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1399اسفند 





ربسیااقتصادی،واجتماعیمسایلدیگرو19-کوویدویروسهمه گیریبه خاطر1399سال

ایندر.گذشتداشتیمانتظاروبودیمکردهبرنامه ریزیآنازپیشآن چهتمامبامتفاوت

نمباکارشناسانشاملبخوانمنباکتابخانه هایهمکارانهمه یپرچالش،سالیک

اجازهشرایطکهشکلیهربهکردندتالشمالیپشتیبانانوترویج گرانکتابداران،بخوان،

فعالیتحجمونوع1399سالدر.کنندحفظراکتاب هادنیایباکودکانارتباطمی دهد

مهبازسالایندر.نشدقطعامانبود،همیشهاندازه یبهبخوانمنباکتابخانه های

که یشبرسیدند،کودکاندستبهکتاب هاهمبازشدند،افتتاحجدیدکتابخانه های

تالشهمدستدردستماهمه یوشدتقویتبخوانمنباکتابخانه هایکتابداران

.داریمنگهزندهکودکانوخودماندل هایدرراامیدنورکردیم



فعالیت کتابخانه ها در سایه ی کرونا .1بخش 



بهابتالموارداولینثبتازسالیکازبیش

مدتایندر.می گذردجهاندرکرونابیماری

اینتاثیرتحتفعالیت هاوشغل هاهمه ی

ودکانکتجربه یکرونا.گرفته اندقرارهمه گیری

...وهمساالنباارتباطمدرسه،بازی،ازامروز

جهانسراسردر.استکردهدگرگوننیزرا

هکنوجوانوکودککتابخانه هایازبسیاری

بودند،کودکانشدنجمعهمدورمحلزمانی

اجباریخانه نشینیومدرسه هاتعطیلیبا

رد.شدمحدودآن هافعالیتیاشدندبسته

یتوضعبخوانمنباکتابخانه هاینیزایران

.داشته اندمشابهی

کتابخانه ی روجا، روستای کووه ای جزیره ی قشم



به طوررخیب.کردندپیدامتفاوتیکاریروندبخوانمنباکتابخانه هایتاکنونگذشتهسالماهاسفنداز

شرایطبهبودبا1399زمستانابتدایاز.دادندادامهخودفعالیتبهکم وبیشبرخیوشدندبستهکامل

خودپیشینکاریروندبهبهداشتیدستورالعمل هایرعایتباکتابخانه هاازتعدادیکرونا،همه گیری

روهگپی گیری هاینیزومختلفمناطقدربخوانمنباکتابخانه هایفعالیت هایادامه،در.بازگشتند

.می بینیدایراندر19-کوویدویروسهمه گیریاولسالدرراکتابخانه هاپشتیبانیوبرنامه ریزی

ار، کتابخانه ی ندای ماندگ

تهران، محله ی مولوی



ه هایکتابخانبیشترشوربختانهمدتایندر

مدرسه هادرکهآن هایییعنیآموزشگاهی،

20مجموعدر.بوده اندبستههستند،

برخیشاملبخوانمنباکتابخانه ی

ه هایکتابخانبرخیوآموزشگاهیکتابخانه های

زقرممناطقدربیشترکهمحلیوروستایی

وقماصفهان،تهران،مانندکروناهمه گیری

ینادر.می گنجیدنددستهایندربودند،غیره

نیزانهکتابخمسئولینوکتابدارانکتابخانه ها

یتیفعالنتوانستندمحدودیت هاوجودعلتبه

.باشندداشتهکتابخانهازخارج



وکتابدارانامابود،بستهکتابخانهموجودشرایطبه دلیلآن کهباکهبودندکتابخانه هاازگروهیبینایندراما

یاازیمجفضایدرکودکانباارتباطحفظباداده اند،ادامهراخودفعالیتنوعیبهآنبامرتبطترویجگران

ازیلم هاییفترویج گرانوکتابدارانازدستهاین.کتابخانهازخارجفضایدرفعالیتوخانه هابهکتابرساندن

یااپیواتسوتلگرامیگروه هایدرکتابهرباپیونددرفعالیت هایباهمراهوکردهتهیهکتاب هابلندخوانی

یا.ته اندگذاشکرده اند،فعال ترشاندورانایندروداشته انداینازپیشکهکتابخانه هااینستاگرامیصفحات

