
گزارش پایان پروژه 
کتابخانه های ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود و زالن 

استان کرمانشاه
1400مهر 





چکیده



وپرفرازسال)1400مهرتا1399مهر(گذشتکهسالیدرکتابخانه ها

کاهشدوره ایازپس.گذراندندراپرباریحالعیندرونشیب

بهبودبا1400ماهدیدر،19-کوویدبیماریهمه گیریبه دلیلفعالیت

بهقروندوبارهویافتافزایشکتابخانه هاحضوریفعالیتشرایط،

ادامهشکلهمینبهبعدسالطیکمابیشوبازگشتکتابخانه ها

یطشراوخامتورمضانماهونوروزمانندرخدادهاییالبته.کردپیدا

فعالیتودادکاهشرافعالیت هادوبارهمقاطعیدرهمه گیری

السگذشتهسال.شدکتابامانت دهیبهمحدودتنهاکتابخانه ها

آبوبرقمداومقطعینبود،کتابخانه هاوماازهیچ کدامبرایآسانی

ارانکتابدوجود،اینباامابود،افزودهموجودمشکالتهمه یبرنیز

چراغشرایطیهردرکردند،تالشبخوانمنباکتابخانه هایپرتالش

وبکتاباراخودارتباطکودکانتادارندنگهروشنراکتابخانه ها

مره یثآینده،درچهوامروزچهآن کهامیدبه.کنندحفظکتاب خوانی

.ببینیمکودکانزندگیدرراتالش هااین



ردکتابخانه هاکتابدارانگذشتهسالدر

شدهگرفتهنظردرآموزشیکارگاه های

تاکردندشرکت»بخوانمن«باتوسط

.دهندافزایشراخودمهارتودانش

منبا«کارشناسانهمراهیباهم چنین

فمختلفعالیت هایکردندتالش»بخوان

زاریبرگکتاب،امانت دهیجملهازکتابخانه

فنیاموروبلندخوانینشست های

ایندر.کننداجراومدیریتراکتابداری

بههکتابخانمالیپشتیبانتوسطسال

اتیتجهیزوساختمانیمشکالتازبخشی

بهجابریکتابخانه یورسیدگیکتابخانه ها

.شدمنتقلجدیدمکان





پیشینه ی پروژه



سال6ازراکرمانشاهاستاندرخودفعالیت»بخوانمنبا«

ازبیشرافعالیت ها1396آبانزلزله یازپسوکردآغازپیش

8درهم اکنونکهشکلیبه.دادگسترشوکردتقویتپیش

ثالثریجاب،ذهاب،سرپلقصرشیرین،کرمانشاه،شهر

اینزالنروستایوباینگانوروانسرجوانرود،باباجانی،

»بخوانمنبا«محلیوآموزشیکتابخانه ی10استان،

روستایدرروستاییکتابخانه ی1واستشدهبازگشایی

تااکتابخانه هاین.استبازگشاییحالدرسفلیسرخه بان

تمرمسفعالیتمشغولهمگیکرونابیماریهمه گیریازپیش

آموزشگاهیکتابخانه ی4متاسفانههمه گیریدوراندروبودند

.دهندادامهگذشتهمانندخودفعالیتبهنتوانستند

ثالثریجاب،شهرهایدرمحلیکتابخانه ی4گذشته،سالدر

ارانیانجمنپوششتحتزالن،روستایوجوانرودوباباجانی

.استبودهمهرودانش

کتابخانه های تحت 
پوشش انجمن یاران 

دانش و مهر



اهکرمانشاستاندرکتابخانه هابازگشاییزمانینمودار

.این کتابخانه در حال راه اندازی است) 3.به روستای سرخه بان انتقال یافت1400کانکس در بهار –این کتابخانه ) 1
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مشخصات پروژه



نام پروژه
کتابخانه های با من بخوان در کرمانشاه

)ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود و زالن(

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکانمجری

پروین اسکندریمسئول پروژه

صفورا زواران حسینیکارشناس کتابخانه ها

صنعان صدیقیهمکار امور اجرایی در منطقه

انجمن یاران دانش و مهرپشتیبان

ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود و زالنمنطقه

1399مهر15تاریخ احتمالی شروع

1400مهر15تاریخ احتمالی پایان



اهداف پروژه

وجهتباخانواده هادادنقرارپوششتحتکرمانشاه،کتابخانه هایدر»خانوادهباخواندن«برنامه یاجرایآغاز◦

موجودظرفیت هایشناختو)20هرکدام:زالنوجوانرودباباجانی،ثالث،15:ریجاب(کتابخانههرشرایطبه

منطقهدربرنامهاجرای

ترویجیفعالیت هایوکتابداریفنیامورشاملکتابداران،بیشترتوانمندسازی◦

نتامیوآموزشمناسب،دستورکارهایتدوینباکتابخانه هادرسالمتوامنیتایمنی،وضعیتارتقای◦

کتابخانه هانیازموردتجهیزات

کانکس ها–کتابخانهفیزیکیشرایطبهبود◦

کتابخانه هاکتابخانه ایمنابعبه روزرسانیوافزایش◦



پرسش های ابتدای پروژه

دارند؟»خانوادهباخواندن«برنامه یاجرایبرایظرفیتیچهکرمانشاهکتابخانه های◦

موردآنبهبودبرایاقداماتیچهچیست؟کرمانشاهکتابخانه هایدرسالمتوامنیتایمنی،موجودوضعیت◦

است؟نیاز

؟کردحفظراکتابخانهوکودکانرابطه یمی توانچگونهکروناهمه گیریدورانمحدودیت هایبهتوجهبا◦

کرد؟حفظراکتابدارانانگیزه یمی توانچگونه

بخشید؟بهبودراکانکس ها–کتابخانهفیزیکیشرایطمی توانچگونه◦

کرد؟تقویتراکتابدارانشبکه یمی توانچگونه◦



خرید کپسول 
آتش نشانی برای 

کتابخانه ها

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای جوانرود و 

ریجاب

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای زالن نمودار زمانی اجرای پروژه

