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 مقدمه 

به شکل رسمی ثبت و   1379سسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان نهادی غیردولتی و ناسودبر است که در سال  و م 
تاریخ و فرهنگ کودکی و جایگاه کتاب کودک ی  ها پژوهش در حوزهسسه پس از سالواندازی شده است. این م راه

تواند استعدادها می  ، خوانی ویژه کتابدر جامعه، بر این باور است که ترویج ادبیات در میان کودکان و نوجوانان، به 
ها را دگرگون و بارور کند. از این رو برای تحقق این های آینده را شکوفا و زندگی آنهای ذهنی نسل مندیو توان

که  کتاب»همه  شعار  دارند  از سال  ی کودکان حق  بخوانند«  باکیفیت  بخوان»ی  برنامه  1390های  اجرا    « با من  را 
 کند. می
کالسی، آموزشگاهی و محلی در شهرها محور  ی کودکدر این مدت توانسته است صدها کتابخانه بخوان«  من  »با 

 اندازی کند.راه  و روستاهای گوناگون ایران،
تا مکانی کودک های  کتابخانه  برای کودکان  از سواد  »با من بخوان« فرصتی است    . را تجربه کنندمحور و سرشار 

تشویق کتاب  های در پیوند با  گو و انجام فعالیت وگفت   ، های آن کودک را به خواندن ی اجزاء و برنامهمکانی که همه 
توانند و میکنند  احساس می آرامش و شادی را  جا  در آن دکان  که کو است  مکانی    «با من بخوان »  ی کنند. کتابخانه می 

  های کتابخوانی برنامه گسترش  پایگاهی برای    « با من بخوان»  ی کتابخانه   خالقیت و تخیل خویش را پرورش دهند. 
 .است   خوانی در منطقه های پیرامون و مرکزی برای ترویج کتاب و کتاب آموزشگاه   در 

به  با توجه  که  ای فعال و پویا است  کتابخانهبا وجود داشتن استانداردهای یکسان،    « بخوان من  با»ی  کتابخانه
 هاویژگی استانداردها و  این  شرح    پیش رو   در سند  بیند. ای را تدارک می های ویژه برنامه هر منطقه    و فرهنگ وضعیت  

 را خواهید خواند.

سند این  درباره آگاهی   هدف  شیوه رسانی  و  گستره  ارائه ی  کتابخانه های  خدمات  هم ی  حقوق ای  و  نیازها  با  سو 
نهادهایی که ها،  ها و مدرسه مهدکودک   گران، مدیران کتابداران، ترویج   ی خواندن و سواد است.کودکان در زمینه 

نوجوان دارند،  کتابخانه   ازی اندراه قصد   و  و  ی کودک  ترویج هر فرد عالقه دانشجویان کتابداری  به  خواندن و  مند 
 سوادآموزی کودکان مخاطب این سند خواهد بود.
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 اهداف کتابخانه

 :کنندهای زیر را دنبال می هدف  « با من بخوان»های  کتابخانه 
 خوانیترویج فرهنگ کتاب و کتاب  .1
 برخوردارکودکان کم   ویژه بهی کودکان های باکیفیت به همه رساندن کتاب  .2
 های ترویج خواندنعنوان یکی از مؤثرترین راه کارگیری بلندخوانی به شناساندن و به  .3
 های سواد شکوفایی و سواد پایهتقویت مهارت  .4
با من »و گسترش الگوهای    « با من بخوان»های  شده در کتابخانه به کارگیری عملی استانداردهای تعریف  .5

 های کودکدر کتابخانه   « بخوان
ی ادبیات کودک و ی دانش پایه گران و والدین در زمینه توانمندسازی کتابداران، مربیان، آموزگاران، ترویج  .6

 کتابهای در پیوند با بلندخوانی و فعالیت 
 یکودک از دوره   یجانبه نقش کلیدی کتابخوانی در رشد همه   ی ها درباره باال بردن سطح آگاهی خانواده  .7