امانتخانوادههربهطوالنی مدتوکرده اندبسته بندیخانواده هاهرکودکانسنیگروهبامتناسبراکتاب ها

.دکرده انبرگزاربلندخوانینشست هایوکردهجمعبازفضایدرراکودکانخانواده هارضایتبایاداده اند

ویستانسوقشمذهاب،سرپلپلدختر،هرمزگان،شهرری،لرستان،دربخوانمنباکتابخانه هایازکتابخانه 9

.داده اندادامهگذشتهسالیکدرخودفعالیتبهشکلاینبهبلوچستان



فعالیت های کتابخانه با من بخوان جوانرود در استان کرمانشاه در فضای مجازی، 

ماریه حق گویی، پروین حق گویی: مربیان



بلندخوانی کتاب در فضای مجازی، هرمزگان، قشم درگهان، 

حدیث عادلی: اسما دریانورد، بلندخوان: آموزگار

صویر آن پس از بلندخوانی کتاب در فضای مجازی کودکان کاردستی درست کردند و ت
.در فضای مجازی به اشتراک گذاشتندکتابخانه را در گروه 



مانشاه،بلند خوانی کتاب در فضای باز، روستای سیرکوه، شهرستان سنقر، استان کر

مریم کهریزی: ترویج گر



کتابخانه ی خانگی، سرپل ذهاب، استان کرمانشاه،

شکوفه امیریان: کتابدار



لوچستان،جر، روستای حاج عبداهللا، استان سیستان و بعبدالرحمن کتابخانه ی دبستان 

محمد آذریان: مربی



بسته های کتاب برای امانت دهی به خانواده ها، کتابخانه ی آناهیتا، استان تهران،

آرزو عسگری: کتابدار



و آباد حسینتحویل دادن کیسه های کتاب به تعدادی از دانش آموزان از روستای 

سیستان وبلوچستان، ، استان منطقه بنجار:زابل،ادبآقاسم

محمد آذریان: مربی



کهبودنددیگریکتابخانه هایبین،ایندر

دچنهربمانند،بازسالابتدایماه9درتوانستند

ابکتامانت دهیبهمحدودتنهاآن هافعالیتکه

کاهشکتابخانه هااینکاریروزوساعت.شد

ایترعباکودکانبودند،بازکهزمانیوکردپیدا

فاصله یحفظوبهداشتیدستورالعمل های

در،شوندکتابخانهواردمی توانستنداجتماعی

وخانهکتابازخوددلتنگیوبگردندکتاب هامیان

بهکهکتابخانه ای20.کنندرفعکمیراکتاب ها

دردادند،ادامهخودفعالیتشکلاین

،جنوبیخراسانلرستان،کرمانشاه،استان های

ونبلوچستاوسیستانتهران،مناطقازبرخی

.دارندقرارغیره



ان ، خوانسار، است)عج(امانت دادن کتاب به کودکان، کتابخانه ی دبستان ولیعصر 

اصفهان



فعالیتبهتهگذشمانندتوانستندوبودهبازخود،محلیشرایطبهتوجهباکهبوده اندنیزکتابخانه هاییهمچنین

شرایطکه،بودندروستاییکوچککتابخانه هایبیشترمی گنجند،دستهایندرکهکتابخانه ای15.دهندادامهخود

ازتیبهداشدستورالعمل هایرعایتباتوانستنداهالیخودوآوردوجودبهروستاییقرنطینه ینوعیآن هامحلی

واریبختیوچهارمحالکرمان،گیالن،هرمزگان،استان هایدرکتابخانه هااین.بمانندمصونبیماریبهابتالی

.دارندقراربلوچستانوسیستان

، عالیکتابخانه ی دبستان شهید 

زاهدانچاهی، روستای رادو 



ان امانت دادن کتاب به کودکان و بلندخوانی، کتابخانه ی روستای رادوچاهی، است

سیستان و بلوچستان

اسما قنبرزهی: کتابدار نوجوان



،امانت دادن کتاب به کودکان و بلندخوانی، کتابخانه ی روستای قرقروک

سیستان و بلوچستاناستان 

.کتابدار نوجوان دارد6این کتابخانه : کتابداران



دروانبخمنباکتابخانه هایپشتیبانیوپیگیریگروه

امهادخودفعالیتبهگذشتهمانندنیز1399سالدرتهران،

وارانکتابدکردتالشهمیشگیفعالیت هایبرافزونوداد

.ندکیاریبهداشتیدستورالعمل هایاجرایدرراترویج گران
دورانبهمربوطاقداماتبودنشفافوهماهنگبرای

