان در برابر خشونت و جرم پشتیبانی کند، وجود ندارد.
بر اساس این واقعیت ها موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان از سال 1390 برنامه ی 
»با من بخوان« را بنیان گذاشت تا از راه ادبیات، کودکان و نوجوانان محروم را شیفته ی 
خواندن  کند، سواد پایه  و درک مطلب آن ها را تقویت کند و آن ها را در فراگیری مهارت هایی 

هم چون تفکر انتقادی و گره گشایی خالقانه از دشواری های زندگی توان مند سازد.
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ماموریت های »با من بخوان«

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و گسترش عالقه ی  •
پایدار به مطالعه و ادبیات در مناطق محروم، خانه، 
مدرسه و جامعه از راه ارائه ی کتاب های باکیفیت به 
کودکان و خانواده ها، مربیان، آموزگاران، کتابداران و 

ترویجگران خواندن

توان مندسازی زنان در مناطق محروم که عمدتًا سواد  •
کافی ندارند و از توانایی های خود آگاه نیستند، تا 
نگرش مثبتی نسبت به خود پیدا کنند و در خانه، 
مدرسه و جامعه برای تغییر زندگی خود و فرزندانشان 

از طریق فعالیت های سوادآموزی بکوشند. 

ترویج مفهوم سواد شکوفایی در جامعه با انتشار کتاب  •
دست نامه و راهنما، برگزاری کارگاه های آموزشی برای 
والدین، مربیان مهدکودک، پیش دبستانی و مدارس 

و کتابداران.

ادبیات  • راه  از  خالق  آموزش  و  پایه  سواد  تقویت 
برای دوره ی خواندن و  آمادگی کودکان  راستای  در 
نوشتن و یادگیری ریاضی، همراه با لذت و سرگرمی و 

از راه داستان، شعر، تصویرخوانی و بازی.
 
تقویت سواد پایه و مهارت های زبانی در میان کودکان  •

مناطق دو زبانه.

Book-Related role-playing 
is an important follow-up 
activity in Read with Me
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طراحی، راه اندازی و تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی  •
کتاب های  با  محلی  کودک محور  کتابخانه های  و 
محیط های  عنوان  به  محروم  مناطق  در  باکیفیت 

سرشار از سواد و مبتنی بر حقوق کودکان.

ارزش های  • و  زندگی  ارزش های  و  مهارت ها  ترویج 
زیست محیطی از راه کتاب خوانی

و  • آموزگاران  مربیان،  به  کودکان  ادبیات  آموزش 
کتابداران و توان مند کردن آن ها در سهیم شدن کتاب 
از راه بلندخوانی و انجام فعالیت های خالق ادبی و 

هنری در پیوند با کتاب.

Book-Related role-playing 
is an important follow-up 
activity in Read with Me
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پیشنیه و دستاوردها

برنامه ی »با من بخوان« برای نخستین بار در سال 1389 به شکل آزمایشی )پایلوت( در 
خانه ی کودک محمودآباد )پویش( به اجرا درآمد. روستای محمودآباد از توابع شهرری در 
استان تهران است که بسیاری از ساکنان آن را کارگران کوره های آجرپزی و سایر صنایع 

کوچک تشکیل می دهند. 
با اجرای موفق طرح در این منطقه، به تدریج برنامه ی »با من بخوان« به بسیاری دیگر 

از منطقه های محروم روستایی و شهری ایران گسترش یافت.
از آن جا که برنامه ی »با من بخوان« به شکلی طراحی شده که قابل اجرا برای گروه های 
سنی گوناگون و در مناطق متفاوت است، تاکنون در شماری از مراکز آموزشی 28 استان 
ایران، اجرا شده و به موفقیت های چشم گیری دست یافته است. عالوه بر مدارس مناطق 
محروم ایران، »با من بخوان« کتاب خواندن را برای همه گروه های سنی در شرایط خاص 

و گاه غیرممکن ترویج کرده است.

در مدت بیش از یک دهه از آغاز »با من بخوان«:

این برنامه بیش از 300  هزار کودک محروم و در بحران را تحت پوشش قرار داده  •
است.

بیش از 8000 معلم، کتابدار و داوطلب را آموزش داده است. •
نوپایشان در کارگاه های آموزشی »با من  • نوزادان و کودکان  صدها مادر به همراه 

بخوان« در محله های حاشیه ای شهرهای بزرگ شرکت کرده اند.
بیش از 100 کتابخانه ی کودک محور با محیط های سرشار از سواد راه اندازی شده است  •

که از حقوق کودکان به ویژه حق خواندن و یادگیری پشتیبانی می کنند.
بسیاری از دختران در روستاهای کوچک که فرصتی برای تحصیل پس از مقطع ابتدایی  •

نداشتند، به عنوان کتابدار در کتابخانه های روستای خود مشغول به کار شده اند.
این برنامه در حوزه های بسیار متنوعی کار کرده است، از مدارس، مهدکودک ها، و مراکز  •

آموزشی گرفته تا بیمارستان ها، شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها، کارخانه ها، کودکان در 

بحران های طبیعی و اجتماعی، در ایران یا افغانستان، کودکان کار و خیابان در 
مناطق حاشیه ای،  از کودکان تازه متولد شده، تا نوجوانان و جوانان.



گسترش برنامه
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حوزه های فعالیت برنامه

»با من بخوان« اکنون در حوزه های زیر اجرا می شود:

مدارس و مراکز آموزشی در مناطق محروم✓✓

کودکان در بحران✓✓
کودکان کار و خیابان در مناطق حاشیه ای •
کودکان پناهنده •
شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها •
بیمارستان ها •
مناطق زلزله زده و سیل زده •

کتابخانه های کودک محور✓✓
کتابخانه های محلی •
کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی •
کتابداران  • آموزش  و  روستایی  کوچک  کتابخانه های 

نوجوان

برنامه ی خواندن با نوزاد و نوپا✓✓

برنامه ی خواندن با خانواده✓✓

کمپین یک ترویج گر،  یک کیسه کتاب✓✓
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کرمان لرستان خراسان جنوبیسیستان و بلوچستانافغانستان

 »با من بخوان« با همکاری اداره ی آموزش و پرورش
مراکز  و  از مدارس  در شماری  بهزیستی  اداره ی  و 
جمله  از  ایران  مختلف  استان های  آمورشی 
خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، 
تهران، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، لرستان، 
نیز مراکزی در کشور  و  مازندران، قزوین و گیالن 
افغانستان اجرا شده و به نتایج تاثیرگذاری دست 

یافته است.
در  بخوان«  من  »با  اجرای  از  چکیده  ای  ادامه  در 
برخی از استان ها آمده است. برای آشنایی بیش تر 
برنامه  سایت به  مراکز  و  کانون ها  از  کدام  هر  با 

مراجعه کنید.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم

آلبوم عکس
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خراسان جنوبی

استان  روستای   26 در  بخوان«  من  »با  سال 1392  در 
خراسان جنوبی، با پشتیبانی مالی دفتر بین المللی کتاب 
برای نسل جوان )IBBY( و جامعه یاوری فرهنگی به اجرا 
درآمد و 750 کودک پیش دبستانی در 26 مرکز به این 
این  محروم  مناطق  در  روستاها  این  پیوستند.  برنامه 
استان و در نزدیکی مرز ایران و افغانستان قرار داشتند. در 
سال 1393 سه منطقه ی دیگر خواهان پیوستن به برنامه 
شدند و بدین ترتیب تعداد مناطق تحت پوشش برنامه 
در این استان به 5 منطقه و 2400 کودک پیش دبستان 
یک  نیز   1394 سال  در  یافت.  افزایش  اول دبستان  و 

منطقه ی دیگر به برنامه پیوست. 
درمیان،  نهبندان،  قاینات،  )بیرجند،  منطقه   6 تاکنون 
خوسف و بشرویه( و بیش از 7000 کودک 5 تا 12 ساله 
»با من  برنامه ی  از  استان خراسان جنوبی  در مدارس 

بخوان« بهره مند شده اند.
خراسان جنوبی یکی از تجربه های موفق »با من بخوان« 
است که در طول بیش از 5 سال اجرای برنامه توانست 
با یاری آموزگاران و مربیان خالق و دلسوز این استان 
تاثیرات چشم گیر و ماندگاری بر روند یادگیری کودکان 

به ویژه در مقطع پیش دبستانی برجا گذارد.
به منظور گسترش و تداوم برنامه در منطقه، تعدادی از 
آموزگاران برگزیده ی خراسان جنوبی به عنوان »سفیران 
از  این سفیران پس  انتخاب شده اند.  بخوان«  من  با 
به  می توانند  اکنون  تخصصی تر  آموزش های  دریافت 

ترویج برنامه و آموزش همکاران خود بپردازند.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم
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کرمان

»با من بخوان« کار خود را در سال 1391 و پس از وقوع 
زلزله ی بم در استان کرمان آغاز کرد و حدود 100 کودک 

در بحران را تحت پوشش خود قرار داد.

از سال 1394 با من بخوان کار خود را در مدارس استان 
کرمان آغاز کرده است و تا کنون شمار زیادی از مدارس 
شهری و روستایی مناطق سیرجان، جیرفت، کهنوج و 
را در استان کرمان تحت پوشش قرار داده  سرچشمه 
است و تا سال تحصیلی 98-99، نزدیک به 9000 کودک 

در این استان از امکانات برنامه بهره مند شده اند.
به  بخوان« شهر سیرجان  »با من  کتابخانه ی   فعالیت 
عنوان پایگاه ترویج کتابخوانی و تعدادی از کتابخانه های 
تضمین  به  جیرفت  در  روستایی  کوچک  کودک محور 
پایداری برنامه در این منطقه کمک می کند. آموزگاران و 
سفیران آموزش دیده می توانند بسته های کتاب را از این 
کتابخانه به امانت بگیرند و نشست های بلندخوانی را در 

کالس های درس خود برگزار کنند.  

