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 کانون توسعه فرهنگی کودکان             1293سال  ماه و اسفند بهمن ،دی   سی امشماره 

 آغاز سخن

 را ها گل عطر که نوروزی باد قدم دبا مبارک

 .دهد می هدیه ما به جوانی شور و کودکی نشاط با همراه

 «برافروزی دل چراغ خواهی مدد ار باد این از »

 حافظ                                                                                                               

 عزیز کتابداران

 زندگی در دوباره شروع از ای نشانه را طبیعت سرسبزی آغاز دیرباز از که است ایرانیان جشن ترین ترین بزرگ نوروز

 نگاهی با و بتکانند اضافی چیز هر از را ها خانه و اندیشی کج و بدبینی هرگونه از را ها ذهن یعنی. دانستند می انسان

 خدمت در بیشتر تالش با خواهیم می 3131 سال در کودکان فرهنگی توسعه کانون در ما همة. بنگرند آینده به نو

 .کنیم اجرا و ریزی برنامه را نیازشان مورد های آموزش آنان با همراه و باشیم مان سرزمین کودکان

 «نوروز» های کتاب. کنید برپا آن اعضاء مشارکت با و کتابخانه در را نو سال آغاز جشن است بهتر منظور این برای

 صورت به و بخوانید ها بچه با را «نوروز و شاه جمشید»  نوروز درباره شاهنامه های داستان و «ایرانی های جشن»و

 دیچین می کتابخانه سین هفت سفره در طبق سنت  آنچه یکِ یک دربارة یک از بچه ها هر. کنید اجرا را آن نمایش

 . دنبده شرح

 .بفرستید ما برای کانون سایت در دادن قرار برای را مراسم این گزارش و ها عکس

  باشید شاد                                                                                                               

 همایونی منیر                                                                                                             
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 خبر چه معرفی های کتابچه و نشریه از

 بیشتر آن در. کند تهیه را اش کتابخانه نشریة کتابدار هر گذاشتیم قرار هم با کی، از نگوییم است بهتر پیش، ها مدت

 .بپردازد دیگر چیزهای خیلی و جمعی های فعالیت روستا، اخبار کتاب، معرفی کتابخانه، اخبار به

 کرده استفاده ها آن مطالب از تاکنون هم ما و فرستند می را شان نشریه مرتب کتابدار دو یکی فقط ها مدت از بعد

 .ببینیم هم را کتابدارها بقیة نشریة امیدواریم چنان هم و ایم

 و کند تهیه روستا اطالعات دربارة ای کتابچه کتابخانه فعاالن از گروهی همراه به کتابدار هر بودیم خواسته چنین هم

 اطالع به را آن روستا اطالعات بقیة و جمعیتی شرایط و جغرافیایی موقعیت و روستاها بتوانیم ما تا بفرستد برایمان

 تاکنون متأسفانه. کنیم آشنا آن جمعیتی موقعیت و منطقه شرایط و روستا هر با بیشتر را ها آن و برسانیم اهانمانرهم

 .هستیم شما های کتابچه راه به چشم چنان هم. اند فرستاده برایمان و کرده تهیه را کتابچه این کتابدار سه فقط

 در زیر بخش هایی از دو نشریة داخلی کتابخانه های بفروییه و کلنگانه را می خوانیم:

 )کتابخانه بفروییه(کتاب معرفی

 نو دنیای نشر وولمز استانلی/  انسان رفتارهای و درک کتاب

 مدرسه نشر/ همکاران و اشکات جوانا/  مشارکتی یادگیری علمی موضوع/ جامی نشر/ لئوکوم آرکوی/  ؟چرا بگو من به

 /زندگینامه مهر سوره نشر/ ژادن پارسی کامران/ آتش در خورشید

 آن های بیماری و پستان/ همراه کتاب نشر/ گلچین ماهرخ/ سینه های بیماری دیگر و سرطان

:  ناشر/ رودی گرما موسوی علی سید ترجمه( ع)الحسین بن علی حضرت جاودانی نیایش/ سجادیه صحیفه کتاب

 هرمس

 می خوانیم: (سوشیانس)  کلنگانه روستای کتابخانة داخلی نشریة ازرا   وظیفه یا مسئولیت مقالة

 ساختن و خود پیداکردن برای نوجوانان های تالش نکنند، خالی شانه خود های مسئولیت از ترها بزرگ که صورتی در

 .باشیم آن شاهد توانیم می که است چیزهایی انگیزترین هیجان و زیباترین از یکی خود سرنوشت