31تاریخ هایدراطالعیهدوتاکنونکروناویروسشیوع

اطالعیه هاایندر.استشدهصادر99آبان21واردیبهشت

فعالیتنحوه ی درباره مهمراهنمایی هایوضروریاطالعات

اختیاردر19-کوویدبیماریهمه گیریدوراندرکتابخانه ها

.گرفتقرارکتابخانه هاکتابدارانومدیران
روهگوکتابخانههرمالیپشتیبانانهمراهیباهم چنین

 گیریپیگروهپشتیبانعنوانبهبخوانمنبادوستداران

محلول هایوماسکهم چونبهداشتیلوازمکتابخانه ها،

توانندبتاشد،تهیهمتقاضیکتابخانه هایبرایضدعفونی

.آورندفراهمکودکانبرایراسالمیمحیط



با من بخوان متن کامل اطالعیه ها در سایت 

)khanak.org ( استدر دسترس.

خوانباطالعیه ی بازگشایی کتابخانه های با من 

۹۹ اردیبهشت ۳۱

کتابخانه هایراهنمای بازگشایی و فعالیت 

کرونامن بخوان در دوران شیوع با 

۱۳۹۹آبان 

https://khanak.org/eAt6i
https://khanak.org/eAt6i
https://khanak.org/eAt6i
https://khanak.org/eAt6i


