
گزارش کتابخانه های
«با من بخوان»

1400در سال 



ایموجهوکرونادرگیرهنوزآنازپیشسالمانندنیز1400سال
ودوجاینبا.بودیمدیگریپیازیکیآن،سویههایوبیماری

ندداشتبیشتریفعالیتسازمانهاومراکزهمهیسالایندر
.بیابنددادنادامهبرایراهیگوناگونهایشیوهبهتوانستندو

ودبروبهروفراوانیچالشهایباسالایندرنیز«بخوانمنبا»
در.آورددستبههمنوییتجربههایچالشهااینکناردرو

وزشآممحدودفعالیتومدرسههاتعطیلیبهتوجهباسالاین
اینپوششزیرکودکانبیشتردسترسیعدموپرورش،و

الین،آننشستهایدرشرکتبراینیازموردتجهیزاتبهبرنامه
.شدمحدودبسیارعرصهایندرفعالیتامکان

(حلیمکتابخانههایویژهبه)کتابخانههادیدیمدیگرسوییاز
ابدارانکت.دارندگستردهومستقلکاربرایبینظیریظرفیت

بارتباطابرایخالقانهراهحلهاییافتنباتوانستندکتابخانهها
شیوههایبهکودکاندسترسدرکتابهادادنقراروکودکان
.دهندادامهشرایطیهردرراخودفعالیتگوناگون،



التمشکوکمبودهاکردنپیداوکتابخانههاوضعیتبررسیروهمیناز
درالسایندرکتابخانههاکارکردبهبودهدفباکتابدارانوکتابخانهها

.گرفتقراربرنامه

ررسیبپیگیریگروهسویازکتابخانههاتکتکوضعیتراستاایندر
اکتابخانههکارادامهیبرایگردآوریشدهاطالعاتجمعبندیباوشد

.شدبرنامهریزی(نیازهاتامیننظرازچهوآموزشنظرازچه)



:گرفتندقرارارزیابیموردکتابخانههاازیکهردرموارداین

فعالاعضایتعدادوکتابخانهثبتشدهیاعضایتعداد❑

کتابخانهکتابهایتعداد❑

فعالاعضایتعدادباکتابخانهکتابهایتعدادتناسب❑

منطقهشرایطبهتوجهباکودکانپذیرشبرایکتابخانهظرفیت❑

تابکباپیونددرفعالیتهایوبلندخوانینشستهایکیفیت❑

مدرسه،)خودپیرامونمراکزباکتابخانهارتباطیشبکهی❑
کتابخوانیترویجبرای(...وبیمارستاننزدیک،روستاهای

پیشبینیشدهآموزشیکارگاههایدرکتابدارانشرکت❑

خانوادههاباکتابخانهارتباط❑

نی،ایمفضاسازی،تجهیزات،نظراز)کتابخانهفیزیکیشرایط❑
(سالمتوامنیت

بهدرستیکتابخانهدرفنیخدماتارائهیکیفیت❑

کتابخانهفعالیتهایازکتابدارگزارشدهیکیفیت❑

دروشدطراحیفرمهاییکتابخانههاوضعیتارزیابیبرای
انههاکتابخکتابدارانباپیگیریگروهاعضایکهتماسهایی

.رفتگقراربررسیموردجداگانهکتابخانههروضعیتگرفتند،



وزگارانآمبانزدیکارتباطوبازدیدها«بخوانمنبا»برنامهیقوتنکاتازیکی
وآموزشگران،19-کوویدبیماریهمهگیریازپیشتا.استکتابدارانو

ومدرسههاپوشش،زیرمراکزازدورهایصورتبه«بخوانمنبا»کارشناسان
عدموکروناهمهگیریآغازبااما.میکردندبازدید«بخوانمنبا»کتابخانههای

وزگارانآموبامستقیمگفتوگویومراکزازبازدیدفرصتمناطقبهسفرامکان
دراه،کوتدورههایدرکروناموجهایکردنفروکشبا.بودرفتهبینازکتابداران

همهیزابازدیداما.گرفتصورتکتابخانههاازحضوریبازدیدچندگذشتهسال
.نبودامکانپذیردورانایندرکتابخانهها

باهماهنگیوبرنامهریزیبا،1400سالمهروشهریوردردلیلهمینبه
روناکدورهیدرفعالکتابخانههایازآنالینصورتبهبازدیدهاییکتابداران،

ابگفتوگوضمنوشدبازدیدکتابخانه30بهنزدیکازدورهایندر.شدانجام
سویازفنیخدماتارائهیوکتابخانهفعالیتوفضاسازیوضعیتکتابداران،
هابازدیدهایآنالینازکتابخانه.گرفتقراربررسیموردکتابداران



