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مقدمه:

آشنایی با فعالیت های
اداره کل کتابخانه های عمومی
استان مرکزی

گزارش تحلیلی آمار
کتابخانه های عمومی استان مرکزی

فرآیند جمع آوری آمــار و اطالعات در نهاد
اطالعــات آماری در بخش های مختلف نهاد
هر ماه جمع آوری و تحلیل شده و از نتایـــج آن در
تدوین و بازنگری سند برنامه ریزی راهبردی نهاد
کتابخانه های عمومی کشور استفاده می شود.
هــر کتابخانــه عمومی به صورت مســتقل
و ماهیـــانه گــزارش آمــاری خــود را تنظیم و
از طریــق "ســامانه فرزین" به اداره شهرســتان
و ادارهکل اســتان خــود ارســال مــی کنــد.

در آنجا همه آمــارها توسط اداراتکل استانی
تنظیم شده و به ســتاد نهاد ارسال میشود .این
اطالعات در ســتاد جمع بندی و تحلیل شده و
سپس برای مدیرانکل استــــان ها به منظـــور
بهرهبرداری در برنامه ریزی ها ارسال می شود.
گفتنــی اســت استـــان مرکــــــزی
 73بــاب کتابخانه عمومــی دارد کــه از این
میزان  52باب کتابخانــــه عمومـی شهـــری
و  21بــاب کتابخانه دیگر روســتایی اســت.
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بخش هایی از قانون «تاسیس و نحوه اداره
کتابخانه های عمومی»
مصوب مجلس شورای اسالمی

مــاده  : 7به منظــور تشــکیل انجمن های
کتابخانه های عمومی استان و ایجاد هماهنگی
و بررسی و پیشــنهاد برنامه و بودجه،عملکرد و
تراز مالی ســاالنه آنها به هیأت امنا و نیز حل و
فصل مسائل و مشکالت انجمن های مذکور،
انجمن کتابخانه های عمومی اســتان با ترکیب
زیر تشکیل می شود:
الف) استاندار (رئیس انجمن استان) ؛
ب) مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
استان(دبیر انجمن) ؛
ج) رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ؛
د) رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی
استان؛ رئیس شورای اسالمی استان ؛
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و) چهــار نفر از شــخصیت های حقیقی یا
حقوقی که حداقل یک نفر آنان از بانوان باشــد
به پیشنهاد دبیر انجمن و تصویب رئیس انجمن
طبق دستورالعمل هیأت امنا .

ماده  : 8ترکیب اعضای شهرســتان به شرح
زیرمی باشد:
الف) فرماندار (رئیس انجمن) ؛
ب) رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی
شهرستان (دبیر انجمن) ؛
ج) شهردار شهر مرکز شهرستان ؛
د) رئیس شورای اسالمی شهرستان ؛
پنج نفر از اشــخاص حقیقــی و حقوقی که
حداقل یک نفر آنان از بانوان باشــد به پیشنهاد
دبیــر انجمــن و تصویب رئیــس انجمن طبق
دستورالعمل هیأت امنا .

و) تهیه و نگهداری دفاتر قانونی و انجام امور
دریافت و پرداخــت و امور مالی و واریز کمک
های نقــدی و تقویم و نگهــداری کمک های
غیرنقدی ؛

مــاده  : 9وظایف انجمــن کتابخانه های
عمومی شهرستان عبارتند از:

ز) تهیه و ارســال گزارش عملکرد و ترازمالی
ساالنه انجمن در پایان هر سال جهت بررسی به
انجمن کتابخانه های عمومی استان.

د) تشــویق به اهدای زمین ،کتاب و ســایر
کمک های نقدی و غیرنقدی به کتابخانه ها ؛
ه) افتتــاح حســاب مخصــوص در یکی از
بانک های دولتی در محل ،برای نگهداری وجوه
حاصل شده از محل کمک ها و درآمدها ؛

الف) مطالعه ،بررســی و تدویــن برنامه و
بودجه ســاالنه جاری و عمرانی کتابخانه های
تحت پوشش و ارائه آن به انجمن استان ؛
ب) همــکاری بــا وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی وســایر دســتگاههای دولتی در زمینه
ساخت ،تجهیز ،تکمیل و بازسازی کتابخانه ها
ج) جذب ،نگهداری و انجام سایر امور اداری
مربوط به نیروی انسانی شاغل در کتابخانه های
تحت پوشش ؛
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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اهم وظایف واحد انجمن های اداره کل