تدوینکتابخانه هاپیگیریگروهفعالیت هایدیگراز

و»سالمتوامنیتایمنی،«دستنامه یانتشارو

ابکتابخانه هایدر»سالمتوایمنی«چک لیست

.بودبخوانمن

 هاکتابخانهسویازتکمیل شدهچک لیست هایاساسبر

دروشدهمشخصکتابخانههرسالمتوایمنینیازهای

.می گیردقرارپی گیریدستورکار



وکارشناسانگروهیتالشومشارکتبا1399سالدر

ردبخوانمنباآموزشیکارگاه هایبخوان،منباآموزشگران

.کردندکاربهآغازآموزکآنالینآموزشسامانه ی

بهتهگذشسالدرکهکارگاه هابرگزاریسامانه،اینراه اندازیبا

ازدوبارهبود،شدهمتوقف19-کوویدبیماریهمه گیریعلت

تاسیستازگیبهکهکتابخانه هاییکتابدارانوشدگرفتهسر

ردبازآموزیبرایقدیمی ترکتابدارانازشمارینیزوشدند

.کردندشرکت»بلندخوانیوکودکانادبیات«کارگاه های



کتابخانه های جدیدراه اندازی  . 2بخش 



اندمی توکهاستانداردهاستوالگوهاازمجموعه ایبخوانمنباکتابخانه ی

پدیدکودکمناسبوشایستهفضاییتاشودبردهکاربهکتابخانه ایهردر

سوادازارسرشفضاییباکودک محورکتابخانه  ایبخوانمنباکتابخانه ی.آورد

.است

هبردیراسندمی توانیدبخوانمنباکتابخانه هایبابیش ترآشناییبرای

ابخانهکتاینازنمونه هاییدیدنبرایوبخوانیدرابخوانمنباکتابخانه های

ازدیدبخوانکسایتدربخوانمنباکتابخانه هایصفحه یازمی توانیدنیز

.کنید

منبابرنامه یپوششزیرکتابخانه هایبهکتابخانه12تعداد،1399سالدر

.رسید81بهآن هاشماروشداضافهبخوان

https://khanak.org/?p=58299
https://khanak.org/?p=36709
https://khanak.org/


کتابخانه ی با من بخوان زالن

روستای زالن، استان کرمانشاه: مکان

1399اردیبهشت : تاریخ راه اندازی

دوستداران با من بخوان و: پشتیبان مالی

انجمن یاران دانش و مهر



کتابخانه ی با من بخوان صباشهر

شهر صباشهر، استان تهران: مکان

1399تیر : تاریخ راه اندازی

شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید: پشتیبان مالی



کتابخانه ی با من بخوان یار مهربان

ی، استان مرکز )دبستان رضوان(شهر اراک : مکان

1399شهریور : تاریخ راه اندازی

خانم کسرایی: پشتیبان مالی



کتابخانه ی با من بخوان مهتاب

روستای چایخانسر، استان گیالن: مکان

1399مهر : تاریخ راه اندازی

»مهتاب قوامی«خانواده ی : پشتیبان مالی



کتابخانه ی با من بخوان کمیته

روستای کمیته، استان تهران: مکان

1399مهر : تاریخ راه اندازی

خانواده بهره مند: پشتیبان مالی



کتابخانه ی با من بخوان دبستان نیایش

شهر روانسر، استان کرمانشاه: مکان

1399آبان : تاریخ راه اندازی

با » مهدی امیری«به یاد : پشتیبان مالی

پشتیبانی یکی از بستگان ایشان



کتابخانه ی با من بخوان روجا

روستای کووه ای، استان هرمزگان: مکان

1399آبان : تاریخ راه اندازی

کانون روجا: پشتیبان مالی



کتابخانه ی با من بخوان ثریا

شهر قزوین، استان قزوین: مکان

1399دی : تاریخ راه اندازی

و دوستداران ثریا قزل ایاغ:پشتیبان مالی

دوستداران با من بخوان



کتابخانه ی با من بخوان دختران تیاب

ستانسیستان و بلوچشهر کنارک، استان : مکان

1399اسفند : تاریخ راه اندازی

ایداجمهندسیشرکت های: پشتیبان مالی

تکبالینو



غدبستان شهید جهانتیکتابخانه ی با من بخوان 

تانپیری، استان سیستان و بلوچسروستای : مکان

1399اسفند : تاریخ راه اندازی

خانم سیما بهمنش: پشتیبان مالی



رویاکتابخانه ی با من بخوان 

ستانکول، زابل، استان سیستان و بلوچروستای : مکان

1399اسفند : تاریخ راه اندازی

شرکت مشاورین فرزان راد: پشتیبان مالی

و خانم سیما بهمنش



کتابخانه ی زنده یاد یحیی مافی

معلم کالیه، استان قزوین: مکان

1399بهمن : تاریخ بازگشایی

خانواده ی مافی: پشتیبان مالی

الیه،معلم کشهردرمافییحییزنده یادکتابخانه ی

استانشرقیالموتمنطقه یدرایشانزادگاه

ن ماهبهمدربود،ایستادهکارازمدتیکهنیزقزوین

ده یخانوادوباره یپی گیریوپشتیبانیبا1399

شهرستانپرورشوآموزشاداره یهمکاریومافی

.شدبازگشاییمعلم کالیه،



طبس مسیناکتابخانه ی با من بخوان 

یطبس مسینا، استان خراسان جنوب: مکان

1399دی : بازگشاییتاریخ 

خانم دلیله هاشمی: پشتیبان مالی

طبس»بخوانمنبا«کتابخانه ی

دبستاندراینازپیشکهمسینا

قرارعلی آبادروستایباهنرشهید

وکروناهمه گیریآغازباداشت،

شدهبستهناچاربهمدرسه هاتعطیلی

درکتابخانهاین۱۳۹۹ماهدیدر.بود

.تگرفسرازراخودکارجدیدفضایی



کتابخانه ی با من بخوان گل بانو

شهر باینگان، استان کرمانشاه: مکان

در حال راه اندازی: تاریخ راه اندازی

خانواده ی،کیان پورآقای: پشتیبان مالی

وزیریآقای،شاملو



نشست های ماهانه ی کتابداران .3بخش 



برنامهیناکتابدارانشبکه یتقویتهدفبابخوانمنباکتابخانه هایکتابدارانمجازیماهانه ینشست هایبرگزاری

هبکشورسراسردرخودهمکارانباراخودتجربه هایکتابدارانتاداردمحوریموضوعیماهانهنشستهر.شدآغاز

.ی شودماطالع رسانینشستهردرنیزبخوانمنباتوجهموردموضوعاتواخبارآخرینآنبرعالوه.بگذارنداشتراک
،»19-کوویدهمه گیریزماندرکتابخانه هافعالیت«موضوعاتباماهانهنشست4مجموعدر1399سالدر