بابررسیدادههای
گردآوریشدهاز
فرمهایارزیابی
کتابخانههاو
بازدیدهای

صورتگرفتهاز
کتابخانهها،نیازهای
هکتابخانههادردوگرو
آموزشیوتجهیزات
جمعبندیشدندو
گامهایعملیبرای
تامینایننیازها

.برداشتهشد



درایمنیمعیارهایازیکیعنوانبهآتشنشانی،کپسولتامین
در.بودشدهپیگیری1399سالپایانیماههایدرکتابخانهها،
آتشنشانیکپسولهایبهکتابخانه20حدود1400سالماهاردیبهشت
مالیپشتیبانانسویازکپسولهااینبودجهی.شدندمجهزاستاندارد

.شدتامین«بخوانمنبا»دوستدارانگروهوکتابخانهها



ههمچنیندرسالگذشت
بخشیازنیازهای

تجهیزاتیکتابخانهها
مانندوسایلسرمایش،
گرمایش،موکت،پرده،

ازسوی... جاروبرقیو
بامن»گروهدوستداران

.تامینشد« بخوان



کتابهایشارژهمیشگی روالبه
ابکتبستههایسالایندرکتابخانهها،

.شدفرستادهگوناگونکتابخانههایبرای
زاکتابخانههابرایکتابارسالهزینهی
وکتابخانههامالیپشتیبانهایسوی
تامین«بخوانمنبادوستداران»گروه
.شد

«انکودکادبیاتتاریخپژوهشیموسسه»
تازهیکتابهایازشماریسالایندر

کهکتابخانههاییبهراخودانتشارات
تندنداشکتابتهیهیبرایکافیبودجهی

.کرداهدا



زشآموکتابدارها،کارکیفیبررسیپیدر
دودرآنهاکارتقویتراستایدرکتابداران

:شدپیگیریجنبه

رد« بامنبخوان»شرکتدرکارگاههای❑
سامانهیآموزشآنالینآموزک

برگزارینشستهاماهانهیکتابداران❑
بامنبخوان

آموزشهایکتابداران



به«بخوانمنبا»آموزشیکارگاههای19-کوویدبیماریهمهگیریازپس
راهاندازی.شدندارائهآموزکآنالینآموزشسامانهیدرومجازیصورت

با»ههایکتابخانگروهاختیاردررامناسبیبسیارفرصتآنالینکارگاههای
درندبتوانمختلفمناطقدرکتابخانههاکتابدارانتادادقرار«بخوانمن

.کنندشرکتآنالینصورتبهکارگاهها

اههاکارگایندر«بخوانمنبا»کتابخانههایکتابدارانگذشتهسالدر
:کردندشرکت

کارگاهادبیاتکودکوکتابهایتصویری❑

کارگاهبلندخوانی،شیوههاوکارکردها❑

استانداردهاوراهکارها: کارگاهکتابداریکودک❑



:ندمشارکتداشتنددراینکارگاههانیزشرکتکرد« خواندنباخانواده»کتابدارانکتابخانههاییکهدربرنامهی

کارگاهآوارزیوالفباورزی❑

کارگاهشمارورزیبالولوپی❑



ازیکینیز«بلندخوانیباپیونددرنمایش»کارگاه
ازکتابدارانبرایآنگذراندنکهاستکارگاههایی

ازشماریگذشتهسالدر.استبرخوردارویژهایاهمیت
ماریشوگذراندندراکارگاهاین«بخوانمنبا»کتابداران

.کردخواهندشرکتکارگاهایندرآیندهسالدرنیز



ه کارگاازبهرهبرداریوکردنآمادهگذشتکهسالیدر«بخوانمنبا»کتابخانههایگروهدستاوردهایمهمترینازیکی
ووجواننوکودککتابخانههایبرایایفالاستانداردهایاساسبرکارگاهاین.بود«راهکارهاواستانداردها:کودککتابداری»

گونگونامناطقدرنوجوانانوکودکانویژهیآموزشگاهیومحلیکتابخانههایراهاندازیدر«بخوانمنبا»تجربهیسالها
نیفخدماتارائهیراهکارهایوسوادازسرشارمحیطکودکمحور،فضاهایویژگیهایکارگاهایندر.استشدهتدوینایران

.میشوددادهآموزشنوجوانوکودکویژهیکتابخانههایدرعمومیو

اتادبیبهعالقهمنداناززیادیافراد«بخوانمنبا»کتابخانههایکتابدارانجزبه،1400سالآذرماهازکارگاهاینکاربهآغازبا
.کردهاندشرکتکارگاهایندرایرانمختلفنقاطدرنوجوانوکودککتابدارانوکودک



کتابخانههایگروهسویاز1400سالدرکهدیگریمهمگام
ترجمهیانتشاروترجمهشدبرداشته«بخوانمنبا»