ی ادامه ی بهبود فضاساز 
اطراف کانکس 

کتابخانه ی جوانرود

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

نمایش«برگزاری کارگاه 
»یدر پیوند با بلندخوان

ی آشنای«برگزاری کارگاه 
با ادبیات کودکان و 

»بلندخوانی

سواد «برگزاری کارگاه 
آواورزی و : پایه

»الفباورزی

ی ادامه ی بهبود فضاساز 
اطراف کانکس 
کتابخانه ی زالن

انتقال کتابخانه ی 
ریجاب به مکان جدید

برگزاری بازدیدهای
ه هاآنالین از کتابخان

بازگشایی دوباره ی 
کتابخانه ها با بهبود

اشرایط همه گیری کرون

ر پیگیری ساماندهی امو
الث ثفنی در کتابخانه ی 

باباجانی
ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای زالن

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای ثالث

اغاز اجرای برنامه ی 
و » خواندن با خانواده«

برگزاری نشست های 
توجیهی



محل اجرای پروژه

ن کتابخانه ی با من بخوا
ثالث باباجانی

ن کتابخانه ی با من بخوا
ریجاب

ن کتابخانه ی با من بخوا
جوانرود

ن کتابخانه ی با من بخوا
زالن



باواهالیازیکیپی گیریوپیشنهادباکرمانشاه،در1396ماهآبانزلزله یازپس،1396ماهاسفنددر»ریجابمحلیکتابخانه ی«

شهرکوککوچروستایچندینازمجموعه ایریجابشهر.شدافتتاحریجابشهرکدرکانکسیدرمهرودانشیارانانجمنپشتیبانی

ابتدایازکتابخانهاین.داردمتفاوتیجمعیتیوجغرافیاییموقعیتروستاهاوشهرهادیگرنسبتبهبه همین خاطراست،ریجاب

کسکان.بودشدهحلموقتبه طورمحلیمسئولینِ ومردمهمکاریباکهبودروبه روکانکسدادنقرارمکانمشکلباتاسیس

مشکلباالخره1400تابستاندرآخر،درویافتانتقالاهالیازیکیشخصیزمینبهبعدوبودمسجدبامپشتبرابتدادرکتابخانه

.شدحلمناسبمکانیکاجاره یباکتابخانهمکان



بهدقیقوپرتالشکتابدار2کتابخانهایندر

بهمشغولخاطریهدیوزارعیفریبانام های

280حاضرحالدرکتابخانهاین.هستندفعالیت

منابعجلد2200وفعالعضو50عضو،

نکودکاازبسیاری.دارداختیاردرکتابخانه ای

وخانهکتاببدمکانیشرایطدلیلبهمتاسفانه

رقبقطعیگاهیوآببهداشتی،سرویسنبود

مکانجابه جاییبا.نمی کردندمراجعهآنبه

ایاعضتعدادکهبودامیدوارمی توانکتابخانه

پایانصورتدر.یابدافزایشکتابخانهفعال

هگذشتهم چونکتابخانهاینکروناهمه گیری

نیزرامنطقهدرآموزشیمرکز11می تواند

. دهدپوشش



ریجابمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتن یکی از 
کتابداران و 

پیوستن 
کتابدار جدید
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ه بر قرار گرفتن کانکس کتابخان
پشت بام مسجد و بازگشایی

ن انتقال کانکس کتابخانه به زمی
شخصی یکی از اهالی

اجاره ی یک ساختمان و 
اسباب کشی به محل جدید



بازگشاییباباجانیثالثشهردر1397ماهتیردردانایار،موسسه یاهداییکانکستجهیزباابتدا»باباجانیثالثمحلیکتابخانه ی«

برایساختمانیمهرودانشیارانانجمنمالیپشتیبانیبا،1398سالابتدایدرشهرسطحازکانکس هاجمع آوریالزامازپسوشد

تاکردآغازراخودفعالیتدوباره1399آبانپایاندرفعالیتتوقفوکاهشماهچندازپسکتابخانه.شدبازسازیوخریداریکتابخانه

.باشدپیرامونروستاهایوباباجانیثالثشهرنوجوانانوکودکانمیزبانهمیشهمانند



فعالیتبهمشغولکتابدار3کتابخانهایندر

مراههبازگشاییابتدایازحسینیهدی.هستند

امیری فررقیهجدیدکتابدار2وبوده اندکتابخانه

ماجمعبهگذشتهسالازتیموریشیواو

ت هایفعالیجدیدکتابدارانحضوربا.پیوستند

.تاسشدهغنیومنظمپیشازبیشکتابخانه

عضو287عضو،500حاضرحالدرکتابخانهاین

اختیاردرکتابخانه ایمنابعجلد1700وفعال

.دارد



دار پبوستن کتاب
دوم جدید به 

کتابخانه
رفتن کتابدار 

دوم

یباباجانثالثمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتن آقای نظری به جوانرود 
برای راه اندازی کتابخانه جدید

ابخانهپیوستن کتابدار دوم به کت

آغاز جمع آوری کانکس ها از سطح 
شهر و قطع آب و برق کانکس

بازگشایی کتابخانه در مکان
جدید

پبوستن کتابدار 
سوم به 
کتابخانه
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س با کانک–بازگشایی کتابخانه 
کتابدار و آقای نظری1حضور 



جوانرودشهرحاشیه ایمحالتازیکیدرمهرودانشیارانانجمنپشتیبانیبا،1397ماهبهمندر»جوانرودمحلیکتابخانه ی«

ورشپروآموزشبهمتعلقزمینیدرکانکس.کرداهدادانایارموسسه یراکتابخانهتجهیزاتوکانکس.کردآغازراخودفعالیت

کتابخانهنیبیروفضایگذشته،سالدرصدیقیصنعانپیگیری هایبا.بودالزمتاسیساتفاقدراه اندازیابتدادروداردقرارجوانرود

بهانکس هاک–کتابخانهدیگرمانندهمکتابخانهاین.استبهداشتیسرویسفاقدهنوزاما.استشدهوصلآنآبوشدهدادهسامان