 نوزادی
 محیطیهای زیستهای زندگی و ارزش ها و ارزش ترویج مهارت  .8
 مرتبط با کودک را داشته باشد  و افراد   سازی با نهادهاایجاد یک پایگاه فرهنگی در منطقه که امکان شبکه  .9
های آموزشی و های با من بخوان با برگزاری کارگاهآشنا کردن جامعه با مفاهیم و استانداردهای کتابخانه  .10

 تولید محتوای نوشتاری و دیداری در پیوند با موضوع
 

 های »با من بخوان«مخاطب کتابخانه

پیمان که  نامهدر  فردی  ملل،  سازمان  کودک  حقوق  از  کم ی  می   ۱۸تر  شمرده  کودک  باشد،  داشته  شود.  سال 
رساند و منابع مناسب ی کودکان، از نوزاد و نوپا تا نوجوان، خدمت می های »با من بخوان« نیز به همه خانه کتاب 

ابع ها مندر این کتابخانه   کند. ریزی می های گوناگون برنامههای سنی را تامین و برای اجرای فعالیت گروه برای این 
 ن با موضوع ادبیات کودک و آموزش و رشد کودک نیز وجود دارند.ی بزرگساالمطالعاتی ویژه 

 

 «با من بخوان»ی های کتابخانهویژگی 

کنند. با این حال هر کتابخانه با از استانداردها و الگوی کلی برنامه پیروی می   «با من بخوان » های  ی کتابخانه همه 
 گذاری منحصر به خود را دارد. و نیاز مخاطب در سطح خرد نیز سیاست ، شرایط، امکاناتوضعیتتوجه به 

 اند از: عبارت   «با من بخوان » های های کلی کتابخانه ویژگی 
داری و امانت کتاب به کودکان و نوجوانان نیست. کتابخانه  ی برای نگه فقط مکان  «با من بخوان » ی  کتابخانه  •

 شود. خوانی در آن انجام میدر پیوند با کتاب و کتاب گوناگونی  های مکانی شاد و پویا و امن است که فعالیت 
های  ریز نشست گر کتاب، مدیر و برنامه تنها یک کتابدار نیست. او یک ترویج   «بخوان من با» ی  کتابدار کتابخانه  •

 کتابخوانی است.
 باکیفیت هستند.   ی کتابخانههای کتاب همه  •
 محور و سرشار از سواد است.فضای کتابخانه کودک  •
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های کودکان  گی ی کتابداری، متناسب با شرایط کتابخانه و ویژ شده خدمات فنی کتابخانه با رعایت اصول شناخته  •
 شود. و کتابداران اجرا می 

 شود. ای میبه گروه سنی نوزاد و نوپا توجه ویژه  •
هایی با توجه به رخدادهای فرهنگی ها و برنامه ها و نویسندههایی در راستای معرفی کتاب در کتابخانه برنامه  •

 شود. تقویم برگزار می 
های هنری و نمایشی در  های کتابخوانی و فعالیت در طول سال، هر روز نشست  «بخوان  من با» ی  در کتابخانه  •

 شود. پیوند با کتاب اجرا می 
کودکان و نوجوانان همیار کتابدار در امور کتابخانه دستیار کتابداران هستند مانند   «بخوان  من با» ی  در کتابخانه  •

 ... خوانی وتب کردن و نظافت کتابخانه و ترویج کتاب تر، امور فنی کتابخانه، مر سنخوانی برای کودکان کم کتاب 
. 