* پیگیــــری برگزاری جلسات انجمـــــن
کتابخانــه هــای عمومی اســتان ( هماهنگی با
استانداری به منظور تعیین زمان برگزاری جلسه،
تدوین دستورکار ،تنظیم صورتجلسات و پیگیری
مکاتبات)
* پیگیری برگزاری جلسات انجمن کتابخانه
های عمومی شهرستان ها (تدوین دستور کارها
 تنظیم و ویرایش صورتجلسات و ارسال به نهاد-شرکت در جلسات انجمن شهرستان ها)
* پیگیری برگزاری جلســات سه گانه شورای
اداری اداره کل و ستاد صیانت از حقوق شهروندی
و نیز ســتاد امربه معروف و نهی از منکر  -تنظیم
و تدوین صورتجلســات و مصوبات و ارسال به
همکاران ،روسای ادارات و نهاد
* شرکت در کلیه جلسات امور بانوان-پیگیری
بخشنامه ها و مکاتبات و امور مربوطه
* تهیه و تنظیــم دعوتنامه های مراســمات و
برنامه هاو همایــش هــای اداره کل و همکاری
در اجرای برنامه ها
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اهم وظایف واحد مشارکت ها:

* صــدور  ،تمدید و لغو مجوز فعالیـــــت
کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل
* حمایت ،نظــارت و پیگیــری امور مربوط
به کتابخانه های مشارکتی و مستقل و نحــــــوه
نظارت بر ارائه خدمات آنها
* نظارت بر فعالیــت کتابخانه های عمومی
مستقل ویژه  /سالن مطالعه عمومی
تا کنون  12پانسیون مطالعاتی در سطح اراک
شناســایی شــده و مکاتبات الزم مبنــی بر لزوم
دریافت مجوز از اداره کل صورت گرفته است.
* بررســی مدارک و تنظیم ،انعقاد و امضای
موافقت نامه فی مابین مدیرکل و موسس کتابخانه
های عمومی مســتقل ویژه/ســالن های مطالعه
عمومی در سطح استان
* صــدور و تمدیــد و لغو مجــوز فعالیت
کتابخانه های عمومی ویژه/ســالن های مطالعه
عمومی

اهم وظایف واحد همکاریها:

* تهیه و تنظیم شــاخص های کتابخانه های
استان در دو سطح شاخص های استان و به تفکیک
شهرســتان ها به طور مجزا و ارســال گزارشات
مذکور به صورت فصلی به نهاد
* تنظیم و تهیه و ارسال فرم گزارشات عملکرد
سه ماهه مدیرکل به نهاد
* انجام مکاتبــات اعالم ماموریت و تنظیم و
ارسال فرم گزارش ماموریت مدیرکل به نهاد

* پیگیری و جذب مشارکت خیرین ،نهادهای
فرهنگیوسازمانهاواشخاصحقیقیوحقوقی،
در تاسیس ،ساخت ،تجهیز و توسعه کتابخانه های
عمومی
* مکاتبه و رایزنی با بیش از  30نفر از مدیران و
صاحبان صنایع و شرکتها و کارخانجات در استان
و خارج از استان
* تهیــه بانــک اطالعاتــی از شــرکت ها و
کارخانجات واقع در شهرستان ها به منظور رایزنی
و جذب مشارکت مالی
* پیگیری جذب کمک خیرین در سه روستای
استان-درخواست اهدا زمین و قول مساعد جهت
ساخت و تاسیس کتابخانه از سوی خیرین محترم
* ثبــت و تاییــد اطالعات مربــوط به کمک
های خیرین به کتابخانه های عمومی در ســامانه
" مدیریــت مــوارد اهدایی" و گــزارش گیری از
اطالعات ثبت شده
* پیگیــری انعقاد تفاهم نامــه های محلی با
دستگاههایاجراییاستان
* پیگیری اجرای تفاهــم نامه های ملی نهاد
و اســتفاده از ظرفیت تفاهم نامه های مذکور در
پیشبرد اهداف برنامه های اداره کل
* تنظیم و ارسال گزارش فعالیتهای انجام گرفته
تفاهم نامه ها در دو سطح ملی و محلی به صورت
فصلی به نهاد

گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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وضعیت کتابخانه های مشارکتی استان

* روستای واران شهرستان دلیجان :کتابخانه مشارکتی واران
* شهرستان ساوه :کتابخانه مشارکتی شهید شاهرخ ضرغام(زندان)
* مهمانشهر شهرستان ساوه :کتابخانه مشارکتی شهید مهدی ناصری
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی مرکز آموزش مالک اشتر ناجا
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی اردوگاه کاردرمانی و حرفه آموزی
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی شهید بهشتی (زندان)
* بخش خرقان روستای الویر شهرستان زرندیه :کتابخانه مشارکتی زنده یاد محمدرضا اسالمی
کتابخانه های مشارکتی زیر نیز در مرحله تمدید مجوز هستند:

* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی حاج علیرضا رضایی
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی مرحوم حاج حسین رجایی
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی امام جعفر صادق(ع)
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی آیت اله اراکی
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی دفتر آموزش و پژوهش استانداری
* شهرستان اراک :کتابخانه مشارکتی مسجد الزهراء(س)
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اهداء و واگذاری زمین و ساختمان جهت راه اندازی کتابخانه