.شدخواهدحلثابتمکانیبهانتقالباتنهاکهداردمختلفیمشکالتکانکسدرداشتنقراردلیل



کتابدار2»حقگوییماریه«و»حقگوییپروین«

تابخانهکاین.هستندجوانرودکتابخانه یپرتالش

1400وفعالعضو150عضو،271حاضرحالدر

.دارداختیاردرکتابخانه ایمنابعجلد



جوانرودمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتن آقای 
نظری
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کانکس کتابخانه

موزش کانکس در زمین آ–بازگشایی کتابخانه 
کتابدار2و پرورش با حضور آقای نظری و 

آذر



ایناهالیازخودکهصدیقیصنعانپیگیری هایوبخوانمنبادوستدارانگروهپشتیبانیبا،1399بهاردر»زالنمحلیکتابخانه ی«

سکانکهمانکهکتابخانهاینکانکس.گرفتقرارمهرودانشیارانانجمنپوششتحتادامهدروشدراه اندازیهستند،روستا

.شدمنتقلبودتهگرفقرارکتابخانهاختیاردرروستاشورایهماهنگیباکهمکانیبهفراوانمشکالتبااستباباجانیثالثکتابخانه ی

تابخانه هایکازیکیبهوشودشناختهمنطقهدرکند،فعالیتبه خوبیتوانستاماکرد،کاربهآغازکروناهمه گیریزماندرکتابخانه

رهنگیففضاییکآن،کناردربازیزمینساختوکتابخانهاطراففضاسازیبامدتایندر.شودتبدیلبخوانمنبامثال زدنی

.استگرفتهشکلروستاکودکانبرایلذت بخشتفریحی



ویج گرانیترازامیری،آمینهوصدیقینسرینکتابخانه،کتابداران

بخوانمناببرنامه یبانیزکتابخانهتاسیسازپیشکههستند

نیبلندخوانشستکودکانبرایمدارسدرومی کردندهمکاری

وهمراهیباپرشوروپرتالشکتابدار2این.می کردندبرگزار

وکانکود جلبدربه سزایینقشصدیقیصنعانآقایمدیریت

درهکتابخاناین.داشته اندکتابخانهبهخانواده هاونوجوانان

منابعجلد1600وفعالعضو400عضو،657حاضرحال

.دارداختیاردرکتابخانه ای



زالنمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار
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حضور آقای صدیقی

آغاز به کار کتابداران در 
مدارس روستا پیش از 

بازگشایی کتابخانه 

انتقال کانکس از ثالث 
باباجانی به زالن

2آغاز به کار 
انهکتابدار کتابخ

فضاسازی اطراف کتابخانه



گروه هدف پروژه

زالنروستایوجوانرودوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدرسال16تا0نوجوانانوکودکان◦

وانرودجوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدرترویج گرانوپیش دبستانوکودکمهدمربیانمدارس،آموزگاران◦

زالنروستایو

زالنروستایوجوانرودوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدردبستانازپیشفرزنددارایخانواده های◦

زالنوجوانرودباباجانی،ثالثریجاب،بخوانمنباکتابخانه هایکتابداران◦



تیم پروژه

کارشناس کتابخانه ها در 
:استان کرمانشاه

صفورا زواران حسینی

همکار امور اجرایی با من 
:بخوان در استان کرمانشاه

صنعان صدیقی

مسئول پروژه ی استان 
:کرمانشاه با من بخوان

پروین اسکندری



:روابط عمومی با من بخوان

مهران غالمپور

ا کارشناس برنامه ی خواندن ب
:خانواده

ندا کمال هدایت

سرپرست کمیته ی 
:کتابخانه های با من بخوان

هورزاد عطاری

مسئول امور رسانه ی پروژه ی
:استان کرمانشاه

عطیه ملک زاهدی



:کتابدار کتابخانه ی ریجاب

فریبا زارعی

:کتابدار کتابخانه ی ریجاب

هدی خاطری



:کتابدار کتابخانه ی ثالث

رقیه امیری فر

:کتابدار کتابخانه ی ثالث

شیوا تیموری

:کتابدار کتابخانه ی ثالث

هدی حسینی



:ودکتابدار کتابخانه ی جوانر

پروین حقگویی

:ودکتابدار کتابخانه ی جوانر

ماریه حقگویی



:کتابدار کتابخانه ی زالن

آمینه امیری

:کتابدار کتابخانه ی زالن

نسرین صدیقی





روند اجرای پروژه



:بودشدهپیش بینی»بخوانمنبا«توسطفعالیت هاایناجرایپروژهپیشنهادیپروپوزالدر

ترویج گرانوکتابدارانبهمشاورهوآموزش◦

»خانوادهباخواندن«برنامه یاجرای◦

کتابدارانبیشتروگسترده ترآموزش◦

کتابدارانبهراهنماییومشاورهارائه ی◦

آموزشیمنابعوکتاب◦

کتابخانه هادرکتابخانه ایمنابعبه روزرسانی◦

خانواده هاباکاربرایسوادآموزیوکتاببسته هایتامین◦

وتجهیزاتتامینشاملواستشدهذکر»پشتیبانمستقیمهزینه های«عنوانبانیزاقداماتبرخیپیشنهادیپروپوزالدر

