
«  با من بخوان»گزارش اجرای برنامه ی 
در استان کرمانشاه

کتابخانههایریجاب،ثالثباباجانی،جوانرودوزالن
1400مهر





چکیده



وپرفرازسال(1400مهرتا1399مهر)گذشتکهسالیدرکتابخانهها

کاهشدورهایازپس.گذراندندراپرباریحالعیندرونشیب

بهبودبا1400ماهدیدر،19-کوویدبیماریهمهگیریبهدلیلفعالیت

بهقروندوبارهویافتافزایشکتابخانههاحضوریفعالیتشرایط،

ادامهشکلهمینبهبعدسالطیکمابیشوبازگشتکتابخانهها

یطشراوخامتورمضانماهونوروزمانندرخدادهاییالبته.کردپیدا

فعالیتودادکاهشرافعالیتهادوبارهمقاطعیدرهمهگیری

السگذشتهسال.شدکتابامانتدهیبهمحدودتنهاکتابخانهها

آبوبرقمداومقطعینبود،کتابخانههاوماازهیچکدامبرایآسانی

ارانکتابدوجود،اینباامابود،افزودهموجودمشکالتهمهیبرنیز

چراغشرایطیهردرکردند،تالشبخوانمنباکتابخانههایپرتالش

وبکتاباراخودارتباطکودکانتادارندنگهروشنراکتابخانهها

مرهیثآینده،درچهوامروزچهآنکهامیدبه.کنندحفظکتابخوانی

.ببینیمکودکانزندگیدرراتالشهااین



ردکتابخانههاکتابدارانگذشتهسالدر
شدهگرفتهنظردرآموزشیکارگاههای

تاکردندشرکت«بخوانمن»باتوسط
.دهندافزایشراخودمهارتودانش

منبا»کارشناسانهمراهیباهمچنین
فمختلفعالیتهایکردندتالش«بخوان

زاریبرگکتاب،امانتدهیجملهازکتابخانه
فنیاموروبلندخوانینشستهای

ایندر.کننداجراومدیریتراکتابداری
بههکتابخانمالیپشتیبانتوسطسال

اتیتجهیزوساختمانیمشکالتازبخشی
بهجابریکتابخانهیورسیدگیکتابخانهها

.شدمنتقلجدیدمکان





پیشینه ی پروژه



سال6ازراکرمانشاهاستاندرخودفعالیت«بخوانمنبا»

ازبیشرافعالیتها1396آبانزلزلهیازپسوکردآغازپیش

8درهماکنونکهشکلیبه.دادگسترشوکردتقویتپیش

ثالثریجاب،ذهاب،سرپلقصرشیرین،کرمانشاه،شهر

اینزالنروستایوباینگانوروانسرجوانرود،باباجانی،

«بخوانمنبا»محلیوآموزشیکتابخانهی10استان،

روستایدرروستاییکتابخانهی1واستشدهبازگشایی

تااکتابخانههاین.استبازگشاییحالدرسفلیسرخهبان

تمرمسفعالیتمشغولهمگیکرونابیماریهمهگیریازپیش

آموزشگاهیکتابخانهی4متاسفانههمهگیریدوراندروبودند

.دهندادامهگذشتهمانندخودفعالیتبهنتوانستند

ثالثریجاب،شهرهایدرمحلیکتابخانهی4گذشته،سالدر

ارانیانجمنپوششتحتزالن،روستایوجوانرودوباباجانی

.استبودهمهرودانش

کتابخانههایتحت
پوششانجمنیاران

دانشومهر



اهکرمانشاستاندرکتابخانه هابازگشاییزمانینمودار

.اینکتابخانهدرحالراهاندازیاست( 3.بهروستایسرخهبانانتقالیافت1400کانکسدربهار–اینکتابخانه( 1
کانکسجمعآوریوبهکتابخانهیهیوادرشهرسرپلذهابمنتقلشدهاست–اینکتابخانه( 2

کتابخانهی
محلیهیوا

(سرپلذهاب)

کتابخانهی
محلیریجاب

کتابخانهی
2محلیژیوان

(سرپلذهاب)

کتابخانهی
آموزشگاهیدبستان

(قصرشیرین)ادب

کتابخانهی
محلیثالث
باباجانی

کتابخانهی
روستایی

1دستکعلیا

کتابخانهی
محلیجوانرود

کتابخانهی
آموزشگاهیدبستان

(کرمانشاه)نیایش

کتابخانهی
آموزشگاهی

مدرسهیاستثنایی
(قصرشیرین)بهار

کتابخانهی
محلیزالن

کتابخانهی
محلیگلبانو

(باینگان)

کتابخانهی
اموزشگاهیدبستان

(روانسر)نیایش
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روستایی
3سرخهبان
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مشخصات پروژه



نام پروژه
کتابخانه های با من بخوان در کرمانشاه

(ریجاب، ثالث باباجانی، جوانرود و زالن)
موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکانمجری

پرویناسکندریمسئول پروژه
صفورازوارانحسینیکارشناس کتابخانه ها

صنعانصدیقیهمکار امور اجرایی در منطقه
انجمنیاراندانشومهرپشتیبان
ریجاب،ثالثباباجانی،جوانرودوزالنمنطقه

1399مهر15تاریخ احتمالی شروع
1400مهر15تاریخ احتمالی پایان



اهداف پروژه

وجهتباخانوادههادادنقرارپوششتحتکرمانشاه،کتابخانههایدر«خانوادهباخواندن»برنامهیاجرایآغاز◦
موجودظرفیتهایشناختو(20هرکدام:زالنوجوانرودباباجانی،ثالث،15:ریجاب)کتابخانههرشرایطبه

منطقهدربرنامهاجرای

ترویجیفعالیتهایوکتابداریفنیامورشاملکتابداران،بیشترتوانمندسازی◦

نتامیوآموزشمناسب،دستورکارهایتدوینباکتابخانههادرسالمتوامنیتایمنی،وضعیتارتقای◦
کتابخانههانیازموردتجهیزات

کانکسها–کتابخانهفیزیکیشرایطبهبود◦

کتابخانههاکتابخانهایمنابعبهروزرسانیوافزایش◦



پرسش های ابتدای پروژه

دارند؟«خانوادهباخواندن»برنامهیاجرایبرایظرفیتیچهکرمانشاهکتابخانههای◦

موردآنبهبودبرایاقداماتیچهچیست؟کرمانشاهکتابخانههایدرسالمتوامنیتایمنی،موجودوضعیت◦
است؟نیاز

؟کردحفظراکتابخانهوکودکانرابطهیمیتوانچگونهکروناهمهگیریدورانمحدودیتهایبهتوجهبا◦
کرد؟حفظراکتابدارانانگیزهیمیتوانچگونه

بخشید؟بهبودراکانکسها–کتابخانهفیزیکیشرایطمیتوانچگونه◦

کرد؟تقویتراکتابدارانشبکهیمیتوانچگونه◦



خریدکپسول
آتشنشانیبرای

کتابخانهها

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایجوانرودو

ریجاب

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایزالن نمودار زمانی اجرای پروژه

یادامهیبهبودفضاساز
اطرافکانکس
کتابخانهیجوانرود

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

نمایش»برگزاریکارگاه
«یدرپیوندبابلندخوان

یآشنای»برگزاریکارگاه
باادبیاتکودکانو

«بلندخوانی

سواد»برگزاریکارگاه
آواورزیو: پایه

«الفباورزی

یادامهیبهبودفضاساز
اطرافکانکس
کتابخانهیزالن

انتقالکتابخانهی
ریجاببهمکانجدید

برگزاریبازدیدهای
ههاآنالینازکتابخان

بازگشاییدوبارهی
کتابخانههابابهبود
اشرایطهمهگیریکرون

رپیگیریساماندهیامو
الثثفنیدرکتابخانهی
باباجانی

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایزالن

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایثالث

اغازاجرایبرنامهی
و« خواندنباخانواده»

برگزارینشستهای
توجیهی



محل اجرای پروژه

نکتابخانهیبامنبخوا
ثالثباباجانی

نکتابخانهیبامنبخوا
ریجاب

نکتابخانهیبامنبخوا
جوانرود

نکتابخانهیبامنبخوا
زالن



باواهالیازیکیپیگیریوپیشنهادباکرمانشاه،در1396ماهآبانزلزلهیازپس،1396ماهاسفنددر«ریجابمحلیکتابخانه ی»

شهرکوککوچروستایچندینازمجموعهایریجابشهر.شدافتتاحریجابشهرکدرکانکسیدرمهرودانشیارانانجمنپشتیبانی

ابتدایازکتابخانهاین.داردمتفاوتیجمعیتیوجغرافیاییموقعیتروستاهاوشهرهادیگرنسبتبهبههمینخاطراست،ریجاب

کسکان.بودشدهحلموقتبهطورمحلیمسئولین ومردمهمکاریباکهبودروبهروکانکسدادنقرارمکانمشکلباتاسیس

مشکلباالخره1400تابستاندرآخر،درویافتانتقالاهالیازیکیشخصیزمینبهبعدوبودمسجدبامپشتبرابتدادرکتابخانه

.شدحلمناسبمکانیکاجارهیباکتابخانهمکان



بهدقیقوپرتالشکتابدار2کتابخانهایندر

بهمشغولخاطریهدیوزارعیفریبانامهای

280حاضرحالدرکتابخانهاین.هستندفعالیت

منابعجلد2200وفعالعضو50عضو،

نکودکاازبسیاری.دارداختیاردرکتابخانهای

وخانهکتاببدمکانیشرایطدلیلبهمتاسفانه

رقبقطعیگاهیوآببهداشتی،سرویسنبود

مکانجابهجاییبا.نمیکردندمراجعهآنبه

ایاعضتعدادکهبودامیدوارمیتوانکتابخانه

پایانصورتدر.یابدافزایشکتابخانهفعال

هگذشتهمچونکتابخانهاینکروناهمهگیری

نیزرامنطقهدرآموزشیمرکز11میتواند

.دهدپوشش



ریجابمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتنیکیاز
کتابدارانو
پیوستن

