
 

 

 

 

 

 

  

 

هایگزارش فعالیت  

 گروه دوستداران با من بخوان

1399سال   
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خوانی هستند که از سال مندان و کوشندگان ترویج کتاب و کتاب ، گروهی از عالقه دوستداران با من بخوان
با من »  یبرنامه   خود  فکری و تالششکل گرفتند تا با هم   «با من بخوان»  یای گرد برنامه همچون هاله   ۱۳۹۷

 .های آن در مناطق محروم، پشتیبانی کنندویژه تأمین مالی پروژهبه   ،را در ابعاد اجرایی «بخوان 

 .شودگذاری شد، اکنون با همکاری بیش از ده تن اداره میمندان پایه این گروه که ابتدا با سه نفر از عالقه 

کنند و با  ها معرفی می را به افراد و سازمان  «با من بخوان »  یبرنامه اعضای این گروه به صورت داوطلبانه  
با من  »  یبرنامه مندان به  عالقه   یاین گروه از همه  رسانند.یاری می  این برنامه جذب کمک مالی به گسترش  

ش دانایی و آگاهی کودکان این مرز و ها مالی گامی در جهت گسترکند تا با واریز کمکدعوت می  «بخوان 
 بوم بردارند.

مهم گروه  از  این  کارهای  به  میترین  کتابخانه راهتوان  از  شماری  بخوان »های  اندازی  من  مناطق   «با  در 
کتابخانه  پشتیبانی  و  پیگیری  سالدورافتاده،  که  شده هایی  پا  بر  پیش  به    نداها  نیاز  پایداری  برای  اما 

های تکنیکی و و ایجاد زیرساخت   «گر، یک کیسه کتاب یک ترویج » کمپینهای مستمر دارند، پیشبرد  حمایت
های آموزش مجازی برای اندازی دورهی راهبرداری براسازی استودیوی فیلم لجیستیکی برنامه همچون آماده 

 .گران، مربیان، آموزگاران و کتابداران مناطق دورافتاده و محروم اشاره کردترویج 
 

برگزاری جلسات ماهانه ویروس کرونا، با    گیریهمه وجود  با    1399، در سال  «با من بخوان»گروه دوستداران  
گروه   سوی  از  شده  ارائه  مسائل  بررسی  بخوان»و  من  از    « با  خود  مستمر  پشتیبانی  و  به  برنامه  اجرای 

را در ادامه    1399های این گروه در سال  گزارشی از فعالیت   خوانی ادامه دادند.های ترویج کتاب و کتابفعالیت 
 خوانید. می
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 زالن در استان کرمانشاه؛ »با من بخوان» یندازی کتابخانه ایاری در راهپشتیبانی و هم -1
ی شهرستان ثالث باباجانی از کانکس به ساختمان منتقل شد، کانکس  ، پس از اینکه کتابخانه ۱۳۹8در سال  

تامین کتاب و تجهیزات    یهزینه   «با من بخوان». گروه دوستداران  انتقال یافتاین کتابخانه به روستای زالن  
جلد کتاب    ۱۳۰۰از    شیعنوان و ب  ۶۵۰به    کی، نزد۹۹ ماه    بهشتیدر ارددیگر این کتابخانه را بر عهده گرفتند.  

 آغاز شد. طیکتابخانه متناسب با شرا  تیزالن ارسال و فعال یبه کتابخانه 
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 روستای کمیته، شهرری، استان تهران؛  «با من بخوان» یاندازی کتابخانه یاری در راهپشتیبانی و هم -2

یاری گروه و هممند  این کتابخانه به درخواست دهیاری روستای کمیته و با پشتیبانی مالی آقای سعید بهره
اندازی شده است. کمیته روستایی از توابع شهرستان ری است که نزدیک به  راه  «با من بخوان»دوستداران  

کنند. سال در آن زندگی می  ۱۰کودک زیر   ۲۰۰خود جای داده است و بیش از    خانوار( را در  ۲۵۰تا    ۲۳۰نفر )  ۱۲۰۰
 .روستاستاین ی »با من بخوان« نخستین و تنها فضای فرهنگی کتابخانه 