.می شودغیرهودستمزدپرداختکتابخانه ها،نیازموردخدمات

ارزیابیونظارتپیگیری،◦

کتابخانه هاازبازدید◦

گزارش نویسی◦

نظارت◦

مستنداتتهیه ی◦

ارزیابی◦

عمومیخدماتوبرنامه ریزیمدیریت،◦



اجرای برنامه ی 
»خواندن با خانواده«

با«برنامه یدر»خانوادهباخواندن«برنامه یاجرایسالاولینگذشتهسال

خود هایقابلیتبهتوجهباکرمانشاهاستانکتابخانه هایوبود»بخوانمن

.شدندتبدیلبرنامهایناجرایپایگاه هایبهترینازیکیبه

به دنبالوبودپژوهشیبرنامه ییکخوداجرایاولسالدربرنامهاین

.کندبررسیرابرنامهاینبودناجراییکهبودپرسش هاییپاسخ

مناطقدر)پدرومادر(خانوادهتوانمندکردنپروژهایناصلیهدف

ابکتابخوانیترویجوادبیاتراهازپایهسوادتقویتجهتکم برخوردار

ان هایبنیشکلاینبهتا.است)سالشانزدهتاصفر(نوجوانانوکودکان

مناطقدرکهکودکانیمشکالتبه ویژهوتقویتخردسالکودکانسوادآموزی

.شودکم ترمی کنندزندگیزبانهدو



کتابدارانبرایآنچراییوبرنامهاجرایکلیاتبرنامهاجرایآغازدر

اده هایخانووکنندصحبتخانواده هاباشدخواستهوشددادهتوضیح

.نمایندثبت نامراعالقه مند

کتابدارانبرایراآموزش هایی»بخوانمنبا«برنامهاجرایطولدر

.نماینداجرارابرنامهبتوانندبهترتاکردفراهم

ش هایچالبرنامهاجرایطولدرشدتالشبرنامه،بودنپایلوتبه دلیل

برخی.شودپیش بینیراه حلآنبرایوشدهشناساییموجود

ازیشبراموجودچالش هایپیگیریوابتکارباتوانستندکتابخانه ها

.کنندعملموفق تربرنامهاجرایدرونمایندحلکتابخانه هادیگر

برایاریدستورکبهتبدیلبرنامه،پایلوتاجرایازآمدهدستبهتجارب

.شدخواهدبعدسال دربرنامه بهتراجرای



نام کتابخانه ها
تعداد خانواده های 

تحت پوشش 
پیشنهادی

تعداد خانواده هایی 
که در ابتدا ثبت نام

کردند

تدا تعداد کودکانی که در اب
انتظار می رفت تحت 

پوشش قرار بگیرند

تعداد خانواده ی 
تحت پوشش  فعال

طی اجرای برنامه

1511254ریجابمحلیکتابخانه ی

2014219باباجانیثالثمحلیکتابخانه ی

2024279جوانرودمحلیکتابخانه ی

20477151زالنمحلیکتابخانه ی

74جمع کل 

کتابخانه4در » خواندن با خانواده«جدول آمار تعداد خانواده های تحت پوشش برنامه ی 



بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

آغاز اجرای برنامه ی 
و » خواندن با خانواده«

برگزاری نشست های 
توجیهی

برنامه ریزی اولیه و 
جمع آوری اطالعات 
جمعیتی خانواده ها

نشست با 2برگزرای  
کتابداران و مروج ها 

ر با برای آشنایی بیش ت
برنامه

گزینش، تهیه و ارسال
اولیه کتاب ها و 

بسته های سواد پایه

را پیگیری و نظارت بر اج
ن با م«توسط نماینده ی 

در منطقه» بخوان

ایی برگزرای  نشست آشن
هبا بسته های سواد پای

لی ارسال بسته های تکمی
برای کتابخانه ی زالن

لی ارسال بسته های تکمی
کتاب های بزرگساالن

سواد «برگزاری کارگاه 
آواورزی و : پایه

»الفباورزی

»خواندن با خانواده«زمان بندی اجرای برنامه ی 



»وادهخانباخواندن«برنامه یاجرایگستردگیبهباتوجه

گزارشاول،سالدرآنپایلوتاجرایوایرانسطحدر

داده هایشاملمختلفمناطقدربرنامهاجرایازجامعی

برنامهاجرایچالش هایوتجربه هادستاوردها،آماری،

دسترسدربخوانمنباسایتدرکهاستشدهتهیه

.است



آموزش گسترده تر و بیشتر کتابداران

آواورزی و : سواد پایه
الفباورزی
هفته2: طول مدت دوره

نمایش در پیوند با 
بلندخوانی
ماه1: طول مدت دوره

کان آشنایی با ادبیات کود 
و بلندخوانی
ماه1: طول مدت و دوره

.این کارگاه ها به صورت نشست های آنالین هم زمان و غیرهم زمان و با تمرین های عملی برگزار شده اند◦

نیزسوادپایهآموزشیبسته هایباکاراولیه یآموزشبرایهم زمانآنالیننشست2الفباورزی،وآواورزیکارگاهبرگزاریازپیش◦
.شدبرگزار

باخواندنترویج)3پایه،سوادخالقآموزشبسته هایباکار)2بلندخوانی،وکودکادبیاتبازآموزی)1:کارگاهموضوع4پروپوزالدر

برایوشدپرداختهمشورتینشست هایدر3موضوعبهنهایتدر.بودشدهپیش بینیکتابخانه هادرامنیتوایمنی)4وخانواده ها

تدریافراآموزش هاخودمنطقه یدرتاشدانجامپیگیریداشتندآموزشبهنیازکهمواردیدروشدتدویندستنامه ای4موضوع