Teachers make educational tools based on 
what they have learned in Read with Me 
workshops, in relation to “basic literacy 
improvement” packages.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم
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سیستان و بلوچستان

برنامه ی »با من بخوان« در استان سیستان و بلوچستان 
کوشیده است تا از راه ادبیات و کتاب خوانی به تقویت 
سواد پایه و مهارت های خواندن و نوشتن کودکان به 
ویژه کودکان دو زبانه ی این استان محروم یاری رساند. 
از سال 94  را  کار خود  این استان  »با من بخوان« در 
آغاز کرده است و تا کنون اغلب مناطق این استان از 
جمله، زاهدان، زابل، ایرانشهر، سراوان، کنارک و سرباز به 

برنامه ی »با من بخوان« پیوسته اند. 

کارشناسان تاثیر این روش را در این مدت بر تقویت 
سواد پایه، شگفت انگیز ارزیابی کرده اند. به باور آن ها 
برنامه سبب رشد مهارت های خواندن و نوشتن،  این 
افزایش دایره ی واژگان و بهبود روحیه، نشاط و اعتماد 
به نفس کودکان دو زبانه و عشایری و کودکان بازمانده  

از تحصیل شده است.
سفیران »با من بخوان« در این استان پس از چندسال 
آموزش اینک به خوبی می توانند الگوهای درست برنامه 
را به دیگران انتقال دهند و به گسترش کتابخوانی و 

تقویت بنیان های سواد در منطقه ی خود یاری رسانند.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم
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لرستان

برنامه ی »با من بخوان« در استان لرستان و در شهرستان 
کوهدشت از تابستان ۱۳۹۳ آغاز شد و به مناطق دیگر 

این استان گسترش یافت. 
منطقه  عشایری  مدارس  در  طرح  این  سال 1395،  در 
گسترش یافت و با استقبال خوب آموزگاران و مربیان 

روبه رو شد.
کتابخانه ی  یک  راه اندازی  با  بخوان«  من  »با  برنامه 
کودک محور در خرم آباد به عنوان پایگاهی برای معلمان 
عشایری و روستایی کار خود را برای این کودکان ادامه 
از  دیگر  یکی  سپیددشت،   ،1397 سال  در  است.  داده 
مناطق عشایری استان لرستان با حدود 500 کودک و 30 
معلم به »با من بخوان« پیوست. در سال ۱۳۹۹ پس از 
وقوع سیل در استان لرستان تعدادی از مهدکودک های 
محروم پلدختر، معموالن، دورود و خرم آباد نیز تحت 

پوشش این طرح قرار گرفتند.
با گسترش برنامه، تعداد کتابخانه های شهری و روستایی 
»با من بخوان« در این استان اینک به  7 عدد رسیده 

است.

A nomadic school teacher in 
Kouhdasht, is reading aloud a book 
by Samireh River.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم
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 افغانستان

»همه ی  شعار  تحقق  برای  برداشتن  گام  راستای  در 
کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخوانند« برنامه ی 

»با من بخوان«  از مرزهای ایران فراتر رفته است.
این برنامه در منطقه ی مزارشریف با پشتیبانی صندوق 
وابسته  و محروم  کار  توانمندسازی کودکان  و  آموزش 
از مهرماه  ادبیات کودکان  تاریخ  به موسسه پژوهشی 
بنیاد  پوشش  زیر  کودکان  بر  افزون  و  شد  اجرا   1395
کودک افغانستان در مزارشریف، 5 مدرسه در منطقه ی 

مزارشریف نیز به این برنامه پیوستند.
با توجه به نیاز منطقه مسئوالن »با من بخوان« و بنیاد 
کودک امیدوار بودند که از راه ادبیات و کتابخوانی بتوانند 
افزون بر تقویت سواد پایه ، این کودکان را با مهارت ها 
و ارزش های زندگی آشنا کنند و آنان را در راه گره گشایی 
از  دور  به  جامعه ای  ساختن  و  زندگی  دشواری های  از 

خشونت توان مند سازند.
من  »با  کارگاه های  بار  نخستین  برای   1398 سال  در 
بخوان« در کشور افغانستان به شکل حضوری برگزار شد. 
نمایندگانی از ۱۰ موسسه و سازمان مرتبط با کودکان در 

این کارگاه ها شرکت داشتند.
به  پنجشیر  در  پارنده  کتابخانه ی  نیز   1399 سال  در 
»با من بخوان« پیوست و این برنامه در تامین کتاب های 
باکیفیت و منابع کتابخانه ای آن همکاری کرد. گزارش 
افتتاحیه این کتابخانه را می توانید در این لینک بخوانید.

مدارس و مراکز آموزشی مناطق محروم
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کودکان در بحران

کودکان پناهنده و مهاجر کودکان محله های حاشیه ایبیمارستان هابحران های طبیعی شیرخوارگاه ها و پرورشگاه ها

آلبوم عکس
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 کودکان کار و خیابان در مناطق حاشیه ای 
مهدها  مدارس،  مراکز،  از  در شماری  بخوان«  »با من 
کودکان  و  خیابان  و  کار  کودکان  پیش دبستان های  و 
حاشیه نشین  تهران، اصفهان، یزد و سراوان اجرا شده و  
می شود. در بیش از 10 مرکز حمایتی در مناطق محروم 
»با من بخوان«  پوشش  زیر  کودکان  کم برخوردار  و 
از کودکان  قرار گرفته اند و به این ترتیب شمار زیادی 
در معرض خطر می توانند از طریق ادبیات و کتاب های 
باکیفیت دریچه ی دیگری به جهان بگشایند، ارزش ها و 
مهارت های زندگی را بیاموزند و به تقویت مهارت های 

سواد پایه ی خود بپردازند. 

یزد
و  موفق  تجربه های  از  دیگر  یکی  یزد،  مشیرآباد  محله ی 
منحصربه فرد برنامه ی »با من بخوان« است. »با من بخوان« 
در سال 91-92 در این محله که یکی از محله های حاشیه ای 
و محروم یزد است، با پشتیبانی »بنیاد علمی گرامی« برای 
حدود 300 کودک 4-14 ساله به اجرا درآمد و با تربیت مربیان 
داوطلب دلسوز، برگزاری نشست های کتاب خوانی، آموزش 
خانواده ها و برپایی کتابخانه، تاثیرات مهمی در رشد اجتماعی، 
شخصیتی، شناختی و عالقه مندی به کتاب و کتاب خوانی در 

میان کودکان تحت پوشش طرح بر جای نهاد.

کودکان در بحران
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انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد 
)شکوفان( 

استان  در  »با من بخوان«  از مراکز  اطراف شهرری  در 
تهران است. در این مرکز کودکان پیش دبستانی منطقه، 
به  و  دارند  قرار  بخوان«  »با من  برنامه ی  پوشش  زیر 
رایگان از آموزش های خالق، نشست های کتاب خوانی 

و فعالیت های هنری بهره مند می شوند. 
کتابخانه ی این مرکز از سال 94 به کودکان و نوجوانان 
محله و خانواده های کارگری کوره پزخانه های محمودآباد 
خدمات می دهد. مربیان و ترویج گران از این کتابخانه به 
عنوان پایگاهی برای ترویج کتابخوانی و گسترش سواد 
در میان کودکان مدارس منطقه بهره می گیرند. همچنین 
این مرکز از جمله مراکزی است که برنامه ی خواندن با 
نوزاد و نوپا را برای گروهی از مادران و کودکان صفر تا 
تاکنون چندین گروه  اجرا درآورده است.  به  سه ساله 
از مادران در این کارگاه ها آموزش دیده اند و کتاب های 

ویژه ی نوزاد دریافت کرده اند.

کودکان در بحران
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مرکز توان مندسازی ندای ماندگار 

واقع  تهران  مولوی  منطقه ی  غار  دروازه  محله ی  در 
زیادی  اجتماعی  آسیب های  درگیر  محله  این  است. 
از جمله اعتیاد، فقر و بیکاری است. این مرکز با این 
هدف تاسیس شده است که با سوادآموزی، آموزش 
و ارتقای مهارت های مادران، دختران و زنان سرپرست 
خانوار برای کار و کسب درآمد و توان مندسازی آنان 
با  رویارویی  در  را  آنان  الزم،  اجتماعی  مهارت های  با 

مشکالت خانه و اجتماع یاری کند.
»با من بخوان« از سال 1394 همکاری خود را با این مرکز 
بر تأسیس کتابخانه ی کودک محور،  آغاز کرد و عالوه 
برای  ادبیات«  طریق  از  پایه  سواد  »بهبود  برنامه ی 
کودکان 3 تا 6 سال در این مرکز اجرا شد. مادران شاغل 
در این مرکز و یا سایر مادران محله با کودکان 0 تا 3 
و کودکان  نوزادان  با  کتابخوانی  برنامه ی  در  نیز  ساله 
من  »با  برنامه های  از  دیگر  یکی  دارند.  حضور  نوپا 
بخوان« در این مرکز برگزاری نشست بلندخوانی برای 
زنان و مادرانی بوده است که در این مرکز مشغول به 
کار هستند. هدف از برگزاری این نشست ها کمک 
به بهبود روحیه و عالقه مند کردن آنان به کتابخوانی 

است. 