* شهرستان شازند | شهر مهاجران | تأسیس کتابخانه مشارکتی پاالیشگاه
* شهرستان شازند | شهر مهاجران | تأسیس کتابخانه مشارکتی پتروشیمی
* شهرستان شازند | شهر شازند | اهدای زمین در محله کالوه توسط شهرداری
* شهرستان شازند | روستای اکبرآباد | اهدای زمین توسط جناب آقای نصری
* شهرستان ساوه | شهرصنعتی کاوه | اهدای ساختمان توسط رئیس شهرک صنعتی کاوه
* شهرستان دلیجان | روستای راوه | معرفی ساختمان جهت کتابخانه توسط رئیس شورا و دهیار
* شهرستان محالت | شهر محالت | اهداء زمین جهت ساخت کتابخانه مرکزی توسط فرمانداری
* شهرستان خنداب | روستای آقداش | معرفی ساختمان جهت کتابخانه توسط بخشدار قره چای
* شهرستان فراهان | شهر تلخاب | معرفی ساختمان جهت کتابخانه توسط آقای موسی تلخابی
* شهرستان خمین | خمین | عرفی ساختمان جهت کتابخانه توسط رئیس اداره زندانها
* شهرستان اراک | روستای هزاوه | تجهیز و راه اندازی کتابخانه در خانه امیرکبیر

گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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پانسیونهای مطالعاتی استان مرکزی  /شهرستان اراک

* پانسیون مطالعاتی هدف
* پانسیون مطالعاتی قاسمی
* پانسیون مطالعاتی ترنم دهناد آفتاب
* پانسیون مطالعاتی نگین پرتو سروش
* پانسیون مطالعاتی استاد قاسمی
* پانسیون مطالعاتی اوج
* پانسیون مطالعاتی منتهی مستوفی
* پانسیون مطالعاتی سماء (آقای دکتر کریمی)
* پانسیون مطالعاتی محمودی
* پانسیون مطالعاتی راه اندیشه
* پانسیون مطالعاتی فارابی
این پانسیونها در حال پیگیری جهت تمدید و یا صدور مجوز از مراجع مربوطه می باشند.
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اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال جاری
در حــوزه امــور کتابخانههــا و تأمیــن منابع

* دریافــت مجوز و اجرایــی کردن تفکیک
سالنهای مطالعه در دو کتابخانه شهید زراستوند
و ابراهیم دهگان
* دریافت نســخههای چاپ سنگی از حوزه
حاج محمد ابراهیم
* راه اندازی واحد سیار (ایجاد کتابخانه سیار
در شهرســتان اراک در مرحله کسب مجوز از
نهاد قرار دارد)
* رایزنی و مکاتبه جهت تاســیس کتابخانه
در شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه (در مرحله
کسب مجوز از نهاد قرار دارد)
* رایزنی و مکاتبه جهت ســاخت کتابخانه
توسط شهرداری شازند در محله کالوه شهرستان
شازند (در مرحله کسب مجوز از نهاد قرار دارد)
* رایزنی و مکاتبه جهت ساخت کتابخانه در
شهرک علوی شهرستان ساوه (در مرحله پیگیری
جهت اخذ اعتبار ساخت قرار دارد)

* راه انــدازی انجمن نجوم در کتابخانه امام
خمینــی (ره) کرهرود اراک و تهیه تلســکوپ
توسط خیرین محترم
* دریافــت مجــوز از واحدهــای منابع و
حقوق نهاد و گویاسازی  13عنوان کتاب منتشر
شــده اداره کل حفــظ آثار و نشــر ارزشهای
دفــاع مقدس اســتان به همت آقــای حیدری
کتابدار بخش نابینایان دکتــر خزائلی کتابخانه
شماره یک اراک
* ارســال  6550نســخه کتاب به ادارات و
مدراس و مراکز مختلف فرهنگی در استان
* خرید کتاب و ارسال به کتابخانهها
* دریافت و ثبت  2777نسخه کتاب اهدایی
در کتابخانههای سطح استان
* خرید اســباب بازی جهت بخش کودک
کتابخانههای شهرستان شازند
* خرید اســباب بازی جهت بخش کودک
کتابخانههای شهرستان زرندیه
* دریافت  1000عنــوان کتاب 760 ،جلد
مجله 100 ،مجلد آرشــیو روزنامه و  10مجلد
آرشــیو ماهنامه با عناوین مختلف از کتابخانه
شــخصی خانواده محتــرم یونانی نــژاد که از
اقلیتهای مذهبی (مسیحی) شهر اراک
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سامانه مدیریت یکپارچه
کتابخانه های عمومی کشور
(ســـــــــــامــان)