.کنند



زمان بندی کارگاه های آموزشی برگزار شده

نمایش«برگزاری کارگاه 
»یدر پیوند با بلندخوان

ی آشنای«برگزاری کارگاه 
با ادبیات کودکان و 

»بلندخوانی

سواد «برگزاری کارگاه 
آواورزی و : پایه

»الفباورزی

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

نشست  2برگزاری 
آشنایی با «آموزشی 

بسته های آواورزی و 
»الفباورزی



ماهانه ایمجازینشست های1399ماهآذراز

راسرسبخوانمنباکتابخانه هایکتابدارانبرای

ماهانه ینشست هایبرگزاری.شدبرگزارکشور

با»بخوانمنبا«کتابخانه هایکتابدارانمجازی

انه هاکتابخاینکتابدارانشبکه یتقویتهدف

محوریموضوعیماهانهنشستهر.شدآغاز

رانکتابدایامهمانکارشناسنشستهردر.دارد

راخودتجربیاتودانشکتابخانه،دویایک

بهکتابدارانبانشستآنموضوعدرباره ی

گوهاگفت و کتابدارانسپسومی گذارنداشتراک

ایندر.می کنندغنی ترخودتجربیاتبیانبارا

موضوعاتبهپرداختنبرعالوهنشست ها

عاتموضوواخبارآخرینکتابداران،برایکاربردی

اطالع رسانینیز»بخوانمنبا«توجهمورد

.می شود



بازآموزیوآموزشدرمهمینقشنشست هااین

خانه هایکتابکتابدارانتاکنون.می کنندایفاکتابداران

،ارائه دهندهچهوشرکت کنندهعنوانبهچهکرمانشاه،

.ندداشته انشست هاایندرتاثیرگذاروپایدارحضوری

ان همیار«جوانرود با موضوع » با من بخوان«ارائه ی کتابداران کتابخانه ی 

1400در نشست ماهانه ی بهمن » کودک و نوجوان کتابخانه



مدیریت و راهبری پروژه و ارائه ی 
مشاوره و راهنمایی به کتابداران

طولدر»بخوانمنبا«کتابخانه هایکارشناسهمیشگی،رویه یمانند

عهدهبهراکتابدارانبهمشاورهارائه یوراهبریمدیریت،پروژهاجرای

چارچوب هایطبقراخودفعالیت هایگزارشکتابدارانمدتایندر.داشت

رحمطراخودپرسش هایومسایلیاکردهارسالکارشناسبرایدرخواستی

پرسش ها،وگزارش هابررسیازپس»بخوانمنبا«کارشناس.کردند

.دادقرارآناناختیاردررابرنامهاجرایادامه یبرایالزممنابعورهنمودها

200حدوددرمجموعدربخوانمنباکتابخانه هایکارشناسانپروژهایندر

..دداده اناختصاصکتابخانه هامشاورهوراهبریمدیریت،بهساعت/نفر
ن با م«نمونه ای از کامنت های کارشناس کتابخانه های 

پس از بررسی گزارش های روزانه ی کتابداران» بخوان



شکل هایبهکرمانشاهاستانکتابخانه هایکارگروهگذشته،سالطی

وش هاراینازیکی.استکردهپیگیریراکتابخانه هافعالیت هایگوناگون

ماینده ینوبخوانمنباکارشناسانپروژه،مسئولباآنالینجلساتبرگزاری

وهماهنگیبرایمنطقه،درمهرودانشیارانانجمنوبخوانمنبا

جلسه7مجموعدرگذشتهسالطی.استبودهکتابخانه هاکارهایپیگیری

.استشدهدادهاختصاصموضوعاینبهساعتنفر56مجموعدرو



مرتبطکتاب هایوماههرمناسبت هایفهرستانتشارکتابدارانبهکمکوراهنماییبرای»بخوانمنبا«کارشناسانروش هایازیکی

ولیمموضوعاتبهتوجهبرعالوهومی کنندبرنامه ریزیراخودبعدماهفعالیت هایفهرست ها،اینکمکباکتابداران.استآنبا

و»انبخومنباکتابخانه هایمستنداتوفرم ها«تلگرامیکانالدرفهرست هااین.می کنندغنیراکتابخانهفعالیت هایجهانی،

کارشناسانبااب هاکتباپیونددرفعالیتوکتاب هاانتخاببرایکتابداران.می گیردقرارکتابداراندسترسدرومنتشرکتابکوب سایت

.می کنندمشورت»بخوانمنبا«

فرم ها  «تعدادی از فهرست های ماهانه در کانال تلگرامی نمونه ای از فهرست های منتشر شده
»مستندات کتابخانه های با من بخوان

https://t.me/BaManBekhanLibraries


فعالیت هایراهبریومدیریتروش هایازدیگریکی

کهاستدستورکارهاییواطالعیه هاانتشارکتابخانه ها

سالیکطی.باشدفعالیت هاانجامدرکتابدارانراهنمای

:شده اندمنتشردستورکارهاواطالعیه هااینگذشته

دوراندربخوانمنباکتابخانه هایفعالیتراهنمای◦

اطالعیه یو1399آباندردوماطالعیه ی(کروناهمه گیری

)1400فروردیندرسوم

منابکتابخانه هایدرسالمتوامنیتایمنی،«دستنامه ی◦

»بخوان

منباکتابخانه هایدرسالمتوایمنی«چک لیست◦

»بخوان

»بخوانمنباکتابخانه هایدرنظافت«دستورکار◦

خوان در راهنمای فعالیت کتابخانه های با من ب«اطالعیه ی منتشر شده با عنوان 

1399در آبان » دوران همه گیری کرونا

.قابل دسترسی استkhanak.orgمتن کامل اطالعیه  در سایت 



نمونه ی چک لیست تکمیل شده توسط کتابداران 
کتابخانه ی ریجاب

چک لیست ایمنی و سالمت در کتابخانه ها 2بخشی از 
که در اختیار کتابداران قرار گرفت



نه ی زالن این دستورکار بر اساس تجربه های کتابداران زالن و با تصاویر کتابخا

.تدوین شد و در اختیار دیگر کتابداران قرار گرفت



کتابخانه ایمنابعبه روزرسانیوتامین
دررفتهتدسازمنابعکردنجایگزینوجدیدکتابخانه ایمنابعتامینبرایبودجه ایسالهرکتابخانه هاهمیشگیکاریروندهم چون

پشتیبانباهماهنگیباکتابخانه ای،منابعبهبیشترنیازوزالنکتابخانه یباالیفعالیتبهتوجهباگذشتهسالدر.می شودگرفتهنظر

اجرایبهوجهتباگذشتهسالدر.شدگرفتهنظردرکتابخانهاینبرایبیشترکتابخانه ایمنابعتامینبرایجدیدیبودجه یمالی،

.شدارسالآنانبرایکتابخانههرنیازبامتناسبنیزبرنامهایناجرایویژه یکتابخانه ایمنابع»خانوادهباخواندن«برنامه ی



کتاب های نام کتابخانه
لولوپیالفباورزیآواورزیباکیفیت

0+
کارورزی 
ه دستنامکارت هاواژه نامهلولوپی

خانواده
مجموع 
یمنابع ارسال

9274777316143ریجاب1

10064644314141ثالث2

9274775315140جوانرود3

2452520121035525377زالن4

تعداد کل برای
کتابخانه4

52945323228511470801

کتابخانه4در » خواندن با خانواده«جدول آمار تعداد منابع کتابخانه ای ارسالی برای برنامه ی 