کودکان در بحران
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کودکان بازمانده از تحصیل 
 فراهم کردن فرصت دسترسی به آموزش های پایه از طریق 
اهداف  از  یکی  تحصیل،  از  بازمانده  کودکان  به  ادبیات 
از کودکان در  از سال 1397 گروهی  »با من بخوان« است. 
جهادآباد )در منطقه ی سراوان، استان سیستان و بلوچستان( 
و گروه دیگری در ملک شهر )استان اصفهان( به این پروژه 
سواد  خالق  آموزش  بسته های  از  استفاده  با  و  پیوستند 
به  کودکان  این  اغلب  بازگشتند.  آموزش  چرخه ی  به  پایه 
به  می شوند.  محروم  تحصیل  از  شناسنامه،  نداشتن  دلیل 
پیاپی  یا خشک سالی های  اقتصادی  علت جنگ، مشکالت 
مهاجرین بسیاری از کشورهای همسایه به این ایران مهاجرت 
کرده اند، خانواده های مهاجری که فرزندانشان به سبب این که 
والدین شان متولد ایران نیستند، امکان دریافت شناسنامه 

ندارند. 
همچنین از سال 1398، کودکان بازمانده  از تحصیل شیرآباد، 
یکی از مناطق حاشیه نشین زاهدان، در موسسه نوید زندگی 
کوشا در چارچوب رویکرد ارتقای سواد پایه به »با من بخوان« 

پیوسته اند و از آموزش باکیفیت برخوردار شده اند. 

کودکان در بحران
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کودکان مهاجر و پناهنده

»با من بخوان« از آغاز کار خود بر ترویج کتابخوانی و 
سوادآموزی میان کودکان مهاجر و پناهنده تاکید ویژه 
داشته است. بسیاری از این کودکان به دالیل گوناگون، 
نظیر فقر، تبعیض های اجتماعی و مشکالت قانونی از 
خدمات آموزشی بی بهره اند یا به دشواری می توانند وارد 

فرایندهای آموزشی در ایران شوند. 

از مرکز پویش  طرح پایلوت برنامه ی »با من بخوان« 
در حاشیه ی شهر تهران آغاز شد که بیش ترین کودکان 
مهاجر  خانواده های  کودکان  را  آن  پوشش  تحت 
مرکز  چندین  تاکنون  می دهند.  تشکیل  افغانستانی 
آموزشی و توان مندسازی در مناطق حاشیه ای و محروم 
»انجمن  و  ماندگار«  ندای  »موسسه  نظیر  تهران  شهر 
و  کودکان  که  کوشا«  زندگی  نوید  »کانون  شکوفان«، 
برنامه ی  دارند  پوشش  تحت  را  افغانستانی  مادران 
می کنند. همچنین  و  کرده اند  اجرا  را  بخوان«  من  »با 
مراکزی در مناطق حاشیه نشین  شهر اصفهان )حصه، 
ارزنان، یزدآباد و ملک شهر( نیز از جمله مراکزی هستند 
سوی  از  سوادآموزی  و  خواندن  ترویج  برنامه های  که 
کارشناسان و ترویجگران »با من بخوان« در آن ها اجرا 
را تحت  افغانستانی زیادی  شده است و خانواده های 

پوشش خود قرار داده اند. 

کودکان در بحران
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کتابخانه ی مدرسه »فرهنگ« که با مدیریت نادر موسوی، 
از نامزدان معرفی شده از سوی شورای کتاب کودک برای 
دریافت جایزه ی ایبی - آی رید ۲۰۲۲، اداره می شود یکی 
کتابخانه های  بزرگ  گروه  عضو  فعال  کتابخانه های  از 
»با من بخوان« است که به ترویج کتابخوانی در میان 
مهاجرنشین  مناطق  افغانستانی  نوجوانان  و  کودکان 
ایران می پردازد. آموزگاران و کتابداران مجتمع فرهنگ 
در کارگاه های آموزشی »با من بخوان« شرکت کرده اند 
و  درس  کالس های  در  را  برنامه  این  روش های  و 

نشست های کتابخوانی خود به کار می گیرند.

از سال 1400 و پس از موج جدید مهاجرت خانواده های 
بر  طالبان  مجدد  تسلط  پی  در  ایران  به  افغانستانی 
چند مدرسه و مرکز آموزشی خودگران ویژه ی  افغانستان، 
پوشش  زیر  افغانستانی  پناهنده ی  و  مهاجر  کودکان 

برنامه ی »با من بخوان« قرار گرفتند.

کودکان در بحران
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مدرسه ی عالمه بلخی که در شهرستان پیشوا در استان 
از  که  است  مدارس  این  جمله ی  از  است  واقع  تهران 
سال 1400 به برنامه ی »با من بخوان« پیوسته است. 
در  را  بسیاری  مهاجر  کودکان  آن  حومه ی  و  پیشوا 
در  دانش آموز  مدرسه  150  این  است.  داده  جای  خود 
پایه های پیش دبستان تا دوازدهم )5 تا 18 سال( دارد. 
این مدرسه  با غنی کردن کالس های  »با من بخوان« 
آموزگاران  آموزش  و  کالسی  کوچک  کتابخانه های  با 
آن کوشیده است فضای آموزشی این کودکان را بهبود 
بخشد و آنان را در تطبیق یافتن با محیط جدید یاری 
دهد. »با من بخوان« کتابخانه ی بزرگی در این مدرسه 
راه اندازی کرده است تا به عنوان پایگاهی برای کودکان 

افغانستانی منطقه عمل کند.

حسن آباد  منطقه ی  در  افغانی  جمال الدین  مدرسه ی 
مدارس  از  دیگر  یکی  نیز  تهران  استان  فشافویه 
خودگردان کودکان افغانستانی است که به کودکان در 
ارائه  پایه های اول تا ششم دبستان خدمات آموزشی 
می دهد. آموزگاران با سابقه ی این مرکز از سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ به برنامه ی »با من بخوان« پیوستند و به این 
ترتیب بیش از ۱۰۰ کودک تحت پوشش این برنامه قرار 
گرفتند. در زمستان ۱۴۰۰ ، سه مدرسه ی خودگردان کودکان 
افغانستانی در استان البرز نیز در مجموع با بیش از 170 
کودک به برنامه ی »با من بخوان« پیوستند و اینک با 
کتابخانه های کوچک کالسی و بسته های آموزش سواد 

پایه از راه ادبیات مسیر آموزشی خود را پی گرفته اند.  

کودکان در بحران
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پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها

در سال ۹۲ کارشناسان موسسه به برخی کمبود ها و نیازهای 
تقویت  زمینه ی  در  پرورشگاه ها  در  ساکن  کودکان  اساسی 
مهارت های شنیداری و گفتاری پی بردند و بر آن شدند تا برنامه ی 
»با من بخوان« را با تکیه بر آموزش آواورزی و الف باورزی برای 

شماری از این کودکان به اجرا درآورند. 
برنامه ی »با من بخوان« کار خود در این حوزه را در تیرماه ۹۳ 
در »شیرخوارگاه آمنه«  تهران آغاز کرد که مکانی برای نگه داری 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست صفر تا هفت سال است. 
بیش از هفت سال یکی از آموزشگران برنامه ی »با من بخوان«، 
به  و  شد  حاضر  شیرخوارگاه  این  در  منظم  طور  به  هفته  هر 
آموزش آواورزی و بلندخوانی شماری دیگر از کتاب های باکیفیت 
زبانی،  رشد  روند  بر  چشم گیری  مثبت  تغییرات  که  پرداخت 
اجتماعی و عاطفی این کودکان داشته است. اکنون کتابخانه 
کودک محور این شیرخوارگاه به مکانی محبوب برای کودکان 

تبدیل شده است. 
از مهرماه ۹۴ برنامه  ی خواندن با نوزاد و نوپا به طور رسمی در بخش 
نوزادان این شیرخوارگاه آغاز شد. تاثیرات شگرف کتاب خوانی و 
گفت وگو با نوزادان، کارکنان و کارشناسان شیرخوارگاه آمنه را که 
در آغاز کتاب خواندن با نوزاد را بیهوده می دانستند،شگفت زده 
کرده و آنان را به حامیان اجرای برنامه ی »با من بخوان« تبدیل 

کرده است.
پس از این تجربه ی موفقیت آمیز در زمینه  خواندن با نوزادان، 
مراکز  دیگر  از  »ترکمانی«،  و  رقیه«  »حضرت  شیرخوارگاه  های 
برنامه  به  نیز  تهران،  در  بی سرپرست  کودکان  از  نگه داری 

پیوسته اند.

برای آشنایی بیش تر با تاثیرات این 

برنامه بر کودکان و نوزادان، مصاحبه  با 

کارشناسان و روان شناسان شیرخوارگاه 

آمنه را در این لینک بخوانید

کودکان در بحران
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بیمارستان ها

ادبیات  • تاریخ  پژوهشی  موسسه   1392 تابستان  از 
کودکان با همکاری موسسه ی محک بر آن شدند تا 
برنامه ی »با من بخوان« را در بیمارستان محک برای 
کودکان درگیر با بیماری سرطان به اجرا درآورند. هدف 
از اجرای این برنامه رساندن کتاب های باکیفیت به 
دست کودکان بیمار در جهت باال بردن سطح کیفی 
زندگی آن هاست. 40 روان شناس و نیروی داوطلب و 

800 بیمار از این برنامه بهره برده اند.  
موسسه از سال پاییز 1393 با همکاری انجمن شاه پری  •

بیمارستان  در  بلوچستان  و  سیستان  زنان  یاری گران 
علی اصغر زاهدان، برنامه ی »با من بخوان« را برای 
کودکان مبتال به تاالسمی و هموفیلی آغاز کرد. بیش 
از 300 کودک و نوجوان 3 تا 16 ساله به این برنامه 

پیوستند.
از  • حمایت  انجمن  همکاری  با  نیز   1395 سال  از   

کودکان مبتال به سرطان تبریز )تسکین( نشست های 
بلندخوانی برای کودکان مبتال به سرطان در یکی از 

بیمارستان های تبریز اجرا می شود.
شماری  • در   98 سال  از  بخوان«  من  »با  داوطلبان 

بیمار  کودکان  برای  هم  تهران  بیمارستان های  از 
نشست های بلندخوانی برگزار می کنند.