ی کودک  متر است. با توجه به طول زیاد آن نیمی از فضا به کتابخانه   ۳در    ۱۲کانکس  -کتابخانه این  ابعاد  
در آینده با تجهیز کتابخانه به کامپیوتر و اینترنت برای نوجوانان آماده نیمی دیگر    و  اختصاص یافته است

راه و  تجهیز  برای  شد.  کتابخانه خواهد  این  از    اندازی  همراه   جلد  ۴۰۰بیش  به  فعالیت  و  دستنامه  کتاب، 
 .های »با من بخوان« فرستاده شده استهای ویژه فضاسازی کتابخانه بسته 
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 اندازی کتابخانه پارنده در پنجشیر، افغانستان؛ یاری در راهپشتیبانی و هم -3
طور ی پنجشیر افغانستان به ی زیبا در درهگشایش یافت و این کتابخانه   ی پارندهکتابخانه   ۱۳۹۹آبان ماه   ۱۱ در

با  اختصاص یابد.« ی »با من بخوانبرنامه  های آن به بخشی از فعالیت  شدرسمی کار خود را آغاز کرد و قرار 
ی  ای برای کتابخانه جلد کتاب و منابع کتابخانه   ۱۱۰۰با من بخوان« حدود  »پشتیبانی مالی گروه دوستداران  

های اهدایی از چندین ناشر ها و بازیها کتاب است که در میان آن   شدهپارنده در پنجشیر افغانستان ارسال  
کودک و نوجوان ایرانی مانند هوپا، دیبایه، انتشارات فنی ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... 

  .ردنیز وجود دا
 

 
 

  
 

 

https://ketabak.org/ue8rj
https://ketabak.org/ue8rj
https://ketabak.org/ue8rj
https://khanak.org/
https://khanak.org/
https://khanak.org/
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 اندازی کتابخانه ثریا در شهر قزوین؛ یاری برای تجهیز و راه پشتیبانی و هم -4
یاد   به  کتابخانه  ا  ا یثراین  ادب  اغ،یقزل  کتابدار   اتیاستاد  و  از  خانوادهبا پشتیانی  و  ،  یکودکان    و شماری 

شهر قزوین    سبز«   ی»زندگ  ه یریخ  یموسسه « در محل  با من بخوان»و گروه دوستداران    دوستداران ایشان
این  راه باشد.  بحران  در  و  کار  کودکان  برای  پناهگاهی  تا  است  با هدف  که    ه یریخ  یموسسه اندازی شده 

  از حدود   یو آموزش  یمال  یبان یپشتکند در حال حاضر  فعالیت می سرپرست  پشتیبانی از زنان و کودکان بی
 را برعهده دارد. شانیها کودک کار و خانواده ۵۰۰

جلد کتاب برای    ۶۰۰در نوبت نخست نزدیک به    و  ی تجهیزات و ارسال کتاب آغازکار طراحی و تهیه در آذر ماه  
ی سوم دی ماه  ها، در هفته دهی کتاب سازی فضای کتابخانه و سامان پس از آماده شد.  این کتابخانه ارسال  

آماده کودک و نوجوان  ی  کتابخانه   ۱۳۹۹ از کودکان شدثریا  امکان اما همه   .ی پذیرایی  گیری ویروس کرونا 
دهی  امانتبا    در حال حاضری ثریا  کند. از این رو کتابخانه حضور کودکان در فضای کتابخانه را میسر نمی

دو کتابدار این مرکز با شرکت در کارگاه آنالین »ادبیات کودکان    ۱۳۹۹. در بهمن  پردازدمی فعالیت  به  ها  کتاب
و بلندخوانی« آموزش دیدند. امید است با رسیدن فصل بهار و امکان حضور کودکان در فضای باز، کتابداران 