 ولی است، مشخص طرفین برای آن اجزای تمام که نانوشته قراردادی مثل است، آگاهانه انتخابی مسئولیت واقع در
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 به اجبار براساس فرد و شود می محول دیگری به نفر یک طرف از که است موقتی کاری وظیفه نیست اینگونه وظیفه

 خود وجود از که است دائمی روندی مسئولیت ولی شود ساقط او از وظیفه آن که زمانی تا دهد می ادامه کار آن

 کرده تعیین را آن فرد خود هم باز که ای نتیجه و هدف سوی به است فرد دهندة حرکت بهترین و جوشد می شخص

 .است

 مسئولیت همان این و بدهند باید چیزی گیرند می که چیزی برابر در کنند درک باید کودکی همان از فرزندانمان

 به تبدیل وظیفه انجام این زمان مرور به تا کنیم معین وظایفی کودکی همان از فرزندانمان برای. است پذیری

 .شود پذیری مسئولیت

بهتر است معرفی کتاب همراه با خالصة  برانگیزانندة کوتاهی از کتاب باشد یا نویسنده نظر خودش را دربارة : نظر ما

 آن کتاب بگوید و دالیل معرفی  را خیلی کوتا بنویسد.

ویسندگان یا گردآورنده و منابع استفاده شده برای آن دربارة مقاله ها و گزارش ها و. . . بهتر است اسم نویسنده یا ن

                                                                                                                                      مقاله در پایان ذکر شود. 

 ارزیابی کتاب

 های کتاب پیشنهادی موضوع. نبود خبری آفرینی باز و بازنویسی های کتاب ارزیابی از متأسفانه جدید های ارزیابی در

 ،آفرینی باز ،بازنویسی مورد در گذشته های شماره در که را مطالبی لطفاً. است بازآفرینی و بازنویسی هنوز ارزیابی مورد

 بیشتری های کتاب سال پایان تا آینده های ماه در خدا امید به تا کنید مطالعه است، آمده داستان و قصه های تفاوت

 درمیان همکارانمان با و کنیم گردآوری را نوع این از خوب های کتاب از فهرستی بتوانیم و کنید ارزیابی را نوع این از

 .  بگذاریم

 :اند داده( 5یا 4)باال امتیاز ها آن به ارزیابی در کتابداران که هایی کتاب بعضی فهرست
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سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده نام کتاب

 مخاطب

 -کتابخانه امتیاز

 کتابدار

قصه های 

شیرین 

شاهنامه 

 فردوسی

اسداله 

شعبانی 

 )بازنویس(

 پیدایش
داستان 

 )بازنویسی(
 5 د -ج

دارالشفاء فاطمه 

 اصغری -زهرا)س(

حقوق ما 

 کودکان
 جواد یزدانی

سروش 

 هدایت
 5 الف تا د حقوق

دارالشفاء فاطمه 

 اصغری -زهرا)س( 

 سفرهای گالیور
جاناتان 

 سویفت
 زحمتی -آفریز 4 د -ج  داستان افق

 زحمتی -آفریز  5 الف تا ج داستان نخستین و. سوته یف گربة پرافاده

 سیندرال
الیزابت 

 ونتروپ 
داستان  ققنوس

 )بازنویسی(
 رکن آبادی -فهرج 4 ج-ب 

سیندرالی 

 ایرانی 
 مقری -دهک  4 الف تاد داستان)بازنویسی( آفرینگان شری کلیمو

 به من بگو چرا
آرکدی 

 لئوکوم
 برزگر -بفروئیه  5 د -ج  علمی جامی

 لبخند انار

هوشنگ 

مرادی 

 کرمانی

 4 نوجوان داستان  معین
 -اجوارکال 

 اسماعیلی

 پارسیان و من 

 راز کوه پرنده
 موج آرمان آرین 

داستان 

 )بازآفرینی(
 4 نوجوان

حاجی  -باباریز

 میرزایی

دختر نارنج و 

 ترنج

محمدرضا 

 یوسفی
 پیدایش

داستان 

 )بازآفرینی(
 5 ج-ب 

 -اورامان تخت 

 مرادی

 5 ب -الف  علمی پیام آزادی مرتضی امین برنج
قائد  –کلنگانه 

 رحمتی

 

 

 



 

 

5 
 

 کنند: می اند و به همکاران خود توصیه  هایی که کتابداران  خوانده فهرست بعضی از کتاب