کودکان در بحران
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کودکان پس از بحران های طبیعی

از حوادث طبیعی یکی  به کودکان متأثر  یاری رساندن 
بخوان«  من  »با  برنامه ی  فعالیت  حوزه های  از  دیگر 
است. این برنامه تاکنون شماری از کودکان استان های 
آذربایجان شرقی، بم و کرمانشاه را پس از وقوع زلزله در 

این مناطق زیر پوشش قرار داده است.
برنامه ی »با من بخوان« در روزها و هفته های آغازین 
بحران های طبیعی با اعزام گروه های کتابخوان داوطلب 
به  کتاب  بسته های  و  کوله ها  همراه  به  آموزش دیده  
مناطق بحران زده، به کتاب درمانی و اجرای نشست های 
بلندخوانی و خواندن کتاب های باکیفیت، گفت وگو و 
انجام فعالیت های گوناگون در پیوند با کتاب می پردازد 
تا به کودکان در تحمل بار فشارهای روحی ناشی از وقوع 

بحران کمک کند. 
بلندمدت،  این کودکان در  برای یاری  »با من بخوان« 
آموزش پیوسته و هدف مند داوطلبان، مربیان و افراد 
ساکن در شهرها و روستاهای مناطق بحران زده و راه اندازی 
کتاب خانه های کودک محور به عنوان پایگاه هایی برای 
آموزش پایدار به کودکان و خانواده های این مناطق را در 

دستور کار خود قرار می دهد.

کودکان در بحران
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استان کرمانشاه - پس از زلزله

با وقوع زلزله فاجعه بار آبان ماه  1396 در کرمانشاه، برنامه »با من بخوان« کار خود را از 
همان روزهای نخست در این منطقه آغاز کرد.

بلندخوانی،  به  عالقه مند  محلی  داوطلبان  حضور  و  منطقه  شرایط  به  توجه  با 
»با من بخوان« چندین کانکس-کتابخانه در مناطق زلزله زده ایجاد کرده است. این 
کتابخانه های کودک محور به ارائه خدمات به کودکان محلی و خانواده های بحران زده 
و  مدارس  برای  کتاب  توزیع  مرکز  عنوان  به  کتابخانه ها  این  همچنین  می پردازند. 
روستاهای اطراف عمل می کنند. بر این اساس، آموزگاران محلی، ترویجگران و داوطلبانی 
که در کارگاه های »با من بخوان« آموزش دیده  اند، کتاب های باکیفیت را به مدارس 
و دیگر مراکز مرتبط با کودکان در شهرها و روستاهای مناطق دورافتاده می برند و با 

کودکان به اشتراک می گذارند. 
از زلزله، 10 کتابخانه آموزشگاهی و کانکس- کتابخانه در شهرها و روستاهای  پس 
زلزله زده ی این استان آغاز به کار کردند. به گفته ی کارشناسان »با من بخوان« تاثیرات 
این کتابخانه ها در ایجاد فضایی غنی برای یادگیری و تعامل اجتماعی برای کودکان 
چشم گیر بوده و مشارکت ساکنان منطقه، به ویژه کودکان و نوجوانان، در تجهیز و 

اداره ی این کتابخانه ها در تداوم کار آن ها اهمیت ویژه ای داشته است.
به لطف وجود این کتابخانه ها، استان کرمانشاه اینک یکی از کانون های موفق و پایدار 

برنامه  ی »با من بخوان« است.

کودکان در بحران
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سیل سال 1398 در جنوب و غرب ایران

گرفتند.  قرار  ویران گر  سیل های  تأثیر  تحت   98 بهار  در  ایران  از  وسیعی  مناطق 
»با من بخوان« با بهره گیری از تجریبات گذشته ی خود به ارزیابی امکانات، شرایط 
و برنامه ریزی برای کمک رسانی به مناطق سیل زده  و یاری کودکان شتافت. برنامه ی 
»با من بخوان« در مناطق سیل زده در دو گام )کوتاه مدت و بلندمدت( اجرا شده است. 
داوطلبان آموزش دیده با هدف کتاب درمانی و ارزیابی ظرفیت ها با  در کوتاه مدت - 

کوله پشتی و بسته های کتاب به مناطق سیل زده اعزام شدند. 
 )IBBY( در طوالنی مدت - با من بخوان با پشیبانی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان

در سه کانون سیل زده در غرب و جنوب غربی ایران سه پروژه  تعریف و اجرا کرد:

اجرای برنامه ی آموزش خالق سواد پایه از راه ادبیات و ترویج کتابخوانی در شماری  •
از مهدکودک های مناطق حاشیه ای و آسیب خیز استان لرستان. به این ترتیب تعداد 
46 مربی و مدیر مهدکودک و بیش از 1400 کودک 3 تا 6 سال در مناطق شهری و 

روستایی مناطق خرم آباد، دورود و پلدختر تحت پوشش برنامه قرار گرفتند. 
راه اندازی یک کتابخانه ی کودک محور در منطقه ی گوریه از توابع شهرستان شوشتر  •

در استان خوزستان و اجرای برنامه ی آموزش خالق سواد پایه از راه ادبیات و ترویج 
کتابخوانی در میان کودکان و خانواده های محروم این منطقه و روستاهای اطراف. 
»با من بخوان« در این منطقه بر آموزش و توان مندسازی دختران و زنان جوان 
متمرکز شده است تا پس از آموزش بتوانند به کتابداران و ترویج گران بومی تبدیل 

شوند. 
راه اندازی یک کتابخانه  بر اساس معیارهای کتاب های کودک محور »با من بخوان«  •

در یکی از مراکز آموزشی پرجمعیت شهر پلدختر به عنوان پایگاه کتابخوانی و اجرای 
برنامه ترویج کتابخوانی در شماری از مدارس این شهر.

کودکان در بحران
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کتابخانه های »با من بخوان« کتابخانه های کودک محور  »با من بخوان«

و  بر گسترش  بخوان«  »با من  برنامه ی  از سال 1395 
ارتقای بیش تر کتابخانه ها تمرکز کرد تا با دسترس پذیر 
کردن کتاب های باکیفیت محیط زندگی کودکان را غنای 
بیش تری بخشد. کتابخانه های »با من بخوان«، نقش 
هسته های این برنامه را در مناطق دورافتاده و محروم 
بر عهده دارند. کتابخانه های »با من بخوان« تأثیر زیادی 
بر پایداری برنامه دارند و کودکان و خانواده هایشان را با 

کتاب در ارتباط نگه می دارند.
مربیانی هم که با برنامه »با من بخوان« آشنا می شوند، 
همواره نیاز دارند در جایی ثابت و پایدار در پیوند با این 
برنامه بمانند و پیشرفت کنند. کتابدار این کتابخانه های 
و  دارد  را  »با من بخوان«  ترویج گر  کودک محور نقش 
کتابخانه ها مرکزی برای ترویج خواندن در مراکز گوناگون 
خانواده های  و  نوجوانان  کودکان،  هستند.  منطقه  در 
آن ها نیز در اداره ی کتابخانه مشارکت دارند. برای آشنایی 
با کتابخانه های »با من بخوان« و ویژگی های  بیش تر 

آن به این لینک مراجعه کنید.

کتابخانه های محلیکتابخانه های آموزشگاهی کتابخانه های کالسی شبکه ی کتابخانه کتابداران نوجوان
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کتابخانه های محلی

کتابخانه های محلی »با من بخوان« بسته به شرایط 
هر منطقه بسیار متفاوت اند. از کتابخانه های بزرگی با 
هزاران کتاب که منطقه ی وسیعی را پوشش می دهند، 
اتاق کوچک در یک روستای  تا کتابخانه هایی در یک 
دورافتاده که به حدود 30-40 کودک روستا خدمات ارائه 
می دهند. »با من بخوان« با انعطاف پذیری، سعی می کند 
برای هر موقعیت، خواه در کارخانه، خواه در خودرو، یا در 

کانکس های پس از زلزله، راه حلی مناسب بیابد.

کتابخانه های »با من بخوان«
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کتابخانه ی سیار با من بخوان

نخستین کتابخانه ی سیار »با من بخوان« کار خود را 
در زمستان 1397 در همکاری با یک انجمن حمایت از 
حقوق معلوالن در استان کردستان و شهرستان قروه آغاز 
کرد. این کتابخانه با بیش از هزار نسخه کتاب، فعالیت 
ارائه  و دستنامه به کودکان و مدارس منطقه خدمات 
می دهد. بیش از  20 ترویج گر داوطلب این کتاب ها را به 

دست کودکان روستاهای دوردست منطقه می رسانند. 

کتابخانه کارخانه ی سازور سازه آذرستان

کارخانه ی شرکت سازور سازه آذرستان در اتوبان تهران- 
قم واقع است. از پاییز 1393 موسسه ی پژوهشی تاریخ 
ادبیات کودکان با پشتیبانی مالی این شرکت، برنامه ی 
»با من بخوان« را برای خانواده ی کارگران و کارکنان این 

کارخانه به اجرا درآورده است. 
 اکنون در این کارخانه، کتابخانه ای با کتاب های باکیفیت 
ویژه ی کودکان، نوجوانان و والدین آن ها بنا نهاده شده 
است که همه ی کارگران و کارمندان می توانند با مراجعه 
کارشناسان،  و  کتابداران  راهنمایی  با  کتابخانه  این  به 
کتاب های مورد نیاز فرزندان خود را انتخاب و به امانت 
ببرند. »با من بخوان« با پشتیبانی مدیران این کارخانه، 
می کوشد با برگزاری انواع برنامه های فرهنگی کودکان و 
خانواده های کارگری این کارخانه را به کتاب و کتابخوانی 

عالقه مند کند.