دهد.  گیرد و به کار خود ادامه میبا مشارکت مردم و کودکان و نوجوانان شکل می   «بخوان  من با» ی  کتابخانه  •
 شوند.ی امور کتابخانه مشارکت داده می کودکان و نوجوانان و پدران و مادران در همه 

آموزان را نوآموزان و دانش   «با من بخوان » ی  مراکز آموزشی با عضویت در کتابخانه  مربیان، آموزگاران و مدیران •
 دهند.نیز زیر پوشش کتابخانه قرار می

های خواندن کتاب  ی اهمیت کتاب و کتابخوانی و شیوه ها تشکیل و درباره هایی برای خانواده در کتابخانه نشست  •
 د. شووگو می با فرزندان با پدران و مادران گفت 

 
 فضاسازی

 محور سه ویژگی دارد: محور و سرشار از سواد است. یک فضای کودک کودک  »با من بخوان«های فضای کتابخانه 
 تراز رغبت کودکان است، هم  ✓
 ،گوی نیازهای کودکان استپاسخ  ✓
 گذارد. ها احترام می کند و به آن حقوق کودک را رعایت می  ✓

 ی سواد وجود دارد. های پایه متنی برای پشتیبانی از مهارت در فضای سرشار از سواد عناصر تصویری و 
های جسمی کودکان و نوجوانان در نظر گرفته  محور ویژگی های کودک ی تجهیزات کتابخانه در طراحی فضاسازی و تهیه 

 تا گیرند  جای می ها در دسترس و در دیدرس کودکان  شود. کتاب ها احترام گذاشته می آنهای  گزینه شود و به  می
ها وسایل انجام فعالیت افزار و  نوشت شوند.  و تشویق  رغیب  های کتاب ت کودکان به برداشتن کتاب و کندوکاو در صفحه 

 نیز همیشه در دسترس کودکان هستند. 
به استانداردهای نور و رنگ برای داشتن فضایی راحت و مناسب برای مطالعه و    «با من بخوان» های  در کتابخانه 

 شود. های دیگر کودکان توجه میفعالیت 
رو به ایمنی فضای کتابخانه  اند. از اینهای سنی مختلف های »با من بخوان« روزانه میزبان کودکان در گروه کتابخانه 

ایمنی ساختمان و   ،هااندازی کتابخانه ها از آغاز راه اندازی کتابخانه راه   گروه .  شودمیای  ويژه توجه  و سالمت مخاطبان  
به  را  کار تجهیزات  نظر  همواره  رفته  استدر  عنوان  انامه چنین دست . هم داشته  با  و سالمت » ی  امنیت  در    «ایمنی، 

 گیرد. اندرکاران و کتابداران قرار می در دسترس دست  « با من بخوان» های کتابخانه 
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 انسانی  وی نیر 

 :دارای یک فرایند اجرایی است پویا  استاندارد و ی  یک کتابخانه  اندازی راه 
های در پیوند با  ، بلندخوانی و فعالیتای ی فهرست کتاب، خدمات فنی کتابخانه طراحی و اجرای فضاسازی، تهیه 

 ... .  وآن  
کمک مند  ه باانگیزه و عالق،  دیده و آموزش   افراد آگاهاندازی و فعالیت کتابخانه از  ضروری است در هر مرحله از راه 

 .شود گرفته 

 اندازی کتابخانه گروه راه 
زیر  مراحل  صورت پذیرش    ها را بررسی و دراندازی کتابخانه راه   درخواست  «با من بخوان»ی  ه اندازی کتابخانگروه راه 

 :کندطی می را  
کتابدار )کتابداران( ی  ه رزوم،  اتاق یا سالن   ابعاد های منطقه،  ویژگی   : ی های مورد نیاز دربارهگردآوری داده •

 داوطلبگران  و ترویج آماده به کار  
 و برآورد نیازهای کتابخانهشناسایی   •
 های الزم بینی اقدامات و هزینه اندازی کتابخانه و پیش نگارش طرح پیشنهادی راه •
 کنندهنهاد درخواستامضای قرارداد با فرد یا  پشتیبان مالی و  پیدا کردن   •
 کنندهمشاوره و طراحی چیدمان و فضاسازی کتابخانه به افراد درخواست  •
 کننده برای اجرای دقیق فضاسازیارتباط با فرد یا نهاد درخواست  •
 ها و ...(ی مدرسههای کتاب ویژهای )کتاب، نشریه، بستهگزینش، تهیه و ارسال منابع کتابخانه •