مجموع منابع ارسالی تعداد منابع کتابخانه ای 
ارسالی دیگر

تعداد منابع کتابخانه ای 
ارسالی از سوی موسسه 

)رایگان(

تعداد منابع کتابخانه ای 
ارسالی برنامه ی خواندن با 

خانواده
نهنام کتابخا

384 219 22 143 ریجاب

380 185 54 141 ثالث

435 223 72 140 جوانرود

1142 572 193 377 زالن

2341 1199 341 801 مجموع

کتابخانه4جدول آمار تعداد منابع کتابخانه ای ارسالی در 

رایگانکتابخانه ایمنبع28شامل(کتابخانه ایمنبع174شاملارسالاولین.استشدهارسالنوبت2درزالنکتابخانه یبرایجدیدکتابخانه ایمنابع*
آننیازوکتابخانهخوببسیارفعالیتبهباتوجهسپس.شدانجام1399اسفنددرپروژهفعلیبودجه یبا)دیگرکتابخانه ایمنبع146وموسسهاهدایی

منبع426وموسسهاهداییرایگانکتابخانه ایمنبع153شامل(دیگرجدیدکتابخانه ایمنبع579مالیپشتیبانباهماهنگیبابیشتر،منابعبه
.شدارسالکتابخانهاینبرای1400ماهتیردرنیز)دیگرکتابخانه ای



ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای جوانرود و 

ریجاب

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای زالن

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای زالن

ه ای ارسال منابع کتابخان
جدید برای ثالث

زمان بندی ارسال منابع کتابخانه ای

گزینش، تهیه و ارسال
اولیه کتاب ها و 

بسته های سواد پایه

لی ارسال بسته های تکمی
برای کتابخانه ی زالن

لی ارسال بسته های تکمی
کتاب های بزرگساالن

»خواندن با خانواده«منابع کتابخانه ای برنامه ی 



بازدید از کتابخانه ها

توسطکتابخانه هاازحضوریبازدید2گذشتهسال هایهم چون

هبودبصورتدرکهبودشدهپیش بینی»بخوانمنبا«کارشناسان

جبرانیبرا.نشدمیسرمتاسفانهکهشود؛انجامکروناهمه گیریشرایط

:شدگرفتهپیشدررویه2موضوعاین



1.

آقای(منطقهدربخوانمنبانماینده یاز

ممنظبرنامه ایطیشددرخواست)صدیقی

ابریجکتابخانه های(بازدیدکتابخانه هااز

2ثالثکتابخانه یویک بارماه1جوانرودو

انکارشناسبهراآنگزارشو)یک بارهفته

با«کارشناسان.نمایندارائه»بخوانمنبا«

بازدیدگزارش هایاساسبر»بخوانمن

زادریافتیاطالعاتدیگروصدیقیآقای

انجامتماس هایوکتابدارانگزارش های

عملکردبهبودبرایالزمرهنمودهایشده،

.می کردندارائهراکتابخانه ها



2.