سنی  گروه موضوع ناشر نویسنده کتابنام 

 مخاطب

 کتابدار -کتابخانه امتیاز

دانشنامه 

 کوچک 
 5 ج تا ه  علوم زمین  نشرنی جیمز ترفیل

دارالشفاء فاطمه 

 اصغری -زهرا)س( 

فصلنامه های 

 فرهنگ مردم
 

فصلنامة 

 فرهنگ مردم

مردم 

 شناسی
 نخعی -خور  5 بزرگسال

چرا ماهی ها 

 حرف نمی زنند

فاطمه زمانی 

 )مترجم(

مؤسسه کتاب 

 جهان
 زحمتی -آفریز 5 ج -ب  داستان

 پری غرغرو
محمدرضا 

 یوسفی
 پیدایش 

داستان 

 )بازآفرینی(
 مقری -دهک  4 د -ج

تومورهای 

 پستان 
 رکن آبادی –فهرج  4 ه -د  بهداشت ققنوس مایکل باوم

کوهستان مه 

 آلود
 برزگر -بفروئیه  4 ه -د داستان صابرین جعفرابراهیمی

شاهنامه 

فردوسی )جلد 

 چهارم(

سیدعلی 

شاهری 

 )بازنویس(

ونوشه 

 )چشمه(

داستان 

 )بازنویسی(
 5 ه -د 

 -اجوارکال

 اسماعیلی

چگونه با 

نوجوان رفتار 

کنیم ) 

ازمجموعة حرف 

 های مشاور(

 حسن فرهی
انتشارات 

 سمام

تعلیم و  

 تربیت
 پورقربانی -گنجه  5 بزرگسال

 آتش عشق
علیرضا 

 مختارپور

روزنامه 

 همشهری
 دل پیشه –آبادان  4 بزرگسال زندگینامه  

نامه های صمد 

 بهرنگی
 5 بزرگسال ادبیات تهران اسد بهرنگی

قائد  –کلنگانه 

 رحمتی
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 راه هایی برای عادت به کتابخوانی

 منجزی فرمهر ی ترجمه*                                                                                     

 را خواندن والدین. بدهند ترجیح کتاب خواندن به را تلویزیون تماشای ها بچه ندارند دوست خیلی مادرها و پدر معموالً

 های راه از با استفاده با توانند می والدین. انندوبخ کتابی خودشان انتخاب به گذارند نمی و کنند می تحمیل ها بچه به

 اجبار بدون توان می را کار این. کنند خواندن مشتاق را ها آن و دهند پرورش کودکانشان در را خواندن به عادت خالق

 :آوریم می زیر در بخوانند تر بیش ها بچه که این برای ساده روش چند .داد انجام

 چندان خواندنی مواد. باشد اشتیاق و عالقه با شما ی مطالعه.  کنید مطالعه معمول طور به خودتان باید شما -  

 را غذاها تهیه طرز و ها دستورالعمل حتی و ها مجله ، ها ،روزنامه ها کتابچه توانید می کتاب از غیر به. ندارد اهمیتی

 کودکتان. دیبخوان را خودتان کتاب کدام ،هر اید نشسته هم کنار در کودکانتان و شما که زمانی واقع در. کنید مطالعه

 ،به ببرد لذت بودن شما کنار در از مدت این در اگر. کند می تکرار را کار مانه و دهد می قرار مشق سر را شما رفتار

 .شود می مند عالقه خواندن

 نزدیک بگذارید،مخصوصاً خانه مختلف جاهای در را کتاب. نگذارید قفسه یک در اتاق گوشة یک در را ها کتاب -  

 مأنوس آن با و ببینند بیشتر را کتاب ها بچه شود می باعث کار این. روند می بیشتر ها بچه که اتاقی در و تلویزیون

 . شوند

 دربارة و دهید نشان کودک به را تصویرها و بخوانید را متن کنید، انتخاب تصویری است،کتابی کوچک کودکتان اگر - 

 می حتی. ندابرانگیز کتاب خواندن و شخصیت آن به را کودک عالقة که کنند صحبت او با داستان های شخصیت

 در کودک نیز را ارتباط برقراری و زدن حرف روش این. کنید خوانی بلند کودکتان همراه را کتاب نوبت به توانید

 . کند می تقویت

 زمانی توانید می هستید جمع هم دور همه اگر. شود می صرف تلویزیون تماشای برای زیادی زمان ها خانه بیشتر در -

 مند عالقه هم سن کم کودکان تا کنید شروع کوتاه های متن با را کتاب خواندن. کنید صرف جمعی خواندن برای را