کتابخانه های »با من بخوان«



گسترش برنامه 34 | پورتفولیوی »با من بخوان»

کتابخانه های آموزشگاهی

کتابخانه های مدارس بهترین فرصت برای دسترسی به کتاب ها برای کودکان و 
بزرگساالن هستند. حدود 50 درصد از کتابخانه های »با من بخوان« در مدارس 
هستند و یکی از معیارهای مهم برای کتابخانه های محلی نیز نزدیک بودن به 
مدارس پیرامون است. از آن جا که بخش وسیعی از برنامه ی »با من بخوان« 
در مدارس و با همکاری اداره ی آموزش و پرورش در هر منطقه اجرا می شود، با 
راه اندازی کتابخانه های مدارس این اطمینان حاصل می شود که کودکان می توانند 
به کتاب های باکیفیت دسترسی داشته باشند تا دانش و مهارت های ادبی و فردی 

خود را بهبود بخشند.

کتابخانه های پارچه ای دیواری

پارچه ای  کتابخانه های  برای هر کالس درس تحت پوشش،  بخوان«  »با من 
دیواری فراهم می کند. آموزگاران این کتابخانه ها را به دیوار کالس آویزان می کنند 
و کتاب های باکیفیت را در داخل آن به نمایش می گذارند. با این شیوه کتاب ها 

همواره در معرض دید و در دسترس کودکان قرار دارند. 
با این شیوه تاکنون هزاران کالس در سراسر کشور از یک کتابخانه ی کوچک 

بهره مند شده اند.

کتابخانه های »با من بخوان«
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کتاب های باکیفیت و فعالیت های در پیوند با کتاب در کتابخانه ی »با من بخوان« حبس 
نمی شوند. مدارس، پیش دبستان  ها، مهدکودک ها، بیمارستان ها و تمامی مراکزی که با 
کودکان سر و کار دارند می توانند به عضویت کتابخانه درآیند و کتاب به امانت بگیرند. این 
کتاب ها در بازه های زمانی مشخص به کتابخانه  بازگردانده می شوند و کتاب های جدیدی 

جایگزین آن ها می شوند.
به ابتکار برنامه ی »با من بخوان« کیف کتاب های پارچه ای ویژه ای برای این منظور طراحی 
شده است. این کیف کتاب های تاشونده  به راحتی قابل حمل هستند و در هر کدام 18 عنوان 
کتاب جای می گیرد. همچنین  ترویج گران می توانند این کیف کتاب ها را به دیوار کالس های 
درس خود آویزان کنند و از آن به عنوان کتابخانه ی کاربردی کوچکی که دربردارنده ی کتاب ها، 

ابزارها و فعالیت های در پیوند با کتابخوانی است استفاده کنند. 

کتابخانه های »با من بخوان«
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در برخی از کتابخانه های روستاهای دوردست، کتابداران دختران نوجوانی هستند که 
به دالیل مختلف از امکان ادامه ی تحصیل در دبیرستان محروم اند. حضور در این 
کتابخانه ها فرصتی برای آنان است تا ارتباط شان با کتاب و کودکان روستا را حفظ 
کنند و همچنین انگیزه ای برای این که درس شان را به صورت غیرحضوری ادامه دهند. 
اعتمادبه نفس و مهارت های آموخته شده، به این دختران نوجوان کمک می کند که 

بتوانند سرنوشت متفاوتی برای خود رقم بزنند.

کتابداران نوجوان در حال نقاشی دیوارهای یک کتابخانه ی روستایی در نزدیکی زاهدان، 

سیستان و بلوچستان.

یکی از دختران نوجوان محروم از تحصیل که اکنون کتابدار کتابخانه ی »با من بخوان« است 

برای کودکان کوچک تر کتاب می خواند.

کتابخانه های »با من بخوان«
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خواندن با نوزاد و نوپا

برنامه ی  چارچوب  در  که  است  دیگری  طرح  نوپا«  و  نوزاد  با  »خواندن  برنامه ی 
»با من بخوان« اجرا می شود. از آن جا که امروزه ثابت شده است عادت و عالقه به 
خواندن از دوران نوزادی یا حتا زمانی که کودک در شکم مادر است آغاز می شود، 
از  بخشی  بخوان«،  من  »با  برنامه ی  و  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه ی 
فعالیت های خود را به ترویج خواندن با نوزادان و نوپایان اختصاص داده است تا با 
آگاه ساختن و توان مند کردن مادران و پدران به ویژه در خانواده های کم درآمد در جهت 

کتاب خواندن و گفت وگو با کودکان از همان بدو تولد گام بردارد.
این برنامه به شیوه ی عملی و به زبان ساده به مادران و پدران جوان، مربیان و آنان که 
با گروه سنی نوزاد و نوپا سروکار دارند آموزش می دهد که چگونه می توانند با داشتن 
برنامه ی بلندخوانی روزانه، از دوره ی نوزادی و نوپایی، رشد همه جانبه ی فرزندانشان 
را پشتیبانی کنند و آن ها را با لذت خواندن آشنا سازند. همچنین در این برنامه تا 
یک سالگی نوزادان، هر سه ماه یک بار، کتاب های گروه سنی نوزاد و نوپا به رایگان در 

اختیار خانواده های تحت پوشش قرار می گیرد.
این طرح تاکنون برای چند گروه از مادران و نوزادان در چند مرکز تهران، محمودآبادشهرری، 
حصه اصفهان و شیرخوارگاه های آمنه و رقیه اجرا شده و بازخوردها و نتایج مثبت و 

تاثیرگذاری داشته است.

گفت وگو با دو تن از مادران درباره ی تاثیرات برنامه ی »خواندن با نوزاد و نوپا« بر 
فرزندانشان را در لینک های زیر بخوانید:

https://ketabak.org/hj4em

https://ketabak.org/x55xq

آلبوم عکس
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خواندن با خانواده

برنامه ی »خواندن با خانواده«، پروژه ی دیگری از موسسه ی 
بخوان«  من  »با  و  کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی 
است. هدف اصلی این پروژه بردن برنامه ی کتابخوانی 
و سوادآموزی به درون خانواده ها و تبدیل خانه ها به 
محیط های سرشار از سواد است. محیط هایی که در آن 
کودکان از راه کتابخوانی، آواورزی و الفباورزی و انجام 
 فعالیت های در پیوند و قرار گرفتن در فضای طراحی 
شده، در معرض سواد قرار می گیرند و مهارت های سواد 
به مدرسه می آموزند و  تا ورود  نوپایی  نوزادی و  از  را 
کودکان بزرگ تر درسال های باالتر دبستان و دبیرستان با 
خواندن کتاب برای خود و خواهران و برادران کوچک تر 
مهارت های خواندن خود را تقویت می کنند و بر دامنه ی 
برنامه ی  از  هدف  می افزایند.  خود  آگاهی  و  دانش 
»خواندن با خانواده« مشارکت همه ی اعضای خانواده 
والدین،   - است  یادگیری  و  خواندن  فعالیت های  در 

خواهر و برادرها و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و...
این برنامه در مناطق کم برخوردار اجرا می شود و گروه 
معمول  شرایط  در  که  هستند  خانواده هایی  هدف 
نمی توانند برای فرزندان شان کتاب فراهم کنند، بیش تر 
والدین کم سواد یا بی سوادند یا از نقش خود در بهبود 

شرایط آموزشی کودکانشان آگاه نیستند.
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کمپین »یک ترویج گر، یک کیسه کتاب« زیرمجموعه ای از برنامه »با من بخوان« است که 
با همکاری گروه دوستداران »با من بخوان« اجرا می شود با این هدف که گروه بزرگ تری 
از کودکان، مربیان، آموزگاران، ترویجگران و کتابداران در گستره وسیع تری از ایران از 
خدمات برنامه ی »با من بخوان« بهره مند شوند. کمپین »یک ترویج گر، یک کیسه 
کتاب« کمپینی است که یک سوی آن یک ترویجگر عالقه مند و دلسوز قرار دارد و سوی 
دیگر آن پشتیبانی که هزینه اجرای برنامه ی »با من بخوان« برای گروهی از کودکان را 

برای یک یا چند دوره تامین می کند.
برنامه ی »با من بخوان« از اسفند ماه سال ۱۳۹۷، کمپینی با عنوان »یک آموزگار، یک 
کالس، یک کتابخانه« را آغاز کرد. آموزگاران زیر پوشش این کمپین افرادی بودند که در 
مناطق محروم مشغول به کار بودند و مدرسه توانایی تهیه کتاب برای آن ها را نداشت. 
کمپین »یک آموزگار، یک کالس، یک کتابخانه«، افزون بر تهیه و ارسال کتاب های 
باکیفیت و کتابخانه ی کالسی، آموزش آموزگاران را نیز در بر می گرفت و آموزگاران با 
شرکت در کارگاه های آموزشی، با شیوه های سهیم شدن کتاب با کودکان و روش های 

بلندخوانی آشنا می شدند.
با پیشروی و گسترش این کمپین، افزون بر آموزگاران، برای ترویج گران و کتابخانه هایی 
که به کتاب باکیفیت دسترسی نداشتند نیز کتاب فرستاده شد و مروجان و کتابداران 
بسیاری از طریق این کمپین در کارگاه های آموزشی »با من بخوان« شرکت کردند. از 
این رو نام این کمپین نیز به کمپین »یک ترویج گر، یک کیسه کتاب« تغییر کرده است.
از ابتدای فعالیت این کمپین در پایان سال ۱۳۹۷، ترویج گرانی از سرتاسر ایران با این 
روش به »با من بخوان« پیوسته اند. این ترویج گران از استان هایی مانند سیستان و 

بلوچستان، هرمزگان، تهران، کرمان و … هستند.
در دوران همه گیری بیماری کووید-۱۹ و بسته شدن بیش تر مدرسه ها، شیوه فعالیت 
آموزگاران و ترویج گران نیز تغییر کرد و سهیم شدن کتاب های باکیفیت از طریق کمپین 

در این دوره شکل جدیدی به خود گرفت.
گزارش کامل فعالیت های این کمپین را می توانید در این لینک بخوانید.