ســامان بــه آدرس  www.samanpl.irبه
عنوان شبکه جامع کتابخانه های عمومی کشور،
امکانات متعددی را برای سهولت در کار اعضای
کتابخانه های عمومی ایجاد کرده است.
مزایای استفاده از نرم افزار سامان
* جستجوی کتاب در منابع تمامی کتابخانه
های عمومی کشور
* عضویــت در کتابخانه هــای عمومی به
صورت اینترنتی
* امکان بازگشــت ،رزرو و تمدید کتاب به
صورت اینترنتی
* آگاهــی از موجود یا در امانت بودن منابع
کتابخانه ها
* با اجرای طرح عضویت سراسـری ،افــراد
می توانند بــا عضویت در یک کتابخــــانه از
خدمـات کتابخانـه های عمومی سراسر کشور
استفاده نمایند.
شرایط عضویت در کتابخانه های عمومی:

* ارائه کارت ملی جهت تطبیق
* یک قطعه عکس  3در 4
* تکمیل فرم عضویت کتابخانه
* پرداخت حق عضویت یکساله
28
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موارد شمول تخفیف حق عضویت
*** موارد تخفیف ( % 100رایگان)
* جانبــازان ،ایثارگــران ،همســر و فرزندان
شهدای گرانقدر
* اعضای فعال بسیج
* بازنشستگان
* کارکنان نهاد کتابخانه های عمومی ،همسر
و فرزندانشان
* معلوالن جسمی و حرکتی
* افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
(ره) ،بهزیستی و سایر مراکز خیریه
* کم سوادان و بیسوادان تحت پوشش نهضت
سوادآموزی
*** موارد تخفیف ( % 50نیم بها)
* کتابداران سایر سازمانها
* دانشجویان رشــته علم اطالعات و دانش
شناسی
* اعضایی که در طول دوره ،موفق به تولید علم
شده اند
(تألیف کتاب ،مقاله ،اختراع و )...
* عضویت خانوادگی
* عضویت کودکان و نوجوانان زیر  14سال

برخــــی از خدمـــــات
کتابخانه های عمومی
 .1تهیه و آماده سازی منابع کتـابی
 .2امانت سپاری کتـاب و سایر منابع
 .3ارائه اینترنت برای اعضـاء
 .4نشســت های کتابخـــوان (عمومی و
تخصصی)
 .5جمع خوانی کتاب در کتابخانه ،مدارس،
مساجد ،مراکز فرهنگی ،ندامتگاه ها و ....
 .6برگزاری جلسات نقـد و رونمایی کتاب
 .7برگــزاری کارگاه هـــای آموزشـــی بــا
محـــوریت پیشــگیری و کاهش آسیب های
اجتماعی
 .6برگزاری مسابقات کتابخـوانی
 .7برگزاری مسابقات نقاشی برای کودکان
 .8قصه گویی و خالصه نویسی برای کودکان
 .9برگزاری جشـن و مراسـم مذهبـی
 .10برگـزاری جلسـات کانــون ادبـی
 .11برپایی نمایشگاه از تازههای کتاب
 .12برگزاری کارگاه داستاننویسی
 .13آموزش روخوانی قرآن کریم
و برنامه های ترویجی متنوع

نشست کتابخوان

نشست به اشتراک گذاری
کتابهای خوانده شده

کتابخــــوان عنوان نشستهایی است که به
منظور به اشتراک گذاری کتابهای خوانده شده
و با هدف ترویج و تبلیغ مطالعه در قالب معرفی
کتاب برگزار میگردد.
این جلســه در فضای صمیمی تــاش دارد
تجربیات مطالعاتی افرار کتابخوان را برای سایر
عالقه مندان به کتاب و کتابخوانی به اشــتراک
بگذارد.

تمامی موارد فوق پیش از شیوع ویروس کرونا
با استقبال حداکثری همراه بود و در حال حاضر
به صورت مجازی در حال برگزاری می باشند.
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فصـل اول:

کتابخانه مرکزی استان مرکزی

مشخصات فنی كتابخانه مركزی
استان مركزی

چكيده اطالعات كتابخانه مركزی
استان مركزی

* سال كلنگ زنی اوليه1386 :
* تاريخ آغاز فعاليت عمرانی1393 :
* دستگاه مجری:
اداره كل راه و شهرسازی استان مركزی

* تعداد طبقات:
 7طبقه (  5طبقه 2 +طبقه زيرزمين )
* زيربنای كل:
 18060متر مربع
* وضعيت پروژه :
فعال در مرحله نازك كاری
* درصد پيشرفت فيزيكی%50 :
پروژه احداث كتابخانه مركزی استان مركزی
در ســال  1386در بخــش مركزی شــهر اراك
و در زمينــی بــه مســاحت  6200مترمربع
كلنگ زنی گرديد.
زمين پروژه مذكور در ميدان ســرداران شهید
شــهر اراك قرار گرفته كه با توجه به دسترســی
خوب و مجاورت با ساختمان های اصلی شهر
نظير مصلی ،بيمارســتان و پــارك اصلی دارای
موقعيت استراتژيك در سطح منطقه می باشد .
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لكن با توجه به تغییر اســتانداردها و نیازهای
روز نیازمند تغییرات و بازنگری اساسی بود .