ازآنالینبازدیدهایی1400ماهشهریوردر

باهماهنگیبا.شددادهترتیبکتابخانه ها

استمآنانبامشخصساعتیدرکتابداران

ابخانه،کتفنیخدماتوضعیتتاشدگرفته

انکتابدارمشکالتومسایلوفضاسازی

بهبودبرایالزمراهکارهایوشودبررسی

.شودارائهآنانبهشرایط

نمونه ی صورتجلسه ی بازدید از کتابخانه ها



تهیه ی مستندات، گزارش های 
پیشرفت کار و بازتاب در رسانه ها

:می شوددریافتشکل2بهکتابدارانگزارش های

ابمرتبطفیلم هایوعکس هاوگزارشمتنشاملکهروزانهگزارش های)1

.می شودارسالکتابخانه هاتلگرامیگروهدرواستآن

ایفعالیت هبرنامه ریزیوگذشتهماهگزارششاملکهماهانهگزارش های)2

.استآیندهماه

هبرهنمودارائه یعالوه برومی شودبررسیمستمرشکلبهگزارش هااین

ه هایرساندرانعکاسجهتآن هاازتعدادیفعالیت ها،بهبودبرایکتابداران

.می شودانتخاببخوانمنبا



نمونه ای از گزارش های روزانه ی 
اکتابداران در گروه تلگرامی کتابخانه ه



نمونه ای از گزارش های ماهانه ی 
کتابداران و برنامه ریزی ماه آینده



ه نمونه هایی از گزارش های بازتاب یافت
»با من بخوان«در رسانه های 





جمع بندی



ارزشیابی

استانکتابخانه هایبرایپرباریحالعیندروپرچالشسالگذشتهسال

و1399پاييز(نوبت2درکرونابیماریهمه گیریاوج گیری.استبودهکرمانشاه

اربسیمنطقهدررمضانماهمانندکهتقویممناسبت های،)1400شهریورومرداد

فعالیتتابستان،وبهاردربرقوآبطوالنیومکررقطعییاوهستندتاثیرگذار

و»بخوانمنبا«نماینده یکتابداران،اما.کردروبه رودشواریباراکتابخانه ها

مالیپشتیبانوبخوانمنباکارشناسانمنطقه،در»مهرودانشیارانانجمن«

وکندداپیادامهبه خوبیکتابخانه هافعالیتکردندتالشیکدیگرباهمکاریدر

موفقیتمیزانازعینی ترفهمبرای.شودگذشتهازبیشروزهرفعالیت هاکیفیت

شیوه هایبهآنان،قوتوضعفنقاطشدنآشکاروخوداهدافدرکتابخانه ها

ازبخشیادامهدر.کردارزشیابیراکتابخانه هافعالیتمی توانمختلف

:می شودارائهارزشیابیشاخص های



دریتعضوبرایعمومیاقبالافزایشباراکتابخانه هاتاثیرگذاری

تعدادخودماهانه یگزارشدرکتابداران.سنجیدمی توانآن ها

نند،می کتحلیلرانوجوانانوکودکانحضورمیزانوجدیداعضای

روندیدرشده،گفتهچالش هایوجودباکهدیدمی توانکلدرو

.استبودهافزایشیموضوعاینکلی



فعالیتسنجیدنشاخص هایازدیگریکی

افرادیوگروه هاسازمان ها،تمایلابرازکتابخانه ها،

.استهمکاریبراینوجوانوکودکحوزه یدرفعال

ازپسجوانرودشهرپرورشوآموزشگذشته،سالدر

وکتابخانهفعالیت هایتاثیرگذاریمشاهده ی

آموزگارانآموزشپیشنهادادبیات،راهارسوادآموزی

ایناجرایمذاکرات.کردمطرحراشهراولپایه ی

.استانجامحالدرطرح



»کرم کتاب«تعداد  نام کتابخانه
45 ریجاب
9 ثالث باباجانی

74 جوانرود
87 زالن

های کتابخانه ها»کرم کتاب«جدول تعداد 

کهافرادیبهکهاستجهانیاصطالحی»کتابکرم«

هبطرحایندر.می شودگفتهمی خوانندکتابزیاد

بخوانندکهکتابی50هرازایبهنوجوانانوکودکان

.می شوددادههدیهیکو»کتابکرم«کارتیک

کتاب هایکرمهدایایاهدایدوره یاولین

کرمتعداداز.شدبرگزار1400تابستاندرکتابخانه ها

بودنموفقمیزانمی توانکتابخانههرکتاب های

میاندرکتاب خوانیترویجدرکتابخانه هااین

باانکارشناسبهموضوعاین.کردارزیابیراکودکان

چهکتابخانههرکهمی دهدنشانبخوانمن

.داردنیازخودفعالیت هایبهبودبرایرهنمودهایی



استانکتابخانه هایدر»کتابکرم«طرحاجرای

بهکودکاناشتیاقافزایشبهمنجرکرمانشاه

نایاجرایتاثیرهایازدیگریکی.شدکتاب خوانی

یانمدرکتابترویجبهکودکانشدنعالقه مندطرح

یاهکتابخانازدوریبه دلیلکهشدکودکانیدیگر

این.ندنداشتدسترسیکتابخانهبهنبودنعالقه مند

ودندبگرفتههدیهکهکتاب هایینوجوانانوکودکان

و هاکوچهبهکتابخانهازامانتیکتاب هایهمراهبهرا

 هاینشستوکتابنمایشگاهوبردندخودمحله های

یخوبشاخصرخدادهااین.کردندبرگزاربلندخوانی

.استهکتابخانفعالیت هایتاثیرگذاریسنجشبرای



نآموزگاراووالدینازدریافتیبازخوردهای

عالیتفارزشیابیبرایمناسبشاخصینیز

دردارانکتابکهتغییراتی.کتابخانه هاست

مشاهدهزمانطولدرنوجوانانوکودکان

اشارهآنبهخودگزارش هایدرومی کنند

کهاستشاخص هاییدیگرازنیزمی کنند

.استتوجهمورد

نمونه ای از بازخوردها در 
ان کتابخانه ی با من بخو

ثالث باباجانی

نمونه ای از بازخوردها در 
ان کتابخانه ی با من بخو

جوانرود



پیش برنده های اجرای پروژه

:کردندکمکپروژهبهترپیش بردبهموارداینگذشتهسالدر

جمنان«و»بخوانمنبا«نماینده یعنوانبهصدیقیصنعانآقایحضور◦

ردهکفعالیت هاپیگیریبهشایانیکمکمنطقهدر»مهرودانشیاران

عاتموضوبهفراوان شانعالقه مندیوبودنبومیبه دلیلایشان.است

نقشموجودمشکالتحلوجدیدفرصت هایشناساییدرفرهنگی

.دارندتاثیرگذاری



انیباباجثالثکتابخانه یجدیدکتابدار2رسمیشدناضافه◦

یناعملکردبهبودونظمافزایشباعثکتابدارانتیمبه

.شدکتابخانه

کوتاهزمانهمیندرریجاب،کتابخانه یبرایمکاناجاره ی◦

.استشدهکتابخانهاینفعالیت هایگرفتنرونقباعث



چالش های اجرای پروژه
هبودروبه رومختلفیچالش هایباگذشتهسالدرپروژه

هم چنانبرخیوشده اندهموارچالش هابرخی.است

:هستندرسیدگینیازمند

اربردکزلزلهازپسبحرانیزمانبرایکانکس ها-کتابخانه◦

اهیگوهزینه برکاریکانکس هانگه داریوتعمیر.داشتند

تانتابسدرریجابشهرکتابخانه ی.استدشواربسیار

2هنوزاما.یافتانتقالاجاره ایمکانیکبه1400

تندهسکانکسدرزالنروستایوجوانرودشهرکتابخانه ی

چاره اندیشیساختمانبهآن هاانتقالبرایاستالزمو

.شود



ردراکتابخانهزمینکهجوانرودشهرپرورشوآموزشمی رسدگوشبه◦

خواهدپسرازمیندورنه چندانآینده ایدراست،دادهقراراختیار

جدیدمکانبهکتابخانهاینانتقالاستالزمخاطربه همین.گرفت

.شودپی گیری

هداشتیبسرویسواختصاصیبرقکنتورفاقدریجابکانکس–کتابخانه◦

اام.شدمرتفعچالشاینساختمانبهکتابخانهانتقالباکهبود

اشتیبهدسرویسنداشتنچالشباهم چنانجوانرودکانکس–کتابخانه

.روبه روست

وندهستلپ تاپوویدئوپروژکتورفاقدجوانرودوریجابکتابخانه ی2◦

4.استکردهمحدودراکتابخانه2اینفعالیتازبخشیموضوعاین

هگذشتسالدر.دارندنیازنیزسیم کارتییاADSLاینترنتبهکتابخانه

دررکتشبراینداردکیفیتیچندانکهخودشخصیامکاناتازکتابداران

.کرده انداستفادهگزارش هاارسالونشست هاوآموزشیکارگاه های



الارسگذشتهسالدرکتابقیمتباره یچندافزایش◦

زمانیهرازمحدودترراکتابخانه هابرایجدیدمنابع

اختصاصجزچاره ایچالشاینحلبرای.کرد

.یستنکتابخانه ایمنابعتهیه یبرایبیشتربودجه ی

شافزایدرخواستبامالیپشتیبانگذشتهسالدر

رایببیشترکتابخانه ایمنابعتهیه یبرایبودجه

.کردموافقتزالنبخوانمنباکتابخانه ی

ایچالش هازدیگریکیکرونابیماریهمه گیریادامه ی◦

کردندتالشکتابداران.بودگذشتهسالدرکتابخانه ها

محدودکردنبازمجازی،فضایدرفعالیتبا

بهکتابرساندنوکتابامانت دهیبرایکتابخانه ها

خانهکتاباعضایارتباطنوجوانان،وکودکانخانه یدر

.کنندحفظراآنبا



پیشنهادهایی برای ادامه ی کار
ارسال»مهرودانشیارانانجمن«برایپروپوزالیکقالبدرکتابخانه هااینفعالیتادامه یبرایبخوانمنباپیشنهادهای