   «با من بخوان» های گیری کتابخانه گروه پی 
بر نظارت    ی وظیفه گیرند و  در ارتباط مستمر با کتابداران بومی قرار می گیری  گروه پی اندازی کتابخانه،  پس از راه 

  مستمر  با دریافت گیری گروه پی   کارشناسان ه دارند. دعه را به ها  آنها و رفع مشکالت احتمالی  اجرای درست برنامه 
تالش ها  شناسایی و در راستای رفع آنرا  ها  شده نیازهای کتابخانهو بازدیدهای انجامها  کتابخانهفعالیت    گزارش 

 .ها بتوانند کارایی و کارکرد مورد نظر را حفظ کنندتا کتابخانه  کنند می 
 :گیری به شرح زیر است شرح وظایف گروه پی 

شده از سوی تنظیم ای  پیوندند بر اساس برنامهمی   « با من بخوان »ی  نی که به خانوادها کتابدار یا کتابدار  :  آموزش •
ادبیات کودکان و بلندخوانی و نمایش در پیوند کتابداری کودک،   های آموزش دوره در  ها  آموزش کتابخانه گروه 

 می کنند. با بلندخوانی شرکت 
 کتابخانهدر  خدمات فنی  چگونگی اجرای گیری  پی  •
بلندخوانی و فعالیت بررسی گزارش  • ارتقای مهارتهای  بهبود و  برای  با آن و راهنمایی کتابدار  پیوند   های در 

 بلندخوانی 
 ی کتابدارانهای ماهانه ویژه نشست ریزی  مدیریت و برنامه  •
 گران فعالتابداران و ترویج ک  ی کتاب ویژه  کلوبریزی  مدیریت و برنامه  •
 کتابخانهبازدید از محل  •
 هاهای کتابخانه ای برای مستند کردن فعالیت های دوره نگارش گزارش •
 هابه پشتیبان   شرفت و ساالنهیهای پ ی گزارش ارائه •
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 کتابدار و   مدیریت کتابخانه

از اهمیت  داشته باشند و  کامل  آشنایی    برنامه  این   باید با اصول   «با من بخوان »ی  کتابدار و مسئولین کتابخانه
و فعالیت  اجتماعی  به  های  مناطق  ترویج خواندن،  در  ادارههمهباشند.    آگاه  ،برخوردار کم ویژه  در  درگیر  افراد  ی  ی 

شده در چارچوب بینی های آموزشی پیش باید دوره   ،اعم از مسئول کتابخانه و کتابدار و همیاران کتابداران   ،کتابخانه 
 .بگذرانندرا   « با من بخوان»ی  برنامه 

 :«با من بخوان »ی  کتابدار کتابخانه
با راههای آموزشی که هم در کارگاه • شود موظف می و  کند  می   شود شرکت اندازی کتابخانه برگزار میزمان 

 کند.  را با این برنامه آشنا  عالقمند آموزگاران مربیان و  
 دهد.می را با دقت و نظم انجام  دهی  و امانت  خدمات فنی کتابخانه  •
 کند.می  ریزی برنامه بر اساس نیازهای کودکان و شرایط منطقه  •
 کند.می های کتابخوانی را برگزار  ای منظم نشستمطابق با برنامه •
 کند.می ارسال   « با من بخوان»ای از آن را برای کارشناسان  ها گزارشی مستند آماده و نسخهاز نشست •
 .است گو  پاسخ   خود  ی ول کتابخانه ئمس  «بخوان من  با»کارشناس  به  •
آموزگاران، مربیان و پیرامون،  مراکز آموزشی  ها و  در آموزشگاه  «بخوان من  با » ی  ه برنامترویج  با    زمان هم    •

 کند.می تشویق    « با من بخوان»  یرا به عضویت در کتابخانه کتابداران  

 داوطلب گران ترویج 

همکاری کند و پس از گذراندن    «با من بخوان » های  تواند با کتابخانه مند به کتاب و ترویج کتابخوانی می هر فرد عالقه 
ها، فرهنگسراها،  ها، مهدکودک ی ادبیات کودکان و بلندخوانی در محیط کتابخانه و یا بیرون از آن )در مدرسه دوره 
با من  » های  های در پیوند با بلندخوانی انجام دهد. کتابخانه ها و ...( برای کودکان بلندخوانی کند یا فعالیتپارک 