های بهداشتی برگزار کنند تا کودکان این مرکز پروتکلهای بلندخوانی را با رعایت  این مرکز بتوانند نشست
   .تر با لذت خواندن آشنا شوندهرچه بیش 
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پيشبرد  یهمكار   -5 ترویج  در  »یک  کتاب«،کمپین  کیسه  هزینه   گر، یک  برای    و  تامین  مالی  جذب پشتیبان 
 ؛کمپین

، با گسترش فعالیت کمپین »یک آموزگار، یک کالس، یک کتابخانه«، برای پوشش تمامی افراد  1399در سال 
ترویج کتاب و کتابعالقه  به  نام  مند  به  این  خوانی،  تغییر   گر، یک کیسه کتاب«کمپین »یک ترویجکمپین 

های کتاب  دریغ از این کمپین بستری برای تهیه بسته با پشتیبانی بی  «ن ابا من بخو»یافت. گروه دوستداران  
گران، آموزگاران و  ، بیست و پنج نفر از ترویج یک سال گذشته در طول    گران فراهم کردند.و آموزش ترویج 

  « با من بخوان »  یگر، یک کیسه کتاب« تحت پوشش برنامه مربیان از طریق پیوستن به کمپین »یک ترویج 
کتاب  و  کتاب  ترویج  فعالیت  به  و  گرفته  پرداخته قرار  ترویج خوانی  کمپین،  این  به  پیوستن  با  در  اند.  گران 

موضوع مجازی    یهایکارگاه  کودکان  هایبا  فعالیت بلندخوانی  ،ادبیات  کتابخوانی ،  با  پیوند  در  هنری  های 
براساس  شرکت می  گروه سنی کودکان تحت پوش کنند و  نیازها، و  آن   ششرایط،  های کتاب ها بسته برای 
هایی چون هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و  افرادی از استان  1399شود. در سال  ارسال می

 گر، یک کیسه کتاب« پیوستند.بویراحمد، یزد، خراسان جنوبی و کرمان به کمپین »یک ترویج 

https://khanak.org/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%da%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
https://khanak.org/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%da%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
https://khanak.org/%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac%e2%80%8c%da%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%da%a9%db%8c%d8%b3%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
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ی خراسان جنوب ، هوکی د؛ شبان ی علگر: ترویج  

  
جزیره قشم  ،انیجی ج یروستا؛ تشه  م یمر گر: ترویج  

 
ی، جزیره قشم دفار  یروستای؛ قشم ی خنج هی هان گر: ترویج  
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های استان کرمانشاه؛ کتابخانه -جایی یکی از کانکستامین هزینه جابه  -6  

فرهنگی   یتنها دارای یک مدرسه است و مکان   شاهدر استان کرمان از توابع جوانرود    بان سفلیروستای سرخه 
  ،به این روستا   ایکتابخانه -کانکس  انتقالابتدایی ندارد. با    یقابل استفاده برای دختران پس از اتمام دوره 

با من ». گروه دوستداران شدخوانی و آموزش خالق از راه ادبیات برای کودکان این روستا فراهم امکان کتاب
 جایی این کانکس را از روستای جعفرآباد تامین کردند. هزینه جابه  «بخوان 

 

 ان کرمانشاه؛گرترویجبرای  «خواندن با خانواده»ی های برنامه ی بسته تامین هزینه  -7

از    یارمجموعه یکودکان و ز  اتیادب  خیتار  یپژوهش  ی موسسه   یتازه  یپروژه  «خواندن با خانواده»ی  برنامه 
 ی پروژه بردن برنامه   نیا  یهدف اصل  به کار کرده است.آغاز    1399از سال    که   »با من بخوان« است  یبرنامه 

  یهاط یها به محخانه   لیو تبد   برخوردار،های کم ، به ویژه خانوادههابه درون خانواده  یو سوادآموز   یکتابخوان 
ان گرترویج چنین توسط  ها و هم دبستانی، کتابخانه در مهدها و مراکز پیش این برنامه  سرشار از سواد است.  