. تسا خواندن یبرا تری  مناسب زمان معموالً ظهر از بعد. کنید تنظیم کودکان سن با متناسب را خواندن زمان. شوند

 از کودکان برای خواب از قبل کتابخوانی و گویی قصه. دارد را خود جای خواب از قبل گویی قصه و کتابخوانی البته

 .  است خواندن به عادت تشویق در مؤثر بسیار کارهای
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 آموزش خاطره نویسی
 چند در. است همزمان نوشتن خواندن به تشویق های راه از یکی ایم گفته بارها هم تاکنون که طور همان

 این کتابدارها بود قرار. داشتیماز آن   هم بازخوردی و کردیم برگزار را نویسی خاطره کارگاه کتابخانه

 باره این در هم مطلب چندین تاکنون. کنند تشویق خاطراتشان نوشتن به را ها بچه و دهند ادامه را کارگاه

 می تبیان سایت از نقل به «نویسی خاطره» دربارة مطلبی هم شماره این در ایم، داشته کتابدار پیک در

 .دهید انجام کتابخانه های بچه با را آن تا آوریم

 چیست؟ خاطره

 اید؟ کرده نقل کسی برای ای خاطره تاکنون آیا 

 کند؟ می نقل را خاطراتش شما از بهتر خیلی دوستتان اید کرده احساس حال به تا آیا

 کنید؟ تعریف دوستتان مثل دارید، دوست که را ای خاطره بتوانید اید کرده آرزو آیا

 کند؟ می نقل را خاطراتش خوبی این به چطور دانید می آیا

 یک عنوان رابه رهطخا مفهوم اوالً که گوید می خاطره خوب دلیل این به او. است ساده بسیار ها سئوال این پاسخ

 خاطره و گویی خاطره قواعد و اصول به  ثانیاً است، فهمیده دارد، مخصوصی های گیژوی که هویت با و مستقل نوشته

«  خاطره»مفهوم شناختن نویسی، خاطره شیوه یادگیری در قدم اولین لذا. است کرده پیدا تسلط و آگاهی نویسی،

 .است

 چیست؟ خاطره از شما تعریف

 از شکلی و ادبی انواع از یکی خاطره،»: است شده تعریف صورت این به کمابیش مختلف لغت های فرهنگ در خاطره

 ها آن در و داده روی اش زندگی در که را وقایعی یا ها صحنه یعنی، خود، خاطرات آن، در نویسنده که است نوشتار

  «.دهد می شرح است، بوده شاهدشان یا داشته نقش

 با تواند می کس هر و است نوشتن وسیلة به حس انتقال برای ها راه ترین صمیمانه و ترین عام از یکی نویسی خاطره

 و تلخ خاطرات و کند ثبت را خود زندگی مهم اتفاقات شکل، ترین ساده به محدود، قواعدی و ساده اصولی رعایت
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 ماندگار را احساسات و عواطف و مهم حوادث ناشدنی، تکرار تجربیات ها، شکست و ها پیروزی همچون زندگی شیرین

 .کند

 خاطره فواید

 لذت و گذشته یادآوری در فقط خاطره ارزش آیا است؟ سرگرمی و تفنن قصد به صرفاً نویسی خاطره آیا شما نظر به

 شود؟ می محدود آن از شدن ناراحت یا بردن

 بر را فواید این از تعدادی نیز ما. اید کرده اشاره آن مورد چند به احتماالً شما که دارد زیادی های فایده خاطره نوشتن

 .شماریم می

 زندگی های لحظه بهترین ثبت -3

 را تان زندگی مهم حوادث از برخی دیگر، علل یا فراموشی حوصلگی، بی علت به که است آمده پیش شما برای احتماالً

 روز هر که ای تازه اطالعات سبب به ما ذهن که این از خبر بی اید، سپرده خود ذهن به فقط را ها آن و اید نکرده ثبت

 و تلخ حوادث این از بسیاری دلیل همین به. کند می پاک را قبلی اطالعات از برخی خودکار ورط به دهیم، می ان به

 های لحظه توان می ها خاطره نوشتن با. بریم می یاد از باشد، زندگیمان در زیادی آثار منشأ تواند می که را شیرین

 .کرد ثبت را زندگی شیرین و تلخ

 آیندگان برای اجتماعی مهم مسائل ثبت -2

 برای تاحدی را دوره آن... و اجتماعی ، فرهنگی وضعیت توانند می شوند، می نوشته زمان و دوره هر در که خاطراتی