 گران هستند.برای تامین کتاب و پشتیبانی از این ترویج پایگاهی «  بخوان 

 
   اخالقی های  ارزش 

 :حاکم است   زیر  اخالقیو باورهای    اصول   «با من بخوان »های  در کتابخانه
 رایگان است.شان های کودکان و خانواده ی  ه برای هم   «با من بخوان » های  استفاده از خدمات کتابخانه  •
ی توانند به همهشود و کودکان می شده استفاده می های باکیفیت و کارشناسی کتاب در کتابخانه تنها از   •

 ها و منابع موجود در کتابخانه دسترسی داشته باشند. کتاب 
قومیت، زبان،   ملیت، جنسیت،   بدون در نظر گرفتن  ی کودکان همه   . شودگذاشته می   ها احترامبه تفاوت    •

 .حق دارند از خدمات کتابخانه استفاده کنندشان  و پیشینه   هامذهب، توانایی
ترویج  • و  در  کتابدار  مخاطبانگر  به  برابر  و  مسئول  پیرامون جامعه اش  و کودکان    است. گو  پاسخ ش  ا ی 

 .وگو کنندبدهند و گفت  نه نظر ا آزاد با حفظ احترام در فضای کتابخانه  حق دارند بزرگساالن  
کتابداران موظف و  شود  کودکان احترام گذاشته می حریم خصوصی    های »با من بخوان« به کتابخانه در   •

 .هستند  ازداری به ر 
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و پرامید برای کودکان است تا کودکان در هر شرایط   ای امن همچون خانه   « با من بخوان»ی  کتابخانه  •
 سختی که قرار دارند، جایی را داشته باشند که پناه آنان باشد.

کتاب همه • برابر  در  کتابداران  و  کتابخانه  اعضای  در ی  و  هستند  مسئول  آن  تجهیزات  و  کتابخانه  های 
 کنند.داری و حفظ آن مشارکت می نگه 

های افزایش دانش و مهارت و  آموختن  پیوسته در پی  « با من بخوان»ی ابخانه گران کت کتابداران و ترویج  •
 .خویش هستند

مند ه مشارکت اعضا و افراد عالق  از یک کار گروهی است و    « با من بخوان»ی  کتابخانهی  ه و ادار   مدیریت    •
 شود.می در امور کتابخانه استقبال 

 

 مدیریت و توسعه 

 مالی  منابع
راه  برای  مالی  منابع  پایداری  اندازی  تامین  کتابخانه و  ضروری    یک  این است.  امری  به  توجه  در  که  با  عضویت 

بخوان»های  کتابخانه  من  نمی   « با  پشتیبانی  دولتی  نهاد  هیچ  سوی  از  و  است  به    شود،رایگان  کتابخانه  حیات 
 و همچنین مشارکت و مدیریت محلی وابسته است.مالی    انپشتیبان

های کتابخانه را فراهم ی فعالیت ی گستره گیری دقیق دربارهریزی و تصمیم روشن بودن منابع مالی امکان برنامه 
رو  آورد.  می  این  راهاز  کتابخانه طرحدر گام نخست  کتابخانه   یاندازی یک  گروه  از سوی  با من »های  پیشنهادی 

از  پشتیبانی  ی  ی خود دربارهبا توجه به بودجه و عالقه   پشتیبانان مالی   شود.به پشتیبان ارائه می   تهیه و  « بخوان
ی کنندهو درخواست   « با من بخوان» میزان مشارکت مالی  ای  نامه همچنین در تفاهم گیرند.  یک کتابخانه تصمیم می 