بودسال18تاصفرکودکانبرایکتابخانهایخدماتسند
ایفالکتابخانههاینوجوانوکودکگروهسویازکه
(کتابداریمؤسساتوانجمنهابینالمللیفدراسیون)

انههایکتابخکمیتهیسویازسنداین.استشدهمنتشر
عموماختیاردروشدویرایشوترجمه«بخوانمنبا»

.گرفتقرارکودککتابداریعالقهمندان



«نبامنبخوا»برنامهریزیفعالیتهادرکتابخانههای(: ماهاردیبهشت)نشستپنجم

ارتباطکتابخانهباخانوادهها(: ماهخرداد)نشستششم

هجذبنوجوانانوفعالکردنهرچهبیشترآناندرکتابخان(: ماهتیر)نشستهفتم

کودکانبانیازهایویژهدرکتابخانه(: ماهمرداد)نشستهشتم

گزارشنویسی(: ماهشهریور)نشستنهم

تازهترینرهنمودهایایفالبرایخدماتکتابخانههایکودکان(: ماهمهر)نشستدهم

شبکهسازیکتابخانهها(: ماهآبان)نشستیازدهم

«بامنبخوان»میراثفرهنگیدرکتابخانههای(: ماهآذر)نشستدوازدهم

«بامنبخوان»چالشهایرایجدرکتابخانههای(: ماهدی)نشستسیزدهم

«بامنبخوان»حقوقکودکدرکتابخانههای(: ماهبهمن)نشستچهاردهم

درسالآینده« بامنبخوان»چشماندازکتابخانههای(: ماهاسفند)نشستپانزدهم

منبا»کتابدارانماهانهینشستهای
بود،شدهآغاز1399سالماهآذرازکه«بخوان

پیداادامهگذشتهروالبهنیز1400سالدر
حضورباماههرکهنشستهاایندر.کرد

ازییکمیشوند،برگزارکتابخانههاکتابداران
موضوعباارتباطدررامطالبیکارشناسان
کتابدارانادامهدرومیکندبیاننشست

باراموضوعآنباارتباطدرخودتجربههای
تهانشساین.میگذارنداشتراکبهیکدیگر
کتابدارانارتباطبرایمناسبفرصتی

جایهمهاز«بخوانمنبا»کتابخانههای
نمبا»کتابخانههایکارشناسان.استایران
انههاکتابخآموزشینیازهایبررسیبا«بخوان

یبرگزاربرایراموضوعهااینگذشتهسالدر
:برگزیدندماهانهنشستهای



درسااااالگذشااااته،بااااهروالهمیشااااه،
بااهمیااری« بامانبخاوان»کتابخانههای

پشاااتیبانانماااالیوهمکااااریافااارادو
سازمانهایمحلیدرمناطقگوناگونایاران

.راهاندازیشدند

دراداماااهتصااااویریازکتابخاناااههاییرا
میبینیاادکااهدرسااالگذشااتهآغااازبااهکااار

:کردهاند

1400



کتابخانهیگلبانو
باینگان،استانکرمانشاه

یعلیکیانپور،خانوادهشاملو،ساموزیر: پشتیبان



کتابخانهیپرندهقرمز
روستایقاسمآباد،شهرری،استانتهران

موسسهفرزانگانپیشگام: پشتیبان



کتابخانهیمهرآفاق
دورود،استانلرستان

درآلمان« بامنبخوان»انجمن: پشتیبان



کتابخانهیآفتاب
بندرسیریک،استانهرمزگان

منیرصالحیان: پشتیبان



کتابخانهیآرش
زابل،استانسیستانوبلوچستان

درتورنتو« بامنبخوان»دوستداران: پشتیبان



کتابخانهیامید
اسفراین،استانخراسانشمالی

گروهیازنیکوکاران: پشتیبان



کتابخانهیروستایسرخهبان
روستایسرخهبان،جوانرود،استانکرمانشاه

علیکیانپور: پشتیبان



کتابخانهیسوگند
باقرآبادزابل،استانسیستانوبلوچستان

مهرهامونوهمیارانبامنبخوانگروه: پشتیبان



کتابخانهیدریا
روستایبنگالی،جزیرهیقشم،استانهرمزگان

موسسهفرزانگانپیشگام: پشتیبان



کتابخانهیآسمان
طبل،جزیرهیقشم،استانهرمزگان

شرکتایداجوشرکتبالینتک: پشتیبان



تکتابخانهیکانونفرهنگیتربیتیهدای
گراب،کوهدشت،استانلرستان

خانمدکترطاهری: پشتیبان



کتابخانهیدبستانآزادگان
روستایچاهشوره،کوهدشت،استانلرستان

موسسهفرزانگانپیشگام: پشتیبان



کتابخانهیباران
بندرکوهستک،استانهرمزگان

شرکتایداجوشرکتبالینتک: پشتیبان



کتابخانهیشرکتصنعتیمهرآباد
تهران،استانتهران

شرکتصنعتیمهرآباد: پشتیبان



کتابخانهیروجا
روستایرمچاه،جزیرهیقشم،استانهرمزگان

کانونروجا: پشتیبان



السنخستماههایدروهستندراهاندازیحالدرنیزکتابخانههااین
:کردخواهندآغازراخودفعالیت1401