گزارش وضعیت كتابخانه مركزی استان

این زمین توسط اســتانداری جهت احداث
كتابخانه مركزی اختصاص یافته است .
با توجه به عدم تكمیل ساختمان طی سالهای
متوالی بســیاری از ارگانها نظیر شهرداری و ...
درخواست مالكیت زمین را داشتند كه نهایتا در
سال  1393احداث پروژه از محل اعتبار تملك
اســتانی و توســط مجری پروژه ( اداره كل راه و
شهرسازی استان مركزی ) آغاز گردید .
نقشه های اولیه ساختمان با زیربنایی معادل
 18هــزار متر مربع در هفت طبقه در نظر گرفته
شده که شامل 2طبقه پارکینــگ (زیرزمین) و
 4طبقــه فضای كتابخانــه ای و یک طبقه (تراز
روی بام) مختص تاسیسات طراحی گردیده بود.
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فعالیت عمرانــی کتابخانه مرکزی در ســال
 1393آغاز شد و با پیگیریهای صورت گرفته
توسط معاونت امور عمرانی استانداری مرکزی،
طی سال های گذشته پروژه عملیات عمرانی را
ادامه داد.
در حال حاضر ســقف و ستون كلیه طبقات
و تیغه كشــی های داخلی اجرا شده و پیمانكار
در چند جبهه كاری از جمله اجرای نازك كاری
كف و دیوار ،زیر ســازی نما ،فاز اول تاسیسات
از جمله كانال كشی تاسیسات مكانیكی و برقی
در حال انجام میباشد .
شــایان ذكر اســت در صــورت تخصیص
اعتبار ،كتابخانه مرکزی اســتان در آینده نزدیک
قابل بهرهبرداری خواهد بود .
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فصـل دوم:

اخبار کتابخانه های عمومی استان
در شش ماه اول سال 1399

ارسالکمکهایاهداییمردماستانمرکزی
به مناطق ســیل زده سیســتان و بلوچستان

کمک هــای اهدایی مردم اســتان مرکزی به
مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان جمع آوری
و به استان معین ارسال شد.
شهروندان استان مرکزی در راستای حمایت
از مردم آسیب دیده از سیل سیستان و بلوچستان
با حضور در کتابخانه های عمومی هدایای خود
را در قالب پوشــاک ،کفش ،لوازم بهداشــتی،
کنسرو ،آب معدنی ،اسباب بازی ،کتاب ،لوازم
تحریر و کمک های نقدی به مردم آن استان اهدا
کردند.

ضدعفونــی کتابخانــه های عمومــی اراک
بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونا

با توجه به شــیوع ویروس کرونا در کشــور و
هشــدارهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی برای جلوگیری از انتشار عوامل بیماری
زا ،فرایند ضدعفونی کتابخانه های عمومی اراک
در حال انجام است.
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بازدیــد مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی
اســتان مرکزی از پــروژه کتابخانــه مرکزی

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی به همراه جمعی از کارشناســان
ســتادی از پروژه کتابخانه مرکزی شــهر اراک
بازدید کرد و از میزان پیشــرفت و روند احداث
این کتابخانه مطلع شد.
وی در ایــن بازدید ابــراز امیــدواری کرد با
تخصیص اعتبارات کافــی و افتتاح این پروژه،
مردم شــریف اســتان مرکزی هرچه سریعتر از
امکانات این مجموعه عظیم فرهنگی بهره مند
شوند.
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ثامنــی در این دیــدار گفــت :کتابخانههای
عمومــی اســتان مرکزی با داشــتن بخشهای
مختلف از جمله خدمــات فنی ،میز خدمت،
جســتجوی کتاب ،تازههای کتاب ،سالنهای
مطالعه ،بخش نشریات ،امانت ،بخش مرجع،
اینترنت ،نمازخانـــه ،بخــش نابینایان و بخش
تخصصی دفاع مقــدس به عالقمندان کتاب و
کتابخوانی خدمات ارائـه میکنند.

دیــدار معاون دادســتان شهرســتان اراک
بــا مدیــرکل کتابخانههای عمومی اســتان

وی افــزود :کتابخانههــای عمومی اســتان
مرکزی حــدود یک میلیــون و  ۲۰۰هزار جلد
کتاب و بیش از  60هزار عضو فعال دارند و پیش
از دوران شیوع ویروس کرونا ،به طور متوســـط
ماهانه بیش از  ۸۵هزار نفـر از اعضا ،محققان
و دانشــجویان به کتابخانههای عمومی استان
مراجعه میکردند.

عباس صالحی ،معاون دادســتان عمومی و
انقالب شهرســتان اراک با حضور در اداره کل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی با مهدی
ثامنــی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی دیدار و گفتگو کرد.