در استان کرمانشاه   «با من بخوان »فعال    گرترویجدر مناطق مختلف در حال اجراست. سه    «با من بخوان »
ی تهیه هستند. تامین بودجه در منطقه    «خواندن با خانواده»ی  خانواده در حال پیش بردن برنامه   21نیز با  
  « با من بخوان »، توسط گروه دوستداران  گرترویجهای تحت پوشش این سه  های مورد نیاز برای خانوادهبسته 

 انجام شده است. 

 

 رمانشاه گر: نسرین میرزایی؛ کترویج

 

 

 
 

 

https://ketabak.org/g95bo
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 ها  گیری کتابخانه گروه پیکار اندازی با راه «با من بخوان»های پشتیبانی از کتابخانه ی ادامه  -9

تامین  نیاز به  به طور مستمر  شان  ی »با من بخوان« برای پایداری فعالیت های تحت پوشش برنامه کتابخانه 
  نیز   و  ،هاهزینه و دیگر کمک   هاتجهیزات ضروری برای کتابخانه کتاب، ابزار و وسایل فعالیت در پیوند با کتاب،  

کتابداران   با  مجازی  مداوم  ادامه ارتباط  به  رساندن  یاری  فعالیت  و  گروه   دارند.  هاآن ی  راستا  همین  در 
های »با من پیگیری کتابخانه نیازسنجی از طریق کارگروه  بررسی و  با    1399دوستداران »با من بخوان« در سال  

ها کتابخانه این    کرده است تاها اقدام  رفع آن   جهتدر    و  ییشناسا  و کتابداران را  ها کتابخانه   ی ازهاین   ان«بخو
  و کارکرد مورد نظر خود را حفظ کنند. ییبتوانند کارا

 
 ی ویستا، استان قم کتابخانه

 
 ی نوید وحی؛ درگهان، جزیره قشم کتابخانه
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آباد، زاهدان، سیستان و بلوچستان ی روستای رحمتریگی )کتابداران نوجوان(؛ کتابخانهو هلیا  پریسا ریگی  
 

  
  

ی با من بخوان گوریه، خوزستان کتابخانه  
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 کتابخانه با من بخوان پلدختر، لرستان 

 

 
ی روستای کمیته، تهران کتابخانه  

 



15 
 

 
ی طبس مسینا، خراسان جنوبی کتابخانه  

 ؛«با من بخوان »های ی تهیه تجهیزات ایمنی برای تعدادی از کتابخانه تامین هزینه  -10
ها، سازی کتابخانه های »با من بخوان« و تالش برای ایمنامسال پس از بررسی کارگروه پیگیری کتابخانه 

های اولیه کمک نشانی و جعبه  کاری و پشتیبانی »دوستداران با من بخوان«، برای تهیه کپسول آتش با هم 
 .  ه استدهای »با من بخوان« اقدام شبرای شماری از کتابخانه 

 
 دیگر اقدامات انجام شده -11

خطر در دوران  ها در مناطق کمتامین بودجه برای خرید مواد ضدعفونی و ماسک برای فعالیت کتابخانه  •
 ؛کروناشیوع ویروس 

 ؛ استوديوی تصويربرداری موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان یانداز در تجهيز و راه  یهمكار  •

بودجه  • بسته تامين  نوشت   یهای  بسته كتاب،  و  كوره   یبرا  یبهداشت  یهاافزار  های  پزخانه كودكان 
 ؛ روستای محمودآباد شهرری

، قنمونه و فعال در راستای تشوي یبرای كتابدارها 1399در فروردین ماه سال ی سال نو فرستادن هديه  •
 .و ايجاد انگيزه یقدردان 

 

 ی توانید برای کمک به حساب صندوق دوستداران با من بخوان در راستای یاری به اجرای برنامه می هم  شما  
 .بروید  لینک»با من بخوان« در سرتاسر ایران به این 

https://khanak.org/%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/%d9%87%d9%85%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/