کتابدارجدید
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نانتقالکانکسکتابخانهبهزمی
شخصییکیازاهالی

اجارهییکساختمانو
اسبابکشیبهمحلجدید



بازگشاییباباجانیثالثشهردر1397ماهتیردردانایار،موسسهیاهداییکانکستجهیزباابتدا«باباجانیثالثمحلیکتابخانه ی»

برایساختمانیمهرودانشیارانانجمنمالیپشتیبانیبا،1398سالابتدایدرشهرسطحازکانکسهاجمعآوریالزامازپسوشد

تاکردآغازراخودفعالیتدوباره1399آبانپایاندرفعالیتتوقفوکاهشماهچندازپسکتابخانه.شدبازسازیوخریداریکتابخانه

.باشدپیرامونروستاهایوباباجانیثالثشهرنوجوانانوکودکانمیزبانهمیشهمانند



فعالیتبهمشغولکتابدار3کتابخانهایندر

مراههبازگشاییابتدایازحسینیهدی.هستند

امیریفررقیهجدیدکتابدار2وبودهاندکتابخانه

ماجمعبهگذشتهسالازتیموریشیواو

تهایفعالیجدیدکتابدارانحضوربا.پیوستند

.تاسشدهغنیومنظمپیشازبیشکتابخانه

عضو287عضو،500حاضرحالدرکتابخانهاین

اختیاردرکتابخانهایمنابعجلد1700وفعال

.دارد



دارپبوستنکتاب
دومجدیدبه
کتابخانه

رفتنکتابدار
دوم

یباباجانثالثمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتنآقاینظریبهجوانرود
برایراهاندازیکتابخانهجدید

ابخانهپیوستنکتابداردومبهکت

آغازجمعآوریکانکسهاازسطح
شهروقطعآبوبرقکانکس

بازگشاییکتابخانهدرمکان
جدید

پبوستنکتابدار
سومبه
کتابخانه
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سباکانک–بازگشاییکتابخانه
کتابداروآقاینظری1حضور



جوانرودشهرحاشیهایمحالتازیکیدرمهرودانشیارانانجمنپشتیبانیبا،1397ماهبهمندر«جوانرودمحلیکتابخانه ی»

ورشپروآموزشبهمتعلقزمینیدرکانکس.کرداهدادانایارموسسهیراکتابخانهتجهیزاتوکانکس.کردآغازراخودفعالیت

کتابخانهنیبیروفضایگذشته،سالدرصدیقیصنعانپیگیریهایبا.بودالزمتاسیساتفاقدراهاندازیابتدادروداردقرارجوانرود

بهانکسهاک–کتابخانهدیگرمانندهمکتابخانهاین.استبهداشتیسرویسفاقدهنوزاما.استشدهوصلآنآبوشدهدادهسامان
.شدخواهدحلثابتمکانیبهانتقالباتنهاکهداردمختلفیمشکالتکانکسدرداشتنقراردلیل



کتابدار2«حقگوییماریه»و«حقگوییپروین»

تابخانهکاین.هستندجوانرودکتابخانهیپرتالش

1400وفعالعضو150عضو،271حاضرحالدر

.دارداختیاردرکتابخانهایمنابعجلد



جوانرودمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار

رفتنآقای
نظری
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آغازسال1398
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1400

اسفند

بهمن

اسفندتیر

ادامهیبهبودفضاسازیاطراف
کانکسکتابخانه

موزشکانکسدرزمینآ–بازگشاییکتابخانه
کتابدار2وپرورشباحضورآقاینظریو

آذر



ایناهالیازخودکهصدیقیصنعانپیگیریهایوبخوانمنبادوستدارانگروهپشتیبانیبا،1399بهاردر«زالنمحلیکتابخانه ی»

سکانکهمانکهکتابخانهاینکانکس.گرفتقرارمهرودانشیارانانجمنپوششتحتادامهدروشدراهاندازیهستند،روستا

.شدمنتقلبودتهگرفقرارکتابخانهاختیاردرروستاشورایهماهنگیباکهمکانیبهفراوانمشکالتبااستباباجانیثالثکتابخانهی

تابخانههایکازیکیبهوشودشناختهمنطقهدرکند،فعالیتبهخوبیتوانستاماکرد،کاربهآغازکروناهمهگیریزماندرکتابخانه

رهنگیففضاییکآن،کناردربازیزمینساختوکتابخانهاطراففضاسازیبامدتایندر.شودتبدیلبخوانمنبامثالزدنی

.استگرفتهشکلروستاکودکانبرایلذتبخشتفریحی



ویجگرانیترازامیری،آمینهوصدیقینسرینکتابخانه،کتابداران

بخوانمناببرنامهیبانیزکتابخانهتاسیسازپیشکههستند

نیبلندخوانشستکودکانبرایمدارسدرومیکردندهمکاری

وهمراهیباپرشوروپرتالشکتابدار2این.میکردندبرگزار

وکانکودجلبدربهسزایینقشصدیقیصنعانآقایمدیریت

درهکتابخاناین.داشتهاندکتابخانهبهخانوادههاونوجوانان

منابعجلد1600وفعالعضو400عضو،657حاضرحال

.دارداختیاردرکتابخانهای



زالنمحلیکتابخانه یتحوالتزمانینمودار
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گروه هدف پروژه

زالنروستایوجوانرودوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدرسال16تا0نوجوانانوکودکان◦

وانرودجوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدرترویجگرانوپیشدبستانوکودکمهدمربیانمدارس،آموزگاران◦
زالنروستایو

زالنروستایوجوانرودوباباجانیثالثریجاب،شهرهایدردبستانازپیشفرزنددارایخانوادههای◦

زالنوجوانرودباباجانی،ثالثریجاب،بخوانمنباکتابخانههایکتابداران◦



تیم پروژه

کارشناسکتابخانههادر
:استانکرمانشاه

صفورا زواران حسینی

همکاراموراجراییبامن
:بخواندراستانکرمانشاه

صنعان صدیقی

مسئولپروژهیاستان
:کرمانشاهبامنبخوان

پروین اسکندری



:روابطعمومیبامنبخوان
مهران غالمپور

اکارشناسبرنامهیخواندنب
:خانواده

ندا کمال هدایت

سرپرستکمیتهی
:کتابخانههایبامنبخوان

هورزاد عطاری

مسئولاموررسانهیپروژهی
:استانکرمانشاه

عطیه ملک زاهدی



:کتابدارکتابخانهیریجاب
فریبا زارعی

:کتابدارکتابخانهیریجاب
هدی خاطری



:کتابدارکتابخانهیثالث
امیری فر( دیار)رقیه 

:کتابدارکتابخانهیثالث
شیوا تیموری

:کتابدارکتابخانهیثالث
هدی حسینی



:ودکتابدارکتابخانهیجوانر
پروین حقگویی

:ودکتابدارکتابخانهیجوانر
ماریه حقگویی



:کتابدارکتابخانهیزالن
آمینه امیری

:کتابدارکتابخانهیزالن
نسرین صدیقی





روند اجرای پروژه



:بودشدهپیشبینی«بخوانمنبا»توسطفعالیتهاایناجرایپروژهپیشنهادیپروپوزالدر

ترویجگرانوکتابدارانبهمشاورهوآموزش◦

«خانوادهباخواندن»برنامهیاجرای◦

کتابدارانبیشتروگستردهترآموزش◦

کتابدارانبهراهنماییومشاورهارائهی◦

آموزشیمنابعوکتاب◦

کتابخانههادرکتابخانهایمنابعبهروزرسانی◦

خانوادههاباکاربرایسوادآموزیوکتاببستههایتامین◦

ارزیابیونظارتپیگیری،◦

کتابخانههاازبازدید◦

گزارشنویسی◦

نظارت◦

مستنداتتهیهی◦

ارزیابی◦

عمومیخدماتوبرنامهریزیمدیریت،◦



اجرای برنامه ی 
«خواندن با خانواده»
با»برنامهیدر«خانوادهباخواندن»برنامهیاجرایسالاولینگذشتهسال

خودهایقابلیتبهتوجهباکرمانشاهاستانکتابخانههایوبود«بخوانمن

.شدندتبدیلبرنامهایناجرایپایگاههایبهترینازیکیبه

بهدنبالوبودپژوهشیبرنامهییکخوداجرایاولسالدربرنامهاین

.کندبررسیرابرنامهاینبودناجراییکهبودپرسشهاییپاسخ

مناطقدر(پدرومادر)خانوادهتوانمندکردنپروژهایناصلیهدف

ابکتابخوانیترویجوادبیاتراهازپایهسوادتقویتجهتکمبرخوردار

انهایبنیشکلاینبهتا.است(سالشانزدهتاصفر)نوجوانانوکودکان

مناطقدرکهکودکانیمشکالتبهویژهوتقویتخردسالکودکانسوادآموزی

.شودکمترمیکنندزندگیزبانهدو



کتابدارانبرایآنچراییوبرنامهاجرایکلیاتبرنامهاجرایآغازدر

ادههایخانووکنندصحبتخانوادههاباشدخواستهوشددادهتوضیح

.نمایندثبتنامراعالقهمند

کتابدارانبرایراآموزشهایی«بخوانمنبا»برنامهاجرایطولدر

.نماینداجرارابرنامهبتوانندبهترتاکردفراهم

شهایچالبرنامهاجرایطولدرشدتالشبرنامه،بودنپایلوتبهدلیل

برخی.شودپیشبینیراهحلآنبرایوشدهشناساییموجود

ازیشبراموجودچالشهایپیگیریوابتکارباتوانستندکتابخانهها

.کنندعملموفقتربرنامهاجرایدرونمایندحلکتابخانههادیگر

برایاریدستورکبهتبدیلبرنامه،پایلوتاجرایازآمدهدستبهتجارب

.شدخواهدبعدسالدربرنامهبهتراجرای



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

آغازاجرایبرنامهی
و« خواندنباخانواده»