هرمزگاناستانقشم،جزیرهیهلر،روستایرویش،کتابخانهی❑
تکبالینشرکتوایداجشرکت:پشتیبان

نهرمزگااستانقشم،جزیرهیرمکان،شادی،جزیرهیکتابخانهی❑
تکبالینشرکتوایداجشرکت:پشتیبان

زالبراستانهشتگرد،سعیدآباد،روستایمینا،کتابخانهی❑
قضاتفاطمه:پشتیان

بلوچستانوسیستاناستاننیکشهر،متسنگ،روستایکتابخانهی❑
قاجارمریمخانم:پشتیبان

وچستانبلوسیستاناستاننیکشهر،اورنگ،روستایکتابخانهی❑
قاجارمریمخانم:پشتیبان



رهابتدایدر«بخوانمنبا»کتابخانههایگروه
کتابهایوماهمناسبتهایازفهرستیماه

ردمناسبتهااینباپیونددرنوجوانوکودک
ربنیزکتابداران.میدهدقرارکتابداراناختیار
کتابابپیونددرفعالیتهاییفهرستاینمبنای

کتابخانههایشاندرماههردرراکتابخوانیو
اینازنمونهچندادامهدر.میکننداجرا

:میبینیمرامناسبتیفعالیتهای



(فروردین25)بهمناسبتروزبزرگداشتعطار« همایشپرندگان»بلندخوانیکتاب



کوفعالیتحقوقکود« پرندهقرمز»بلندخوانیکتاب
(خرداد22)بهمناسبتروزجهانیمبارزهباکارکودکان



«معدنزغالسنگکجاست»بلندخوانیوفعالیتدرپیوندباکتاب
(تیر10)بهمناسبتروزملیصنعتومعدن



وانجامفعالیت« جدالبرسررنگینکمان»بلندخوانیکتاب
(شهریورماه30)بهمناسبتروزجهانیصلح



،بازدیدازآتشنشانیو«هزارپرندهرنگیوآهویسرخ»بلندخوانیکتاب
(مهرماه7)هدیهدادنکتاببهآتشنشانهابهمناسبتروزآتشنشان



(مهرماه9)بلندخوانیکتابفرشتهیپدربزرگبهمناسبتروزجهانیسالمندان



(دیماه24)ساختنبادبادکبهمناسبتروزجهانیبادبادک



(بهمن8تا2)بهمناسبتهفتهیبلندخوانی« دارکوب2+18»بلندخوانیکتاب



(اسفندماه15)بهمناسبتروزدرختکاری« منویکگلدانخالی»بلندخوانیکتاب



برنامهایکتابخانههاعضونوجوانانوکودکانتشویقبرایگذشتهسالدر
ینهمبه.شداجرا«بخوانمنبا»کتابخانههایدر«کتابکرم»عنوانبا

«کتاب50»کارتیککتاب50خواندنوگرفتنامانتباکودکهرمنظور
خواندهشده،کتاب50هرازایبهفصلهرپایاندرومیکرددریافت
هدیههای.میشدفرستادهکتابخانهعضوکودکانبرایهدیهای

رنامهیببهاهداشدهکتابهایوپوسترهاازاعضااینبرایپیشبینیشده
.میشدتامین«بخوانمنبا»

رگرتصویدوازتصویرهاییکودکاناینبرایشدهفرستادهپوسترهای
اینویسازکهبودند«ایپنبرگیانکه»و«تورنکویستماریت»کودکان

سهموسانتشارات.شدهانداهدا«بخوانمنبا»برنامهیبهتصویرگردو
مبتکرانانتشاراتودیبایهنشر،هوپانشر،کودکانادبیاتتاریخپژوهشی

«وانبخمنبا»برنامهیبهراکتابهایشانازشماریگذشتهسالدرنیز
.کردنداهدا







همیاران«بخوانمنبا»کتابخانههایدر
همراهنوجوان،ترویجگرانوکتابخانهها
ووانیکتابخوکتابگسترشبرایکتابداران

ابکتبامحلهشانوشهرکودکانکردنآشنا
ازتصاویریادامهدر.میکنندتالش

.میبینیمراگروهاینفعالیتهای











«همهکودکانحقدارندکتابهایباکیفیتبخوانند»


