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تاریخ آغاز به کار: زمستان 97 

پشتیبان: خانم فیاض منش

در آذرماه ۹۷ پس از مذاکرات میان موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و مسئوالن مجتمع فرهنگ، قرار

شد که این مرکز آموزشی به برنامه «با من بخوان» بپیوندد و کتابخانه این مرکز نیز به یک کتابخانه

کودک محور برای کودکان و نوجوانان محله تبدیل شود. به پیشنهاد موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان،

ناهید فیاض منش به یاد دایی خود سعید تجارتچی پشتیبانی راه اندازی این کتابخانه را بر عهده گرفت. به

این ترتیب در زمستان ۱۳۹۷ کار فضاسازی و تجهیز کتابخانه آغاز شد.

پس از آن که کارشناسان «با من بخوان» کتاب های موجود در کتابخانه را بررسی و ارزیابی، و کتاب های

کم کیفیت را خارج کردند، بیش از ۴۰۰ جلد کتاب باکیفیت به همراه دستنامه های راهنما و برگه های فعالیت

به کتابخانه فرهنگ فرستاده شد.

همکاران و آموزگاران مجتمع فرهنگ با همیاری و مشارکت فعاالنه و ستودنی شان در تمامی مراحل

راه اندازی کتابخانه مشارکت داشتند. در روزهای پایانی فضاسازی آقای نوروزی از همکاران باذوق و

خوش فکر کتابخانه باعالقه  و عشقی بی نظیر تک تک موزا�ک های ورودی کتابخانه را به رنگ های گوناگون

رنگ آمیزی کرد تا فضایی آکنده از حس خوشایند کودکی بیافریند و شوق بازیگوشی و رویش را حتی در

جان تک درخت تاک خالی از برگ و بار کتابخانه برانگیزد.

همزمان با ساماندهی و فضاسازی کتابخانه، آموزگاران و کتابداران مجتمع فرهنگ در چند کارگاه های

آموزشی شرکت کردند. آشنایی با فضاسازی کتابخانه، محیط غنی از سواد و روش های ساماندهی و

راه اندازی کتابخانه، آشنایی با آواورزی و الفباورزی (از مجموعه کارگاه  های  آموزش خالق سواد پایه از راه

ادبیات)، کارگاه فعالیت های هنری و نمایشی در پیوند با کتابخوانی و کارگاه آشنایی با ادبیات کودکان و

بلندخوانی شرکت کردند.

راه اندازی این کتابخانه ی زیبا گام نخست برنامه ی «با من بخوان» برای کودکان مجتمع فرهنگ است. اینک

با همراهی آموزگاران و مربیان دلسوز این مجتمع به سراغ گام دوم می رویم. حدود ۱۵۰ دانش آموز در

پایه های اول تا ششم این دبستان تحت پوشش برنامه «با من بخوان» قرار می گیرند و کتابخانه و کتابداران

آموزش دیده نیز چشم  انتظار کودکان همه ی کودکان محله، مهاجر و غیرمهاجر، در همه ی گروه های سنی

کتابخانه فرهنگ
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هستند تا با برگزاری نشست های بلندخوانی و اجرای انواع فعالیت های در پیوند با کتابخوانی، لحظه هایی

سرشار از لذت، یادگیری، دوستی و محیطی سرشار از سواد بیافرینند.

This post is also available in: انگلیسی

برنامه «با من بخوان» زیر نظر مؤسسه پژوهشی «تاریخ ادبیات کودکان» برنامه ریزی و اجرا می شود.
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