برگزارینشستهای
توجیهی

برنامهریزیاولیهو
جمعآوریاطالعات
جمعیتیخانوادهها

نشستبا2برگزرای
کتابدارانومروجها
ربابرایآشناییبیشت

برنامه

گزینش،تهیهوارسال
اولیهکتابهاو

بستههایسوادپایه

راپیگیریونظارتبراج
نبام»توسطنمایندهی

درمنطقه« بخوان

اییبرگزراینشستآشن
هبابستههایسوادپای

لیارسالبستههایتکمی
برایکتابخانهیزالن

لیارسالبستههایتکمی
کتابهایبزرگساالن

سواد»برگزاریکارگاه
آواورزیو: پایه

«الفباورزی

«خواندن با خانواده»زمان بندی اجرای برنامه ی 



«وادهخانباخواندن»برنامهیاجرایگستردگیبهباتوجه

گزارشاول،سالدرآنپایلوتاجرایوایرانسطحدر

دادههایشاملمختلفمناطقدربرنامهاجرایازجامعی

برنامهاجرایچالشهایوتجربههادستاوردها،آماری،

دسترسدربخوانمنباسایتدرکهاستشدهتهیه

.است

khanak.org


آموزش گسترده تر و بیشتر کتابداران

آواورزیو: سوادپایه
الفباورزی
هفته2: طولمدتدوره

نمایشدرپیوندبا
بلندخوانی
ماه1: طولمدتدوره

کانآشناییباادبیاتکود
وبلندخوانی
ماه1: طولمدتودوره

.اینکارگاههابهصورتنشستهایآنالینهمزمانوغیرهمزمانوباتمرینهایعملیبرگزارشدهاند◦
نیزسوادپایهآموزشیبستههایباکاراولیهیآموزشبرایهمزمانآنالیننشست2الفباورزی،وآواورزیکارگاهبرگزاریازپیش◦

.شدبرگزار

باخواندنترویج(3پایه،سوادخالقآموزشبستههایباکار(2بلندخوانی،وکودکادبیاتبازآموزی(1:کارگاهموضوع4پروپوزالدر
برایوشدپرداختهمشورتینشستهایدر3موضوعبهنهایتدر.بودشدهپیشبینیکتابخانههادرامنیتوایمنی(4وخانوادهها
تدریافراآموزشهاخودمنطقهیدرتاشدانجامپیگیریداشتندآموزشبهنیازکهمواردیدروشدتدویندستنامهای4موضوع

.کنند



زمان بندی کارگاه های آموزشی برگزار شده

نمایش»برگزاریکارگاه
«یدرپیوندبابلندخوان

یآشنای»برگزاریکارگاه
باادبیاتکودکانو

«بلندخوانی

سواد»برگزاریکارگاه
آواورزیو: پایه

«الفباورزی

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

نشست2برگزاری
آشناییبا»آموزشی

بستههایآواورزیو
«الفباورزی



ماهانهایمجازینشستهای1399ماهآذراز
«بخوانمنبا»کتابخانههایکتابدارانبرای

نشستهایبرگزاری.شدبرگزارکشورسراسر
منبا»کتابخانههایکتابدارانمجازیماهانهی
نایکتابدارانشبکهیتقویتهدفبا«بخوان

یموضوعماهانهنشستهر.شدآغازکتابخانهها
یامهمانکارشناسنشستهردر.داردمحوری

یاتتجربودانشکتابخانه،دویایککتابداران
نکتابدارابانشستآنموضوعدربارهیراخود
کتابدارانسپسومیگذارنداشتراکبه

غنیترخودتجربیاتبیانباراگفتوگوها
هبپرداختنبرعالوهنشستهاایندر.میکنند

واراخبآخرینکتابداران،برایکاربردیموضوعات
نیز«بخوانمنبا»توجهموردموضوعات

.میشوداطالعرسانی



بازآموزیوآموزشدرمهمینقشنشستهااین
خانههایکتابکتابدارانتاکنون.میکنندایفاکتابداران
،ارائهدهندهچهوشرکتکنندهعنوانبهچهکرمانشاه،
.ندداشتهانشستهاایندرتاثیرگذاروپایدارحضوری

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»کتابخانههایکارشناسهمیشگی،رویهیمانند

عهدهبهراکتابدارانبهمشاورهارائهیوراهبریمدیریت،پروژهاجرای

چارچوبهایطبقراخودفعالیتهایگزارشکتابدارانمدتایندر.داشت

رحمطراخودپرسشهایومسایلیاکردهارسالکارشناسبرایدرخواستی

پرسشها،وگزارشهابررسیازپس«بخوانمنبا»کارشناس.کردند

.دادقرارآناناختیاردررابرنامهاجرایادامهیبرایالزممنابعورهنمودها

ن با م»نمونه ای از کامنت های کارشناس کتابخانه های 
پس از بررسی گزارش های روزانه ی کتابداران« بخوان