کمپین یک ترویجگر یک کیسه ی کتاب



3
ارزیابی برنامه
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طراحی  با  را،  برنامه  اجرای  روند  بخوان«  من  »با  گروه 
پرسش نامه ها و انجام بازدیدهای مداوم نظارت می کند 
اجتماعی  و  شخصیتی  شناختی،  زبانی،  پیشرفت  تا 
کودکان را مورد ارزیابی قرار دهد و چشم اندازهای بهبود و 
گسترش بیش تر برنامه  را نیز تعیین کند. از آغاز برنامه ی 
»با من بخوان« بازخوردهای دریافت شده از ارزیابی ها، 

دستاوردهای زیر را نشان  می دهد:

کودکان به جذاب و گیرا بودن کتاب و کتاب خوانی و  •
لذت خواندن در جمع آگاه شده اند.

کودکانی که به کتاب خواندن عالقه ای نداشته اند، به  •
دوستداران کتاب تبدیل شده اند.

کودکانی که تمایلی به امانت گرفتن کتاب نداشتند،  •
یا  والدین  با  و  می برند  خانه  به  را  کتاب ها  اکنون 

خواهر و برادرها یشان می خوانند.
توانایی تمرکز کودکان بهبود یافته است؛ آن ها یاد  •

گرفته اند که به داستان، از آغاز تا پایان، با دقت گوش 
فرا دهند.

ارتباط گیری و  • کودکان زیر پوشش برنامه، در درک، 
توالی  بیان  و  داستان  کلی  به خاطرسپاری خطوط 

رویدادهای آن توانا شده اند.
آن ها واژه های دشوار زیادی را فرا گرفته اند، دایره ی  •

بهبود  کودکان  این  در  تلفظ  توانایی  و  واژگان 
چشم گیری داشته است.

کودکان مناطق دو زبانه که تا پیش از این قادر نبودند  •
به زبان فارسی سخن بگویند، بخوانند و بنویسند، 
پیشرفت  ادبیات،  راه  از  خالق  آموزش  با  اکنون 
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چشم گیری در زمینه ی سواد پایه و مهارت های زبانی 
از خود نشان می دهند.

اجرای نمایش های در پیوند با کتاب، توانایی بیان  •
از همه  اعتماد به نفس، تفکر نقادانه و مهم تر  خود، 
توانایی تفکر منطقی و یافتن راه حل های خالق را در 

این کودکان افزایش داده است.
فعالیت های هنری در پیوند با کتاب ها، مانند نقاشی،  •

کاردستی و کتاب سازی گسترش یافته است.
مهارت های اجتماعی و ارتباط گیری کودکان با دیگر  •

کودکان و آموزگاران شان به طور قابل توجهی بهبود 
یافته است.

درباره ی  • گفت وگو  و  بحث  و  داستان ها  خواندن  با 
آن ها، کودکان به درک بهتری از ارزش های زندگی، 

دوستی، صلح و محیط زیست دست یافته اند.
این برنامه همچنین بر مربیان و آموزگاران، داوطلبان  •

کارگاه های  است.  گذاشته  تاثیر  هم  کتابداران  و 
آموزشی به آموزگاران برای یادگیری و افزایش دانش 
و مهارت هایشان در زمینه ی کتاب و ادبیات به عنوان 
یک روش اثربخش برای کار با کودکان، انگیزه داده 

است.
»با من بخوان« موفق شده است در بسیاری از مناطق  •

پرورش  را  ترویجگرانی  و  آموزگاران  پوشش  تحت 
بخوان«  من  »با  بومی  سفیران  عنوان  به  تا  دهد 
فعالیت کنند. این سفیران پس از چندسال آموزش 
اینک به خوبی می توانند الگوهای درست برنامه را به 
دیگران انتقال دهند و به گسترش ادبیات کودکان و 

کتابخوانی در منطقه ی خود یاری رسانند.
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از سال ۱۳۹۰ که پروژه ی »با من بخوان« آغاز به کار  •
آموزشگاهی  کتابخانه ی  زیادی  شمار  است،  کرده 
راه اندازی شده اند و همچنان به فعالیت خود ادامه 
گسترش  طرح  با  گذشته  سال  چند  در  می دهند. 
در  بخوان«  من  »با  کودک محور  کتابخانه های 
و  پایداری  جهت  در  مدارس،  مجاور  مکان های 
استمرار برنامه گام برداشته شده است.  این واقعیت 
برنامه ی  دوره ی  پایان  از  پس  کتابخانه ها  این  که 
»با من بخوان« همچنان فعال و پویا هستند، نشان 
از تاثیرات مثبت و ماندگار برنامه، نه تنها در زمینه ی 
ترویج کتابخوانی و خواندن، که در ایجاد تغییرات 

قابل مشاهده در سطح جامعه دارد.
با شناختی که گروه ها و افراد عالقه مند به حوزه ی  •

آموزش و ترویج کتابخوانی در نقاط مختلف ایران 
از برنامه ی »با من بخوان« و تاثیرات درازمدت آن 
و  ترویجگران  از  اینک شبکه ای  آورده اند،  به دست 
داوطلبان در حال شکل گیری است که می کوشند از 
روش های و الگوهای این برنامه بهره بگیرند. برنامه ی 
»با من بخوان« نیز تالش  می کند با ارائه آموزش ها 
افراد عالقه مند و دسترس پذیر کردن کتاب  این  به 

برای آنان این شبکه را گسترش دهد.
 ارزیابی نتایج کار »با من بخوان« در مناطق در بحران  •

)به ویژه مناطق زلزله زده و سیل زده( نشان می دهد که 
این برنامه توانسته تاثیرات پایداری در جهت بهبود 
زندگی کودکان در بحران ایجاد کند. تاثیراتی که اینک 
پس از چند سال کار پیوسته به وضوح خود را در 
پوشش  تحت  کودکان  توان مندی های  و  مهارت ها 

نشان می دهد.



4
سایر فعالیت ها

 جایزه ی »جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ« •
برگزاری  نمایشگاه کتاب های باکیفیت برای مدارس و والدین •
»با من بخوان« در دوران شیوع کرونا •
هفته ی بلندخوانی در ایران •
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جایزه ی جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ

در 19 اردیبهشت 1395، زادروز جبار باغچه بان، موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
آغاز به کار جایزه ی »جبار باغچه بان، همزادسیمرغ« را اعالم کرد. نخستین دور این 
جایزه که در راستای گسترش ترویج خواندن و سوادآموزی پایه از راه ادبیات کودکان، 
از سوی موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان به تصویب رسید، همراه با برگزاری 
نخستین همایش بزرگ »بامن بخوان« در آبان ماه 1395 برگزار و 10 ترویجگر برگزیده ی 

این دوره معرفی شدند. 
دومین دوره ی این جایزه نیز در آبان ماه 1397 به 13 آموزگار و مربی برگزیده از مناطق 

دوردست ایران اهدا شد. 
در سال ۱۳۹۹ نیز هم چون دو دوره ی پیشین، همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در ایران 
)۲۴ آبان ( اسامی ۱۲ نفر از ترویج گران برگزیده ی کتاب و کتابخوانی در برنامه ی »با من 

بخوان« برای دریافت جایزه  ی جبار باغچه بان منتشر شد.

برگزیدگان این جایزه از میان آموزشگران برنامه ی »با من بخوان« گزینش شده اند 
که توانسته اند این برنامه را با کوشش و ابتکارهای فردی ژرفا ببخشند یا مسئولیت 
ویژ ه ای در انجام آن داشته باشند. به هر کدام از برگزیدگان، جایزه نقدی و تندیس 
»جبار باغچه بان، همزاد سیمرغ« اهدا شد. این مربیان و آموزگاران برگزیده اینک از 
جمله ی سفیران برنامه ی »با من بخوان« در نقاط مختلف ایران هستند و در گسترش 

برنامه در منطقه ی خود سهمی بسزا دارند.

شرکت عمران آذرستان، پشتیبانی مالی این جایزه را بر عهده دارد.
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برگزیدگان جایزه ی جبار باغچه بان سال 1399

شکوفه امیریان

محبوبه اخالصی

عبدالغفورشهبخشمهدیریگیزاده حلیمه گرگ

فریبا دهمردهمژده پالشی

برای آشنایی با برندگان دو دوره ی پیشین به این لینک مراجعه کنید.برای دیدن ویدئوهای بیش تر به کانال یوتیوب ما سر بزنید.
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 برگزاری نمایشگاه کتاب های باکیفیت برای مدارس و والدین

موسسه ی پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، در راستای 
آشنایی مدارس و والدین با کتاب های باکیفیت و اهمیت 
کتابخوانی در رشد و یادگیری کودکان، نمایشگاه هایی 
از کتاب های باکیفیت در مدارس و آموزشگاه ها برگزار 

می کند. 
در این نمایشگاه ها، آموزگاران، مربیان و والدین در کنار 
آنان  با من بخوان  کودکان حضور دارند و کارشناسان 
را در شناخت و گزینش کتا ب های مناسب و شیوه ی 
کدام  با هر  پیوند  در  فعالیت های  انجام  و  بلندخوانی 

راهنمایی می کنند.
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با من بخوان در دوران شیوع کرونا»

مدارس  کرونا،  ویروس  شیوع  بحران  یافتن  شدت  با   ۱۳۹۸ ماه  اسفند  ابتدای  از 
و مهدکودک ها در سراسر ایران تعطیل شدند. به این ترتیب در مدارسی که برنامه 
»با من بخوان« اجرا می شد، ارتباط آموزگاران با کودکان و برنامه های کتابخوانی در 
کالس ها  قطع و همچنین برنامه های آموزش  خالق سوادپایه از راه ادبیات متوقف 
شدند. از سوی دیگر کتابخانه  های »با من بخوان« و مراکز حمایتی کودکان زیر پوشش 
برنامه ی »با من بخوان« نیز برای مدتی بسته شدند. تعطیلی مدارس و مراکز فرهنگی 
و بسته شدن کتابخانه ها در درازمدت می تواند آسیب های جدی بر وضعیت روحی و 

رشد ذهنی کودکان بگذارد.