 شود.اندازی و فعالیت کتابخانه مشخص می محلی در فرایند راه 
اندازی و همچنین های ساالنه پشتیبان مالی را از راه ی گزارش موظف است با ارائه   « با من بخوان»های  گروه کتابخانه 

 فعالیت کتابخانه آگاه کند.
 سازی شبکه 

ها به درون ساختمان کتابخانه  پایگاهی برای ترویج کتابخوانی هستند و فعالیت آن   «با من بخوان » های  کتابخانه 
با افراد و نهادهای عالقه ف کتابدار و مسئول کتابخانه موظمحدود نیست.   مند به ترویج کتاب ارتباط بگیرند و اند 

 . پوشش قرار دهند   زیررا تری کودکان بیش  د بکوشن
در ارتباط باشند و به   «با من بخوان » ی  وانند با کتابخانه ت... میموزشی و فرهنگی وآها، مراکز  مدارس، مهدکودک 

تر که  هایی دوردست هایی در مکان های پیرامون و آموزشگاه آموزشگاه گسترش خواندن و سواد در منطقه کمک کنند.  
ی این کار در نظر گرفته  های کتاب که ویژه توانند عضو کتابخانه شوند و با بردن بسته به کتاب دسترسی ندارند، می

های  های کتاب از کتابخانه به مدرسه بسته همچنین    شان برگزار کنند.های ی را در کالس های بلندخواناند، نشستشده 
بلندخوانی میها در کالس شوند و کتاب عضو کتابخانه فرستاده می نیز این کتاب شوند و دانش ها  به  آموزان  را  ها 

 ها نیز خوانده شوند. ها در خانواده برند تا کتاب امانت می 
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 های کتابخانه وسعه جذب مخاطب و ت

های کتابخانه در دو سطح کمی و کیفی از اهمیت زیادی برخوردار است. نقش کتابداران  توسعه و گسترش فعالیت 
گویی به  بینی و پاسخپیش کتابخانه اساسی و انکارناپذیر است.  ی  توسعه در تقویت و    « با من بخوان » های  کتابخانه 

ها هستند. ها و جذب مخاطب جدید از اهداف ترویجی کتابخانه نیازهای مخاطبان و همچنین برقراری ارتباط با آن 
ها و ...( معرفی ها، شهرداری کتابخانه را به مردم و مدیران محلی )دهیاری  گوناگونهای کتابداران باید بکوشند از راه 

یادآور شوند و با تالش و خالقیت خود راهی برای را  شان در کتابخانه  ایهکنند و اهمیت حضور کودکان و خانواده 
 ی برای رسیدن به این هدف هستند: یهاکارهای زیر نمونه جذب افرادی که عادت به کتابخوانی ندارند بیابند. راه 

 های همکار در کار با کودک و سازمان  برقرای ارتباط صمیمی و دوستانه با مردم محلی •
 های فضای مجازی(های گوناگون برای معرفی کتابخانه )از نصب آگهی تا استفاده از ظرفیتاستفاده از رسانه  •
 های کتاب برگزاری نمایشگاه  •
 تصویرگران ها و هایی با حضور نویسندگان، مترجم برگزاری نشست  •
 کودکان   های مرتبط بادر مناسبت یهایبرگزاری جشن  •

 

 ارزیابی کتابخانه 

ارزیابی    برای  ریزی برای آینده دارد.ها و برنامه کننده در تداوم فعالیت ارزیابی مستمر عملکرد کتابخانه نقشی تعیین 
با کتابداران کتابخانه در  پیوسته    های »با من بخوان«بینانه نیاز است گروه نظارت و پیگیری کتابخانه واقعدرست و  

گیری  ریزی و پی برنامه   گروه  دسترسها را در  ها و اطالعات دقیق و نیازها و چالش . کتابداران گزارشباشند ارتباط  
قرار می کتابخانه  با  ها  تا  آن دهند  داده کمک خود  و تحلیل  ها  ها  و  بررسی  با  شده  و  متناسب  شرایط هر  وضعیت 
 شود. های نوتری انجام ریزیبرنامه  ،کتابخانه