هبکرمانشاهاستانکتابخانههایکارگروهگذشته،سالطی

.استهکردپیگیریراکتابخانههافعالیتهایگوناگونشکلهای

پروژه،مسئولباآنالینجلساتبرگزاریروشهااینازیکی

ارانیانجمنوبخوانمنبانمایندهیوبخوانمنباکارشناسان

کارهایپیگیریوهماهنگیبرایمنطقه،درمهرودانش

.استبودهکتابخانهها



مرتبطکتابهایوماههرمناسبتهایفهرستانتشارکتابدارانبهکمکوراهنماییبرای«بخوانمنبا»کارشناسانروشهایازیکی

ولیمموضوعاتبهتوجهبرعالوهومیکنندبرنامهریزیراخودبعدماهفعالیتهایفهرستها،اینکمکباکتابداران.استآنبا

و«انبخومنباکتابخانههایمستنداتوفرمها»تلگرامیکانالدرفهرستهااین.میکنندغنیراکتابخانهفعالیتهایجهانی،

کارشناسانباابهاکتباپیونددرفعالیتوکتابهاانتخاببرایکتابداران.میگیردقرارکتابداراندسترسدرومنتشرکتابکوبسایت

.میکنندمشورت«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
ketabak.org


فعالیتهایراهبریومدیریتروشهایازدیگریکی

کهاستدستورکارهاییواطالعیههاانتشارکتابخانهها

سالیکطی.باشدفعالیتهاانجامدرکتابدارانراهنمای

:شدهاندمنتشردستورکارهاواطالعیههااینگذشته

دوراندربخوانمنباکتابخانههایفعالیتراهنمای◦

اطالعیهیو1399آباندردوماطالعیهی)کروناهمهگیری

(1400فروردیندرسوم

منابکتابخانههایدرسالمتوامنیتایمنی،»دستنامهی◦

«بخوان

منباکتابخانههایدرسالمتوایمنی»چکلیست◦

«بخوان

«بخوانمنباکتابخانههایدرنظافت»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
دررفتهتدسازمنابعکردنجایگزینوجدیدکتابخانهایمنابعتامینبرایبودجهایسالهرکتابخانههاهمیشگیکاریروندهمچون

پشتیبانباهماهنگیباکتابخانهای،منابعبهبیشترنیازوزالنکتابخانهیباالیفعالیتبهتوجهباگذشتهسالدر.میشودگرفتهنظر
اجرایبهوجهتباگذشتهسالدر.شدگرفتهنظردرکتابخانهاینبرایبیشترکتابخانهایمنابعتامینبرایجدیدیبودجهیمالی،

.شدارسالآنانبرایکتابخانههرنیازبامتناسبنیزبرنامهایناجرایویژهیکتابخانهایمنابع«خانوادهباخواندن»برنامهی



کتاب های نام کتابخانه
لولوپیالفباورزیآواورزیباکیفیت

0+
کارورزی 
ه دستنامکارت هاواژه نامهلولوپی

خانواده
مجموع 
یمنابع ارسال

9274777316143ریجاب1

10064644314141ثالث2

9274775315140جوانرود3

2452520121035525377زالن4

تعدادکلبرای
52945323228511470801کتابخانه4

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 

رایگانکتابخانهایمنبع28شامل)کتابخانهایمنبع174شاملارسالاولین.استشدهارسالنوبت2درزالنکتابخانهیبرایجدیدکتابخانهایمنابع*
آننیازوکتابخانهخوببسیارفعالیتبهباتوجهسپس.شدانجام1399اسفنددرپروژهفعلیبودجهیبا(دیگرکتابخانهایمنبع146وموسسهاهدایی

منبع426وموسسهاهداییرایگانکتابخانهایمنبع153شامل)دیگرجدیدکتابخانهایمنبع579مالیپشتیبانباهماهنگیبابیشتر،منابعبه
.شدارسالکتابخانهاینبرای1400ماهتیردرنیز(دیگرکتابخانهای



هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایجوانرودو

ریجاب

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایزالن

بهمنآذرآبانمهر اردیبهشتاسفنددی مردادخردادفروردین شهریورتیر 1400

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایزالن

هایارسالمنابعکتابخان
جدیدبرایثالث

زمان بندی ارسال منابع کتابخانه ای

گزینش،تهیهوارسال
اولیهکتابهاو

بستههایسوادپایه

لیارسالبستههایتکمی
برایکتابخانهیزالن

لیارسالبستههایتکمی
کتابهایبزرگساالن

«خواندنباخانواده»منابعکتابخانهایبرنامهی



بازدید از کتابخانه ها

توسطکتابخانههاازحضوریبازدید2گذشتهسالهایهمچون

هبودبصورتدرکهبودشدهپیشبینی«بخوانمنبا»کارشناسان

جبرانیبرا.نشدمیسرمتاسفانهکهشود؛انجامکروناهمهگیریشرایط

:شدگرفتهپیشدررویه2موضوعاین



1.