خانواده های برخوردار با امکاناتی که در خانه برای کودکان فراهم می کنند، می توانند 
آسیب ها را به حداقل رسانند. از آن جا که اغلب مراکزی که برنامه ی »با من بخوان« در 
آن ها اجرا می شود، در مناطق محروم و کم برخوردار اقتصادی قرار دارند و کودکان در 
معرض آسیب های اجتماعی جدی قرار دارند و بیش تر خانواده ها بی سواد و یا کم سواد 
هستند، کارشناسان با »من بخوان« از همان ابتدا تالش کردند راه هایی برای کاهش 
آسیب هایی که به کودکان با دور شدن از مدرسه و کتابخانه وارد می شود، بیابند و 

متناسب با شرایط هر منطقه برنامه هایی تدارک ببینند. 

مهمترین فعالیت مربیان و ترویجگران »با من بخوان«، آموزش خانواده ها به ویژه 
مادران از طریق شبکه های اجتماعی بوده است. 

گزارش کوتاهی در این باره را می توانید در این لینک بخوانید.
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هفته ی بلندخوانی در ایران

کودکان  ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه   1396 سال  از 
و برنامه ی »با من بخوان«، 2 تا 8 بهمن ماه را به عنوان 
از  هدف  کرده اند.  نام گذاری  ایران  در  بلندخوانی  هفته  ی 
اختصاص هفته ای به نام بلندخوانی، تاکید بر اهمیت آن، 
به عنوان بهترین روش تقویت مهارت های خواندن و سخن 
گفتن و یکی از موثرترین شیوه های عالقه مند کردن کودکان 

و نوجوانان به خواندن کتاب است. 
برنامه ی »با من بخوان« هر سال برای این هفته یک شعار  
ا نگیزه بخش انتخاب می کند و از همه ی مادران و پدران، 
مربیان، آموزگاران، کتابداران و دوستداران کودکان دعوت 
می کند تا در این هفته برای کودکان و نوجوانان نشست های 
بلندخوانی برگزار کنند و تجربه های بلندخوانی خود را در 
شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند تا در ترویج فرهنگ 

کتابخوانی سهمی بسزا داشته باشند. 
این فراخوان ها هر سال با استقبال بسیار خوبی از سوی 
و  ترویجگران  کتابداران،  والدین،  آموزگاران،  کودکان، 
و  می شود  روبه رو  کودکان  ادبیات  حوزه ی  عالقه مندان 
مدارس، مهدکودک ها، کتابخانه ها و خانواده های بسیاری 
از سراسر ایران هر ساله به این کمپین می پیوندند، برای 
کودکان کتاب می خوانند و از تجربه های زیبای خود هزاران 

تصویر و فیلم در شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. 
»با من بخوان« امیدوار است که این هفته به عنوان یکی 
از مناسبت های ملی مرتبط با کتابخوانی و ترویج فرهنگ 

خواندن هر چه بیش تر گسترش یابد.



حمایت ها و جوایز 
بین المللی

5
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جوایز
برنامه ی »با من بخوان« در سال 2016 برنده ی معتبرترین  •

کتاب خوانی ترویج  بین المللی  جایزه ی  باارزش ترین   و 
ترویج  جایزه ی  شد.   )IBBY-Asahi( ایبی-آساهی 
سوی  از  بار  یک  سال  دو  هر  آساهی  کتاب خوانی 
IBBY دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان به گروه  
یا موسسه ای اهدا می شود که با انجام فعالیت های 
چشم گیر، سهم پایداری در اجرای برنامه های ترویج 
در  باشند.  داشته  نوجوانان  و  کودکان  کتاب خوانی 
سال 2016 موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
 با برنامه ی »با من بخوان« از ایران، به همراه برنامه 
بزرگ موشه« شهر  »برادر   Big Brother Mouse
النگ پرابنگ، از کشور الئوس، از میان یازده نامزد 
جایزه ی  این  دریافت  به  موفق  آساهی  جایزه ی 

جایزه ی ایبی- آی رید که بنیاد »آی رید-شنژن« با همکاری »دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان« )IBBY(  •ارزش مند شدند.
برای قدردانی از ترویجگران تاثیرگذار کتاب خوانی در گستره ی جهانی بنیاد گذاشته است، هر دو سال یک بار 
به دو ترویجگر برجسته ی خواندن اهدا می شود. این جایزه مشوق افرادی است که با کاوش گری، خالقیت و 
احساس مسئولیت، در راستای هرچه دسترس پذیرتر کردن کتاب  و پرورش عشق به خواندن در میان کودکان 
فعالیت می کنند. بخشی از جایزه به مروج یا فرد منتخب و بخشی از آن به سازمانی که برندگان اعالم می کنند 
تعلق می گیرد. ماریت تورن کویست، یکی از برندگان آی -رید سال 2020 بود و برنامه ی »با من بخوان« را به عنوان 

برنامه ی منتخب خود معرفی کرد.
در سال 2022 نیز زهره قایینی، سرپرست و بنیان گذار برنامه ی »با من بخوان« و یکی از بنیانگذاران و مدیر مؤسسه  •

پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران برنده ی جایزه ی آی رید شد. دو نهاد معتبر ادبیات کودکان، شورای کتاب 
کودک به عنوان شاخه ی ملی ایبی در ایران، و شاخه ی ملِی ایبی در کشور کانادا، زهره قایینی را به عنوان نامزد 

این جایزه معرفی کرده بودند. )برای آشنایی بیش تر به این لینک بروید.( 
با من بخوان از سال 2017 به این سو هر سال در فهرست نامزدان جایزه ی یادبود آسترید لیندگرن )آلما(، یکی از  •

معتبرترین جایزه های بین المللی ادبیات کودک و نوجوان، قرار گرفته است.
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حمایت های بین المللی

شماری از هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران و دانشگاهیان بین المللی که از برنامه ی »با من بخوان« پشتیبانی می کنند:

خانواده آسترید لیندگرن

نویسنده ی سوئدی

سیلویا واردل

 استاد ادبیات کودکان
میریام مارتینس

استاد سوادآموزی و ادبیات 

کودکان

زنده یاد ثریا قزل ایاغ

استاد کتابداری و ادبیات کودکان

فرهاد حسن زاده

نویسنده ی  ایرانی

زنده یاد ویلیام هربرت تیل

نظریه پرداز سوادآموزی
ماریت تورن کویست

تصویرگر هلندی  سوئدی

محمدهادی محمدی

نویسنده و پژوهشگر ایرانی

جف آرتس

نویسنده ی بلژیکی

جونکو یوکوتا

استاد رشته ی زبان و خواندن
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هوشنگ مرادی کرمانی

نویسنده ی ایرانی

یوتا باوئر

تصویرگر آلمانی

پیتر سیس

نویسنده و تصویرگر چک

پاتریس آلدانا

IBBY Foundation رئیس

کاترین پترسون

نویسنده ی آمریکایی

ادوارد فون د وندل

نویسنده ی هلندی

تن تولگن

نویسنده و شاعر هلندی

هانس و مونیک هاگن

شاعران هلندی

آنا هگلوند

تصویرگر و نویسنده ی سوئدی

حمایت های بین المللی

باب گراهام

نویسنده و تصویرگر استرالیایی
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شماری از نویسندگان و تصویرگران مطرح جهان حق انتشار کتاب هایشان در ایران 
را به انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و برنامه ی »با من بخوان« 

هدیه کرده اند تا صرف ترویج کتابخوانی  در مناطق محروم ایران شود: 

چهار عنوان کتاب های مقوایی ِاما اهدا شده از سوی یوتا باوئر تصویرگر  •
آلمانی برنده ی جایزه ی هانس کریستین اندرسن؛ 

کتاب پرنده قرمز  اهدا شده از سوی خانواده ی نویسنده ی ماندگار سوئدی  •
آسترید لینگرن و ماریت تورن کویست تصویرگر توانای هلندی و نامزد 

جایزه ی هانس کریستین اندرسون؛ 

 کتاب فراتر از یک رویا اهدا شده از سوی جف آرتس نویسنده ی بلژیکی و  •
ماریت تورن کویست، تصویرگر؛ 

 
کتاب همایش پرندگان اهدا شده از سوی پیتر سیس نویسنده  و تصویرگر  •

اهل چک و برنده ی جایزه ی هانس کریستین اندرسن؛

کتاب پیکو جادوگر کوچک اهدا شده از سوی تن تولگن نویسنده و شاعر  •
اندرسن، به همراه تصویرگر  نامزد جایزه ی هانس کریسین  هلندی و 

کتاب ماریت تورن کویست؛ 

کتاب جزیره شادی اهدا شده از سوی ماریت تورن کویست؛ •

کتاب جادو اهدا شده از سوی نویسنده و تصویرگر سوئدی آنا هگلوند. •

در  اندرسن  کریستین  جایزه هانس  برنده ی  آلمانی،  ــ تصویرگر  نویسنده  باوئر  یوتا 
سال 2010 حق چاپ چهار عنوان کتاب مقوایی »ِاما« را به سود اجرای برنامه ی با من 
بخوان در مناطق محروم ایران به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پیشکش 

کرده است.

یک روز 
با ِاما 

یوتا باوئر
ترجمه ی: زهره قایینی

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

ِاما
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  ی
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یوتا باوئر می گوید: 
خوش حالم که ِاما به ایران آمده است و با 

کودکان ایرانی دوست می شود!