درمحیط زیستیفعالیت های«و»کتابخانهنوجوانوکودکهم یاران«،»کتابخانه درسالمتوامنیتایمنی،«

ستان،کردکرمانشاه،تهران،کرمان،هرمزگان،بلوچستان،وسیستاناستان هایازکتابدار25حدودحضوربا،»کتابخانه

.شدبرگزارلرستانوگیالنقزوین،

https://ketabak.org/pz29h
https://ketabak.org/tr87p
https://ketabak.org/hz8tk
https://ketabak.org/pz29h
https://ketabak.org/pz29h
https://ketabak.org/hz8tk
https://ketabak.org/hz8tk
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برنامه ی خواندن با خانواده .4بخش 



،)خانوادهباخواندن(خانوادهدرکتابخوانیترویجبرنامه ی
1399پاييزدرکهاستبخوانمنبابرنامه یازتازه ایبرنامه ی

توانمندکردنپروژهایناصلیهدف.رسیداجرامرحله یبه
سوادتقویتجهتکم برخوردارمناطقدر)پدرومادر(خانواده

صفر(اننوجوانوکودکانباکتابخوانیترویجوادبیاتراهازپایه
.است)سالشانزدهتا
ی تواندمکهپایگاهیواقع بینانه ترینوعملی ترینبرنامهایندر

.ستندهکتابخانه هاببرد،پیشراخانوادهباکتابخوانیترویج
بایعیطببه طورکودکانبامستمرارتباطسبببهکتابخانه ها
برایمناسبمکانیهمکتابخانهمحل.دارندتماسخانواده ها

هروانندمی تآسانیبهکتابدارانبنابراین.نشست هاستبرگزاری
تنشسخانواده هابرایمی بینندمناسبومی خواهندکهزمان

ییشکوفاسوادوکتاب خوانیاهمیتدرباره یآن هابابگذارند،
ودهندآموزشآن هابهراشدنسهیمروش هایکنند،صحبت

.وانندبخفرزندان شانباخانهدرتابگذارنداختیارشاندرکتاب



کتابخانه ی زالن–برنامه ی خواندن با خانواده 



کتابخانه ی ثالث–برنامه ی خواندن با خانواده 



کتابخانه ی ریجاب–برنامه ی خواندن با خانواده 



کتابخانه ی جوانرود–برنامه ی خواندن با خانواده 



الیهکتابخانه ی معلم ک–برنامه ی خواندن با خانواده 



1400برنامه های پیش رو در سال  .  5بخش 



ه چگونه یک فضای کودک محور و سرشار از سواد داشت«طراحی و اجرای کارگاه  آنالین •
برای کتابداران، آموزگاران و والدین عالقه مند» باشیم؟

کتابخانه هاارتقای شرایط ایمنی، امنیت و سالمت در •

ای ارتباط گسترش شبکه ی کتابخانه های با من بخوان و تقویت زیرساخت های مورد نیاز بر•
مجازی با کتابخانه ها

ارائه ی آموزش های تکمیلی به کتابداران از طریق کارگاه های مجازی در سامانه ی آموزش•
آنالین آموزک



تان، کتابخانه ی عشایر لرس

خرم آباد

کتابخانه ی ریجاب، 

کرمانشاه

کتابخانه ی جوانرود، 

کرمانشاه

کتابخانه ی ثالث،

کرمانشاه



، کتابخانه ی روستای حرماگی

زاهدان

کتابخانه ی سیار قروه، 

کردستان

ن، کتابخانه ی صدرالواعظی

خوانسار

رت،کتابخانه ی دبستان عت

زابل



کتابخانه ی سپهر،

روستای قاسم آباد جیرفت

کتابخانه ی نوید وحی،

درگهان، جزیره ی قشم

کتابخانه ی گوریه،

شوشتر

،80کتابخانه ی مهر و آذر 

تهران، محله ی مولوی



،کتابخانه ی دبستان شاهد

نزهک، سیستان و بلوچستا

کتابخانه ی هندواالن،

درمیان، خراسان جنوبی

کتابخانه ی آوا،

اسالم شهر

رقعی،کتابخانه ی دبستان شهید ب

روستای رحمت آباد، زاهدان
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