آقای)منطقهدربخوانمنبانمایندهیاز

ممنظبرنامهایطیشددرخواست(صدیقی

ابریجکتابخانههای)بازدیدکتابخانههااز

2ثالثکتابخانهیویکبارماه1جوانرودو

انکارشناسبهراآنگزارشو(یکبارهفته

با»کارشناسان.نمایندارائه«بخوانمنبا»

بازدیدگزارشهایاساسبر«بخوانمن

زادریافتیاطالعاتدیگروصدیقیآقای

انجامتماسهایوکتابدارانگزارشهای

عملکردبهبودبرایالزمرهنمودهایشده،

.میکردندارائهراکتابخانهها



2.

ازآنالینبازدیدهایی1400ماهشهریوردر

باهماهنگیبا.شددادهترتیبکتابخانهها

استمآنانبامشخصساعتیدرکتابداران

ابخانه،کتفنیخدماتوضعیتتاشدگرفته

انکتابدارمشکالتومسائلوفضاسازی

بهبودبرایالزمراهکارهایوشودبررسی

.شودارائهآنانبهشرایط



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

:میشوددریافتشکل2بهکتابدارانگزارشهای

ابمرتبطفیلمهایوعکسهاوگزارشمتنشاملکهروزانهگزارشهای(1

.میشودارسالکتابخانههاتلگرامیگروهدرواستآن

ایفعالیتهبرنامهریزیوگذشتهماهگزارششاملکهماهانهگزارشهای(2

.استآیندهماه

هبرهنمودارائهیعالوهبرومیشودبررسیمستمرشکلبهگزارشهااین

ههایرساندرانعکاسجهتآنهاازتعدادیفعالیتها،بهبودبرایکتابداران

.میشودانتخاببخوانمنبا



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



استانکتابخانههایبرایپرباریحالعیندروپرچالشسالگذشتهسال

و1399پاییز)نوبت2درکرونابیماریهمهگیریاوجگیری.استبودهکرمانشاه

اربسیمنطقهدررمضانماهمانندکهتقویممناسبتهای،(1400شهریورومرداد

فعالیتتابستان،وبهاردربرقوآبطوالنیومکررقطعییاوهستندتاثیرگذار

و«بخوانمنبا»نمایندهیکتابداران،اما.کردروبهرودشواریباراکتابخانهها

مالیپشتیبانوبخوانمنباکارشناسانمنطقه،در«مهرودانشیارانانجمن»

وکندداپیادامهبهخوبیکتابخانههافعالیتکردندتالشیکدیگرباهمکاریدر

موفقیتمیزانازعینیترفهمبرای.شودگذشتهازبیشروزهرفعالیتهاکیفیت

شیوههایبهآنان،قوتوضعفنقاطشدنآشکاروخوداهدافدرکتابخانهها

ازبخشیادامهدر.کردارزشیابیراکتابخانههافعالیتمیتوانمختلف

:میشودارائهارزشیابیشاخصهای



دریتعضوبرایعمومیاقبالافزایشباراکتابخانههاتاثیرگذاری

تعدادخودماهانهیگزارشدرکتابداران.سنجیدمیتوانآنها

نند،میکتحلیلرانوجوانانوکودکانحضورمیزانوجدیداعضای

روندیدرشده،گفتهچالشهایوجودباکهدیدمیتوانکلدرو

.استبودهافزایشیموضوعاینکلی



فعالیتسنجیدنشاخصهایازدیگریکی

افرادیوگروههاسازمانها،تمایلابرازکتابخانهها،

.استهمکاریبراینوجوانوکودکحوزهیدرفعال

ازپسجوانرودشهرپرورشوآموزشگذشته،سالدر

وکتابخانهفعالیتهایتاثیرگذاریمشاهدهی

آموزگارانآموزشپیشنهادادبیات،راهارسوادآموزی

ایناجرایمذاکرات.کردمطرحراشهراولپایهی

.استانجامحالدرطرح



«کرم کتاب»تعداد  نام کتابخانه
45 ریجاب
9 ثالثباباجانی

74 جوانرود
87 زالن

های کتابخانه ها«کرم کتاب»جدول تعداد 

کهافرادیبهکهاستجهانیاصطالحی«کتابکرم»