در ادامــه این دیدار معاون دادســتان عمومی
و انقــاب شهرســتان اراک از تــاالر مفاخر و
کتابخانه عمومی استاد دهگان و همچنین پروژه
کتابخانه مرکزی استان بازدید کرد و با خدمات و
فعالیتهای کتابخانههای عمومی آشنا شد.
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دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی
با مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی

مهدی ثامنی ،مدیر کل کتابخانههای عمومی
استان مرکزی با حضور در مرکز صداوسیمای اراک
با داریوش دبیقی ،مدیرکل این مرکز دیدار و گفتگو
کرد.
مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در این دیدار
گفت :کشور ما از دیرباز مهد تمدن و فرهنگ بوده
است و اولین آثار مکتوب و خطوط بشریت متعلق
به تمدن ماست.
دبیقیافزود:متاسفانهامروزشاهداینهستیمکه
برخی کتاب را صرفا به عنوان وسیلهای تشریفاتی و
به عنوان دکور منزل و محل کار خود تلقی میکنند
که بســیار تلخ و نگرانکننده است و همگی در به
وجود آمدن این فاجعه مقصر هستیم.
وی ادامــه داد :یکی از ماموریتهای اصلی ما
ارتقای ســطح فرهنگ مردم است و صداوسیما
به عنوان یک دانشگاه عمومی برای تمامی اقشار
برنامه تولید میکند و ترویج کتاب و کتابخوانی از
42
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اصول و تعهدات کاری سازمان است.
مدیرکل صداوســیمای اســتان مرکزی گفت:
مطالعه و کتابخوانی پشتوانه خرد و اندیشه است و
سعی ما بر این است که در تمامی برنامههای رادیو
و تلویزیون اســتان یک کتاب با موضوع مرتبط با
برنامه معرفی و ارائه شود.
ویافزود:تبلیغاتکتابوکتابخوانیدرتشویق
افراد به خریدن و خواندن کتاب بسیار موثر است و
این نشست تلنگری شد تا بیش از پیش به مقوله
کتابخوانیتوجهکنیم.
دبیقی ادامه داد :ایام شــیوع ویروس کرونا و در
خانه ماندن شــهروندان ،بهترین فصل برای کار
ترویجــی در حوزه کتــاب و کتابخوانی میتواند
باشــد و در رادیو روزانه یک عنوان کتاب مناسب
خانوادهها و فرزندان معرفی میشود.
مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی
نیز در این نشســت ضمــن اعــام آمادگی در
خصوص انجام همکاریهای مشترک گفت :اداره
کتابخانههای عمومی و شبکه آفتاب به عنوان دو
نهاد فرهنگ ساز میتوانند در زمینه ترویج فرهنگ
کتاب و کتابخوانی اقدامات شایستهای از خود را
نمایش بگذارند و الزمه این امر خالقیت و نوآوری
دربرنامههاست.
مهدی ثامنی با بیان اینکــه ارائه طرحهای نو و
جذاب برای ترویج فرهنگ مطالعه الزامی است،
گفت  :میتوان در برنامهای مشــترک از ظرفیت

کتابداران ،نویســندگان ،اهالی نشر و کتابخوانان
اســتفاده کرد تا برنامه هــای ترویجی متنوعی به
مخاطبان ارائه شود.
وی صداوسیمای اســتان را به عنوان رسانهای
فراگیر ،یک ظرفیت بی بدیل خواند و این مجموعه
را در افزایش سرانه کتابخوانی بسیار موثر دانست و
گفت  :مجموعه صداوسیما با همکاری اداره کل
کتابخانههایعمومیاستانمیتوانندگسترهکتاب
و کتابخوانی را وارد توده مردم بکنند و این موضوع
با تالش همکاران و کارشناسان دو مجموعه دست
یافتنیمیباشد.
وی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت صداوسیما
بــرای افزایش فرهنــگ مطالعه مفیــد ،گفت:
مجموعههای رادیو و تلویزیون میتوانند با استفاده
از ظرفیت فراگیر و مخاطبین فراوان خود در ترویج
فرهنگ کتاب و کتابخوانی گام بردارند.
وی با اشــاره به فعالیتهای فرهنگی ترویجی
کتابداران اســتان در ایام تعطیلــی کتابخانههای
عمومی ،گفــت :ایجاد شــبکه کتابخوانان در
پیامرســان بومی بله و فعالیت کتابــداران با ارائه
فعالیتهای فرهنگی و ترویجی در فضای مجازی
از جملــه تصمیماتی بود که بــا همت و تالش
کتابداران ،با موفقیت در حال اجرا است.
مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی
همچنینبهدهمیندورهجشنوارهکتابخوانیرضوی
اشاره کرد و گفت :علیرغم تعطیلی کتابخانههای
عمومی ،با استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی،