 اسرا، وضعیت و جنگ انقالب، مانند گذشته، های سال وقایع و مسائل از بسیاری امروزه چنانکه سازند، روشن یندگانآ

 .شود می شناخته آزادگان و رزمندگان خاطرات روی از

 تجربه از گیری بهره -1

 کار به روزمره زندگی در را ها آن و کرد استفاده نآ بطن در نهفته تجربیات از توان می خاطره هر خواندن وسیله به

 شیء آن و زده دست بوده، خاک در که شیئی به مین، با ناآشنا ای رزمنده که خواندیم ای خاطره در اگر مثالً. گرفت

 .زنیم نمی دست ناآشنا اشیای به جنگی، مناطق از بازدید هنگام دیگر است، شده منفجر

 شنیدن و دیدن قدرت افزایش -4
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 تا بشنود و ببیند بقیه از تر دقیق و بیشتر که باشد داشته را توانایی این باید بنویسد، خاطره کند می تالش که شخصی

 .است گرفته قرار فضا آن در خود، کند احساس آن مخاطب که بنویسد ای گونه به را خاطره بتواند

  نوشتن در مهارت افزایش -5

 افزایش و پیشرفت رشدف به که هست نیز فرعی خاصیت این دارای شده، گفته های ویژگی بر عالوه نویسی خاطره

 .   دارد می بر شدن نویسنده سوی به گامی خاطره نویسندة نظر، این از و کند می کمک نوشتن در انسان توانایی

 دارد ادامه...                                                                                                                                                                    

 

 به یاد دوست                                                         

  سالم

 مثل خواستم می، نرسید ذهنم به چیزی بنویسم مطلبی شدن دست به قلم و نویسندگی مورد در  کردم فکر چه هر

 دارم دل در که غمی است بهتر گفتم، افتادم نویسی خاطره یاد به ناگهان .نتوانستم ولی، بنویسم بزرگ های نویسنده

 مسلط جا همه بر برف که ییروزها در گذرد، می سخت من بر خیلی روزها این کن باور. کنم پیاده کاغذ سفیدی روی

 بچه با خاطر آرامش با که ییروزها ،افتادم بهاری زیبای روزهای یاد به دهد نمی را خورشید حکومت  اجازة و شده

 .گرفتیم می سین هفت و سبزه و نوروز جشنو خواندیم می کتاب و رفتیم می طبیعت دامن به کتابخانه های

 هوای و حال. برند می سر به دوستشان دادن دست از غم در ها بچه که االن ولی. کردیم می بازی یوسط و فوتبال

 پاپی زهرا نام به داشتنی دوست و معصوم دختری پاک، و مهربان یار یک دادن دست از غم .است دیگر جوری کتابخانه

 وصدا سر بی و آرام و کرد می شرکت ها کارگاه تمام در حرفی کم و ساکتی وجود با. ییراهنما ول کالس آموز دانش

 . داد می ها بچه خاله به را نظرش

 مادرش و پدر به تسلیت برای زهرا خانة به وقتی کرد، می شرکت سفال روی نقاشی کارگاه توی وقتی خیر به یادش

 اکلیل با را رضا امام نام آن روی که زیبا ای پارچه دیدم، را بود داده انجام که سفالی کارهای. لرزاند را دلم چیزی رفتم

 .بود نوشته

 خیلی این و .«بود کتابخانه توی رو وقتش بیشتر کردی بزرگ تو رو زهرا اکرم خاله»: گفت می و کرد می گریه مادرش

 .سوزاند را دلم

 مادری و پدر دنیا کجای هیچ در امیدوارم باشند سالمت و سالم همیشه برای دنیا های بچه همه خواهم می خدا از

 .نریزد اشک کودکش برای

 .بردارند قدم آینده سوی به مشتاق و شاد همه و فرابگیرد را دنیا جای همه شادی امیدوارم

 
 رحمتی قائد اکرم کلنگانه کتابدارروستای                                                                                                                      
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 عزیزم یرحمت قائد خانم

  سالم

 های بچه همة و جان زهرا خانوادة غم در هم نم خواندم بودی فرستاده کتابخانه کار گزارش با همراه که ای نامه

 زهرای دادن دست از باعث ای حادثه چه مندا نمی. شریک هستم ،نازنین و مهربان کتابدار، اکرم خاله تو و کتابخانه

 . ماند می همیشه کتابخانه های فعالیت و ها بچه با او دوستی و همکاری و زهرا یاد شک بدون ولی شده ما عزیز

        منیر همایونی                                                                                                                                                       
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