با من بخوان با من بخوان

Bauer, Jutta .باوئر، یوتا،   1۹۵۵ -   م
یک روز با ِاما/یوتا باوئر ؛ ترجمه ی زهره قایینی. - 

تهران : موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان،  1۳۹2 
  1۴ ص. : مصور)رنگی(. - با من بخوان
شابک: ۹78-600-۹0۳2۵-6-۳

 emma wohnt   :عنوان اصلی
چاپ اول: 1۳۹2

شمارگان: ۳000
1. داستان های تخیلی  الف. ق ای ی ن ی ، زه ره ، مترجم

 رده بندی دیویی:   1۳۹2 ی2۹2ب  1۳0  دا 
 شماره کتابشناسی ملی: ۳0۴00۴0  

koodaki.org

khanak.org

تلفن: 88716۹۵۴
پخش هدهد: 88۵۵۵۳28

اندرسن  کریستین  جایزه هانس  برنده ی  آلمانی،  ــ تصویرگر  نویسنده  باوئر  یوتا 
در سال 2010 حق چاپ چهار عنوان کتاب مقوایی »ِاما« را به سود اجرای برنامه ی 
با من بخوان در مناطق محروم ایران به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

پیشکش کرده است. 

ِامامیخورد

یوتا باوئر
ترجمه ی: زهره قایینی

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 
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یوتا باوئر می گوید: 
خوش حالم که ِاما به ایران آمده است و با 

کودکان ایرانی دوست می شود!

با من بخوان با من بخوان

Bauer, Jutta .باوئر، یوتا،   1۹۵۵ -   م
ِاما می خورد/ یوتا باوئر؛ ترجمه زهره قایینی. - 

تهران:موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان،13۹2  
  1۴ص.  : مصور )رنگی(. - با من بخوان

شابک: ۹78-600-۹032۵-8-7
Emma isst. :عنوان اصلی

چاپ اول: 13۹2
شمارگان: 3000

1. داستان های تخیلی  الف. ق ای ی ن ی ، زه ره ، مترجم
 رده بندی دیویی:    13۹2  الف م خ و 2۹2ب  130 دا  

 شماره کتابشناسی ملی: 30۴00۴3  

koodaki.org

khanak.org

تلفن: 88716۹۵۴
پخش هدهد: 88۵۵۵328

ِاما می خندد

یوتا باوئر
ترجمه ی: زهره قایینی در  اندرسن  کریستین  جایزه هانس  برنده ی  آلمانی،  ــ تصویرگر  نویسنده  باوئر  یوتا 

سال 2010 حق چاپ چهار عنوان کتاب مقوایی »ِاما« را به سود اجرای برنامه ی با من 
بخوان در مناطق محروم ایران به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پیشکش 

کرده است.

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

دد
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ی 
 م
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یوتا باوئر: 
خوش حالم که ِاما به ایران آمده است و با 
کودکان ایرانی دوست می شود!

با من بخوان با من بخوان

Bauer, Jutta .باوئر، یوتا،   1۹۵۵ -م
ِاما می خندد/ یوتا باوئر؛ ترجمه زهره قایینی. - 

تهران:موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ،  1۳۹2 
  1۴ص. : مصور )رنگی(.

شابک: 7-0- ۹78-600-۹0۳2۵
Emma lacht. :عنوان اصلی

چاپ اول: 1۳۹2
شمارگان: ۳000

1. داستان های تخیلی  الف. ق ای ی ن ی ، زه ره ، مترجم
 رده بندی دیویی:   1۳۹2  الف م خ ن 2۹2ب  1۳0 دا  

khanak.org شماره کتابشناسی ملی: ۳0۴00۳8  

koodaki.org
تلفن: 88716۹۵۴

پخش هدهد: 88۵۵۵۳28

ِاما گریه می کُند
یوتا باوئر

ترجمه ی: زهره قایینی
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 گر
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یوتا باوئر نویسنده ــ تصویرگر آلمانی، برنده ی جایزه هانس کریستین اندرسن در 
سال 2010 حق انتشار چهار عنوان کتاب مقوایی »ِاما« را به سود اجرای برنامه  ی 
با من بخوان در مناطق محروم ایران به موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

پیشکش کرده است. 

انتشارات موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان 

با من بخوان

یوتا باوئر می گوید: 
خوش حالم که ِاما به ایران آمده است و با 
کودکان ایرانی دوست می شود!

Bauer, Jutta .باوئر، یوتا،   1۹۵۵ -   م
 ِاما گریه می کند/ یوتا باوئر؛ ترجمه زهره قایینی. - 
تهران:موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان،  1۳۹2 

  1۴ص. : مصور )رنگی(. -   با من بخوان  
شابک: ۹78-600-۹0۳2۵-۹-۴
Emma weint. :عنوان اصلی

چاپ اول: 1۳۹2
شمارگان: ۳000

1. داستان های تخیلی  الف. ق ای ی ن ی ، زه ره ، مترجم
 رده بندی دیویی:   1۳۹2  الف گ 2۹2ب  1۳0 دا  
 شماره کتابشناسی ملی: ۳0۴00۴2  

koodaki.org

khanak.org

با من بخوان

تلفن: 88716۹۵۴
پخش هدهد: 88۵۵۵۳28

حمایت های بین المللی
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یاوری فرهنگی  • جامعه  با پشتیبانی  در سال 1393، 
 )IBBY( برای نسل جوان  کتاب  بین المللی  دفتر  و 
خراسان  روستای   26 در  بخوان«  من  »با  برنامه ی 
در  پیش دبستانی  کودک   750 و  شد  آغاز  جنوبی 
این منطقه به این برنامه پیوستند. این روستاها در 
مناطق محروم این استان و در نزدیکی مرز ایران و 

افغانستان قرار داشتند.

•  The Nederlands( از سال 1395 بنیاد ادبیات هلند
برنامه ی  پشتیبانان  به   )Letterenfonds

»با من بخوان« پیوست.

ویران گر  • سیل های  وقوع  از  پس   ،1398 سال  در 
برای  کتاب  بین المللی  دفتر  پشتیبانی  با  ایران  در 
در  بخوان«  من  »با  برنامه ی   )IBBY( جوان  نسل 
استان های خوزستان و لرستان اجرا شد و  نزدیک به 
2500 کودک و بیش از 120 مربی، آموزگار و ترویجگر 

از آموزش ها و خدمات برنامه بهره مند شدند. 

شماری از نهادهای بین المللی  از  برنامه ی »با من بخوان« حمایت می کنند:

ایبی - فالندرز ایبی - سوئیس شورای کتاب کودک

ایبی- ایران

صندوق کودکان در بحران ایبی

دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان

حمایت های بین المللی

بنیاد ادبیات هلند انجمن بین المللی سواد
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مالقات دو دنیا

 ،)Marit Tornqvist( کویست  تورن  ماریت 
یکی  سوئدی-هلندی  نام آشنای  تصویرگر  و  نویسنده 
بخوان« است. »با من  برنامه ی  بین المللی  حامیان   از 
او تاکنون دو بار توسط مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات 
ایران  کودک و نوجوان و برنامه ی »با من بخوان« به 
او در چندین سال گذشته به طور  دعوت شده است. 
مداوم در زمینه های مختلف با »با من بخوان« همکاری 
داشته است. ما مفتخریم که این هنرمند و ترویجگر 

عضوی از خانواده ی بزرگ »با من بخوان« است.
در این لینک می توانید با همکاری ماریت تورن کویست 

با »با من بخوان« بیش تر آشنا شوید:
https://ketabak.org/i772n

کودکان و نوجوانان در منطقه زلزله زده ی کرمانشاه به کتاب »فراتر از یک رویا« اثر ماریت تورن کویست می نگرند. 
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فیلم های مستند برنامه ی »با من بخوان«

از اجرای برنامه ی »با من بخوان« در مناطق مختلف ایران با یاری فیلم سازان جوان، فیلم های مستندی تهیه شده است که می توانید در لینک های زیر تماشا کنید:

 من این جا از چیزی نمی ترسم

ساخته ی نیما کزازی
فیلمی درباره ی فعالیت های »با من بخوان« برای کودکان مناطق زلزله زده ی کرمانشاه

آوای خواندن خشت

ساخته ی شهریار سپهری 
فیلمی درباره ی اجرای »با من بخوان« در انجمن حمایتی آموزشی کودکان محمودآباد

شادی را با من بخوان!

ساخته ی نیما کزازی
مستندی از اجرای »با من بخوان« در مدارس عشایری زاهدان

پوالد، با من بخوان!

ساخته ی نیما کزازی
فیلمی درباره ی کتابخانه ی  کودک و نوجوان کارخانه  ی سازور سازه ی آذرستان
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تماس با ما

اطالعات بیش تر درباره ی جزییات و دستاوردهای 
برنامه ی »با من بخوان« در هر یک از کانون ها و 

مناطق زیر پوشش در وب سایت برنامه به دو زبان 
فارسی و انگلیسی در دسترس است:

www.khanak.org 

 فیلم ها و کلیپ ها، عکس ها و گزارش هایی از تجربه ها 
و دستاوردهای »با من بخوان« را نیز می توانید در 
سایت برنامه و نیز در صفحه ی اینستاگرام، کانال 

تلگرام، یوتیوب و آپارت برنامه دنبال کنید.
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www.khanak.orgسایت:

 5942100-936-98+ | 88552362-21-98+تلفن:

 88553528-21-98+فکس:

khanak.org@gmail.comپست الکتریکی:

https://t.me/khanak_orgکانال تلگرام:

www.instagram.com/khanak_orgاینستاگرام:

www.aparat.com/khanak.orgآپارات: 

یوتیوب:
https://www.youtube.com/channel/
UCiGp_7mfM2GTrfseVREnK1A