هبطرحایندر.میشودگفتهمیخوانندکتابزیاد

بخوانندکهکتابی50هرازایبهنوجوانانوکودکان

.میشوددادههدیهیکو«کتابکرم»کارتیک

کتابهایکرمهدایایاهدایدورهیاولین

کرمتعداداز.شدبرگزار1400تابستاندرکتابخانهها

بودنموفقمیزانمیتوانکتابخانههرکتابهای

میاندرکتابخوانیترویجدرکتابخانههااین

باانکارشناسبهموضوعاین.کردارزیابیراکودکان

چهکتابخانههرکهمیدهدنشانبخوانمن

.داردنیازخودفعالیتهایبهبودبرایرهنمودهایی



استانکتابخانههایدر«کتابکرم»طرحاجرای

بهکودکاناشتیاقافزایشبهمنجرکرمانشاه

نایاجرایتاثیرهایازدیگریکی.شدکتابخوانی

یانمدرکتابترویجبهکودکانشدنعالقهمندطرح

یاهکتابخانازدوریبهدلیلکهشدکودکانیدیگر

این.ندنداشتدسترسیکتابخانهبهنبودنعالقهمند

ودندبگرفتههدیهکهکتابهایینوجوانانوکودکان

وهاکوچهبهکتابخانهازامانتیکتابهایهمراهبهرا

هاینشستوکتابنمایشگاهوبردندخودمحلههای

یخوبشاخصرخدادهااین.کردندبرگزاربلندخوانی

.استهکتابخانفعالیتهایتاثیرگذاریسنجشبرای



نآموزگاراووالدینازدریافتیبازخوردهای

عالیتفارزشیابیبرایمناسبشاخصینیز

دردارانکتابکهتغییراتی.کتابخانههاست

مشاهدهزمانطولدرنوجوانانوکودکان

اشارهآنبهخودگزارشهایدرومیکنند

کهاستشاخصهاییدیگرازنیزمیکنند

.استتوجهمورد

نمونهایازبازخوردهادر
انکتابخانهیبامنبخو

ثالثباباجانی

نمونهایازبازخوردهادر
انکتابخانهیبامنبخو

جوانرود



پیش برنده های اجرای پروژه

:کردندکمکپروژهبهترپیشبردبهموارداینگذشتهسالدر

جمنان»و«بخوانمنبا»نمایندهیعنوانبهصدیقیصنعانآقایحضور◦

ردهکفعالیتهاپیگیریبهشایانیکمکمنطقهدر«مهرودانشیاران

عاتموضوبهفراوانشانعالقهمندیوبودنبومیبهدلیلایشان.است

نقشموجودمشکالتحلوجدیدفرصتهایشناساییدرفرهنگی

.دارندتاثیرگذاری



انیباباجثالثکتابخانهیجدیدکتابدار2رسمیشدناضافه◦

یناعملکردبهبودونظمافزایشباعثکتابدارانتیمبه

.شدکتابخانه

کوتاهزمانهمیندرریجاب،کتابخانهیبرایمکاناجارهی◦

.استشدهکتابخانهاینفعالیتهایگرفتنرونقباعث



چالش های اجرای پروژه
هبودروبهرومختلفیچالشهایباگذشتهسالدرپروژه

همچنانبرخیوشدهاندهموارچالشهابرخی.است

:هستندرسیدگینیازمند

اربردکزلزلهازپسبحرانیزمانبرایکانکسها-کتابخانه◦

اهیگوهزینهبرکاریکانکسهانگهداریوتعمیر.داشتند

تانتابسدرریجابشهرکتابخانهی.استدشواربسیار

2هنوزاما.یافتانتقالاجارهایمکانیکبه1400

تندهسکانکسدرزالنروستایوجوانرودشهرکتابخانهی

چارهاندیشیساختمانبهآنهاانتقالبرایاستالزمو

.شود



آیندهایدرجوانرودشهرپرورشوآموزشاستممکنکهآنجااز◦

دادهقرارکتابخانهاختیاردرکهزمینیبازپسگیریخواهاندورنهچندان

.شودیپیگیرجدیدمکانبهکتابخانهاینانتقالاستالزمباشد،است

هداشتیبسرویسواختصاصیبرقکنتورفاقدریجابکانکس–کتابخانه◦
اام.شدمرتفعچالشاینساختمانبهکتابخانهانتقالباکهبود

اشتیبهدسرویسنداشتنچالشباهمچنانجوانرودکانکس–کتابخانه
.روبهروست

وندهستلپتاپوویدئوپروژکتورفاقدجوانرودوریجابکتابخانهی2◦

.استکردهمحدودراکتابخانه2اینفعالیتازبخشیموضوعاین

تهگذشسالدر.دارندنیازنیزسیمکارتییاADSLاینترنتبهکتابخانه4
دررکتشبراینداردکیفیتیچندانکهخودشخصیامکاناتازکتابداران

.کردهانداستفادهگزارشهاارسالونشستهاوآموزشیکارگاههای



الارسگذشتهسالدرکتابقیمتبارهیچندافزایش◦

زمانیهرازمحدودترراکتابخانههابرایجدیدمنابع

اختصاصجزچارهایچالشاینحلبرای.کرد

.یستنکتابخانهایمنابعتهیهیبرایبیشتربودجهی

شافزایدرخواستبامالیپشتیبانگذشتهسالدر

رایببیشترکتابخانهایمنابعتهیهیبرایبودجه

.کردموافقتزالنبخوانمنباکتابخانهی

ایچالشهازدیگریکیکرونابیماریهمهگیریادامهی◦

کردندتالشکتابداران.بودگذشتهسالدرکتابخانهها

محدودکردنبازمجازی،فضایدرفعالیتبا

بهکتابرساندنوکتابامانتدهیبرایکتابخانهها

خانهکتاباعضایارتباطنوجوانان،وکودکانخانهیدر

.کنندحفظراآنبا





پیوست



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



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

ثالثباباجانی



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