.استشده





پیوست



ن انجمن یارا«نمونه هایی از هزینه های مستقیم 
در تجهیز کتابخانه ها» دانش و مهر

هزینه های مستقیم پشتیبان



آلبوم تصویری

ا کتابخانه ی با من بخوان ثالث باباجانی ب
مشکل دشواری آدرس دهی و خاکی بودن 
 های کوچه ی کتابخانه مواجه بود که با پیگیری
خانه آقای صدیقی تابلوگذاری نام کوچه ی کتاب

و آسفالت شدن کوچه در مرداد 1399در اسفند 
.انجام شد1400



ه ی پس از محوطه سازی اطراف کانکس کتابخان
با من بخوان جوانرود، حیاط کتابخانه برای 

ده استفاده ی اعضای کتابخانه امن و مناسب ش
.است



با اردوی نجومی برگزار شده توسط کتابخانه ی
من بخوان جوانرود در ادامه ی فعالیت های 

1400باشگاه نجوم این کتابخانه در مرداد 



اهدای اولین دوره ی هدایای کودکان و نوجوانان
کتابخانه ها » کرم کتاب«

این مراسم در کتابخانه ی با من بخوان زالن و
.ریجاب با حضور خانواده ها برگزار شد

زالن

ثالث باباجانی



اهدای اولین دوره ی هدایای کودکان و نوجوانان
کتابخانه ها » کرم کتاب«

ریجاب

جوانرود



بازتاب اهدای اولین دوره ی هدایای کودکان و 
 های کتابخانه ها در رسانه» کرم کتاب«نوجوانان 

»با من بخوان«

»کرم کتاب«کارت  



با من مراسم بازگشایی کتابخانه ی
بخوان ریجاب در مکان جدید



ن مراسم بازگشایی کتابخانه ی با م
بخوان ریجاب در مکان جدید



رونق دوباره ی کتابخانه ی ریجاب پس از 
بازگشایی در محل جدید



»همیار کتابخانه«کارت  کودکان و نوجوانان 



با تعدادی از همیاران کتابخانه ی
من بخوان ریجاب

وان یکی از همیاران کتابخانه ی با من بخ
جوانرود در حال ثبت کتاب های امانتی



نمونه ای از اجرای نشست های بلندخوانی و 
فعالیت  در پیوند با کتاب توسط همیار 

کتابخانه ی جوانرود



در کتابخانه ی جوانرود» سعدی خوانی«

عدی یکی نشست های سعدی خوانی در سال اول فعالیت کتابخانه با کتاب کلیات س
تاب از کودکان عضو انجام می شد که با مهاجرت این کودک از شهر کتابخانه دیگر ک

کتاب با توجه به عالقه ی کودکان و با وجود تقریبا نایاب بودن. مناسب را نداشت
این کتاب را انتشارات امیرکبیر پس از پیگیری های فراوان توانستیم» کلیات سعدی«

.برای کتابخانه تهیه کنیم تا دوباره این نشست ها ادامه یابد



نشست های سوادآموزی با کمک منابع کتابخانه
برای یکی از کودکان بازمانده از تحصیل در 

کتابخانه ی با من بخوان ریجاب



»مناسبت ها«شرکت کودکان و نوجوانان در چالش 

در این چالش که کتابداران کتابخانه ی با من بخوان 
جوانرود ترتیب داده اند، متناسب با مناسبت های تقویم، 
کودکان و نوجوانان کتابی را برای دیگر اعضای کتابخانه 

معرفی می کنند و فیلم آن در گروه تلگرامی کتابخانه 
.بارگذاری می شود



گروه تحلیل کتاب با نوجوانان مخاطب 
ی کتابخانه ی با من بخوان زالن که نشست ها

هفتگی برای مطالعه ی گروهی کتاب ها و 
.گفت وگو درباره ی آن ها برگزار می کنند



نمونه ای از گفت وگوهای انجام شده در 
انان نشست های هفتگی تحلیل کتاب با نوجو

در کتابخانه ی با من بخوان زالن



در کتابخانه ی با من بخوان جوانرود» تحلیل گران نو با من بخوان«نمونه ای از نشست های گروه 

.نوجوانان در این گروه هر بار یک کتاب را انتخاب کرده و متن و تصاویر آن را تحلیل می کنند. این نام را خود نوجوانان برای گروه خود انتخاب کرده اند



»بخوانمنبانونتحلیل گرا«نامباپیکسل هاییگروه،بهبخشیدنبیشتررسمیتوتشویقبرایگروه،اعضایتوسطنامانتخابونشستچندینبرگزاریازپس
.شدارسالگروهاعضایبرایوشدطراحی



پیکسل های ارسال شده برای 
تحلیل گران نو با من «گروه 

کتابخانه ی با من » بخوان
بخوان جوانرود



و نمونه ای گفت وگ
و نوشته های 
اعضای گروه 

ا تحلیل گران نو ب«
در » من بخوان

ن کتابخانه ی با م
بخوان جوانرود



»  ترویج گر کوچک«نمونه فعالیت های 
کتابخانه ی با من بخوان جوانرود



»  ترویج گر کوچک«نمونه فعالیت های 
کتابخانه ی با من بخوان ریجاب



»  ترویج گران کوچک«تعدادی از 
کتابخانه ی با من بخوان زالن



»  ترویج گران کوچک«تعدادی از 
کتابخانه ی با من بخوان زالن



»  ترویج گران کوچک«تعدادی از 
کتابخانه ی با من بخوان زالن





انندهمه ی کودکان حق دارند کتاب های باکیفیت بخو
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