امکان مشارکت شهروندان در بخشهای مختلف
این جشنواره فرهنگی فراهم شده است.
ثامنی گفت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا،
خانوادهها و عالقهمندان گروههای مختلف سنی
میتوانند در این ایام با حضور در این جشــنواره
کتابخوانی ،ضمن پر کردن بهینه اوقات فراغت ،از
این فرصت بهترین استفاده را برای ارتقای سطح
کیفی و کمی مطالعات مذهبی و آشنایی با سیره
اهل بیت ببرند.
وی در پایان خاطرنشان کرد :این جشنواره در
سه بخش «فردی»« ،گروهی»« ،خانوادگی» و
در دو بستر مکتوب و الکترونیک برگزار میشود
که عالقهمندان میتوانند با مطالعه منابع مرتبط
با این بخش در جشنواره شرکت کنند.
گفتنی اســت در این نشســت مقرر شــد با
هماهنگی هــای الزم ،ویژه برنامــه های رادیو
و تلویزیونــی ویژه مخاطبان کتابخوان اســتان
مرکزی تهیه شده و به صورت هفتگی و یا ماهانه
پخش شود.
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شورای اداری کتابخانههای عمومی
استان مرکزی برگزار شد

اولین جلســه شــورای اداری کتابخانههای
عمومی استان مرکزی در سال  ،99با محوریت
دهمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی و به
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی گفت :با توجه به شیوع ویروس
کرونــا و تعطیلــی کتابخانــه هــای عمومی،
ضرورت داشت در اولین فرصت جلسه شورای
اداری برگزار شود تا ضمن توجیه روسای ادارات
شهرســتانها ،امــورات جشــنواره کتابخوانی
رضوی با سرعت بیشتری پیگیری شود.
ثامنی افزود :دهمین دوره جشنواره کتابخوانی
رضــوی علیرغــم تعطیلــی کتابخانههــای
عمومی ،نخســتین گامهای خود را با اســتفاده
از ظرفیتهــای فضــای مجازی برداشــته و با
توجه به تعطیلی مراکز پیشدبستانی ،مدارس و
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دانشگاههای سراسر کشور؛ امکان مشارکت در
بخشهای مختلف خود را در این بســتر فراهم
کرده است.
وی ادامــه داد :خانوادههــا و عالقهمنــدان
گروههای مختلف سنی میتوانند در این ایام با
حضور در این جشــنواره کتابخوانی ،ضمن پر
کردن بهینه اوقات فراغت ،از این فرصت بهترین
اســتفاده را بــرای ارتقای ســطح کیفی و کمی
مطالعات مذهبی و آشــنایی با ســیره حضرت
امام رضا(ع) ،حضرت امام هادی(ع) ،حضرت
معصومــه (س) و حضــرت احمدبن موســی
شاهچراغ(ع) ببرند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
خاطرنشــان کرد :کتابخانههای عمومی نیز به
محض بازگشــایی آمــاده پذیرایــی به صورت
حضوری بــرای معرفی و فراهم کردن شــرایط
حضور در این جشنواره خواهند بود.

جلسه شورای اداری اداره کل
کتابخانههای عمومی برگزار شد

جلسه شــورای اداری اداره کل کتابخانههای
عمومی اســتان مرکزی با حضور مهدی ثامنی،
مدیر کل و جمعی از کارشناسان ستادی برگزار
شد.
در این جلســه پیرامون امور مربوط به ســتاد
صیانت از حقوق شــهروندی ،کمیته حجاب و
عفاف ،شورای اقامه نماز و بسیج کارکنان بحث
و تبادل نظر شــد و مقرر شد دبیران کمیته های
مربوطه نســبت به پیگیری امــور و جمع بندی
گزارشات اهتمام بیشتری ورزند.
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بازدید مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
مرکــزی از کتابخانههــای عمومــی اراک

در اولین روز بازگشایی کتابخانههای عمومی
بعد از حــدود  ۳ماه تعطیلی اضطراری ،مهدی
ثامنــی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکــزی از کتابخانهعمومی آیــت الله اراکی،
کتابخانهعمومی حجت االســام میرجعفری
و کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع) شــهر
اراک بازدید کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
بــا حضــور در کتابخانهها با مســئولین این 3
باب کتابخانه دیدار و گفتگــو کرد و در جریان
توزیع اقالم بهداشــتی و مقدمات آمادهســازی
کتابخانههــای عمومی جهت بازگشــایی قرار
گرفت.
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ثامنــی در خصــوص این بازدیــد گفت :در
مرحله نخســت به ادارات کل اســتانی تکلیف
شده است به تناسب تعداد کتابداران و کارکنان
کتابخانهها ،اقالم بهداشتی شامل شیلد محافظ
صورت ،ماســک صورت ،دســتکش یک بار
مصرف و مایع ضدعفونی کننده دســت ،تهیه
کنند و تمهیدات الزم برای جداسازی فضاهای
کاری کتابــداران با مراجعه کننده ها و اعضاء با
اســتفاده از حائلهای پالستیکی و شفاف پیش
بینی شده است.
وی افزود :در فاز نخست بازگشایی کتابخانهها
با توجه به حضور نداشتن اعضا و مراجعان و به
منظور بهره گیری مناســب از زمــان ،کتابداران
اقدام بــه اصالح ثبــت و ســاماندهی و ورود
اطالعات منابع در سامانه مدیریت کتابخانهها،
تکمیــل پروفایل کتابخانه در ســامانه مدیریت
کتابخانهها ،شادابسازی و ساماندهی فضای
داخلی کتابخانه  ،تعویض بارکدها و برچســب
هــای مخــدوش  ،منظم کــردن ردههای کتب
موجود در قفســهها ،اصالح دادههــا از جمله
ردههای نادرســت ،فاقد بخش و ...و همچنین
آماده سازی فضا و محیط کتابخانه برای حضور و
خدمات رسانی به اعضاء مطابق با دستورالعمل
ارسالی خواهند کرد.

جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان اراک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان
اراک به ریاســت علی زارعی ،معاون فرماندار
اراک و بــا حضــور مهــدی ثامنــی ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکــزی و دیگر
اعضای انجمن در ســالن جلسات فرمانداری
برگزار شد.
معاون فرماندار اراک در این جلســه با اشاره
به برگــزاری دهمین دوره جشــنواره کتابخوانی
رضوی ،ترویج سیره امام رضا(ع) با بهره مندی
از فرهنگ کتابخوانی را مورد تاکید قرار داد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
نیز در این جلســه گفت :کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی بعــد از حدود  ۳مــاه تعطیلی
اضطراری با موافقت ســتاد ملی مبارزه با کرونا
به صورت پلکانی و مرحله به مرحله بازگشایی
میشوند.

ثامنــی افــزود :در مرحله اول بازگشــایی از
روز  ٢٩اردیبهشــت ،صرفا کتابداران و کارکنان
کتابخانههــای عمومــی به صــورت نوبتی در
شیفتهای  ۴ساعته در کتابخانه حاضر خواهند
شــد و ابتدا با همکاری روســای شهرستانها
اقدامات اولیه بهداشــتی و تجهیــز کتابخانه به
وسایل و مواد ضدعفونی را انجام خواهند داد.
وی ادامــه داد :ارائــه خدمــات کتابخانه ای
حضوری بــرای اعضا در این زمــان به جهت
رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی امکان
پذیر نیســت و پس از طی مرحله مهار بیماری
کوییــد  ،١٩بــا رعایت پروتکلهــای خاص
بهداشــتی خدمات حضوری کتابخانه به اعضا
نیز از سر گرفته خواهد شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
همچنین به جشــنواره کتابخوانی رضوی اشاره
کرد و گفت :در حال حاضر ما برنامه هایمان از
جمله دهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی را از
طریق فضای مجازی دنبال میکنیم.
پیگیری واریز ســهم نیم درصد کتابخانههای
عمومی توســط شــهرداری اراک و بررسی راه
انــدازی کتابخانه در پارک بانوان شــهر اراک با
حضور نمایندگان شهرداری و فرمانداری از مهم
ترین مصوبات این جلسه بود.
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

47

در این جلسه ســورانه به شهرداری و سازمان
فرهنگی پیشنهاد کرد در خصوص تبلیغات روی
بیلبوردهای شهر ارزیابی اثرسنجی انجام دهند
و اینکه پیامها و تبلیغات چه تاثیری بر روی مردم
گذاشــته و چقدر نفوذ دارد و چقدر در جامعه
عمق پیدا می کند ،به صورت دقیق بررسی شود.

حضور مدیرکل کتابخانههای عمومی
در جلسه کمیسیون فرهنگی
شورای شهر اراک

جلسه کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شــهر اراک به ریاست مرتضی
ســورانه و با حضــور مهدی ثامنــی ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی استان مرکزی ،نیک عهد
دبیر انجمن پیشکســوتان ادبــی ،نورائی رئیس
انجمــن ادبی نــور ،گودرزی مســئول انجمن
ســعدی و مدرس انجمن حافــظ ،رحمان پور
دبیر انجمن ادبی بامداد اراک ،شیخی مهرآبادی
دبیر انجمن قائم مقام فراهانی و و دیگر اعضای
کمیسیون در سالن جلسات شورا برگزار شد.

رئیس کمیسیون درخصوص تحلیل پژوهش
آماری انجام شــده از شــاخصهای توســعه
فرهنگی استان های کشور گفت :استان مرکزی
جزء استانهای متوسط می باشد و استان تهران
بر اساس  ۱۲شــاخص ،به عنوان برترین استان
دارای توســعه فرهنگی انتخاب شــده است که
این شاخص ها شــامل تعداد خبرگزاری های
استان ،مراکز فرهنگی ،سینماها ،کتابفروشی ها،
لیتوگرافی ،چاپخانه ،صحافی ،موسسات نشر،
تعداد دفتر مطبوعات و نشریه کتابهای موجود
و کتابهای امانت داده شده می باشد.
وی افزود :مدیریت شهری در ایجاد پراکندگی
و سهولت دسترسی یا فرصتهای برابر در شهر
اراک چقــدر تالش کرده اســت و اینکه تمرکز
فعالیت فرهنگی در شهر اراک کجاست؟
در هر شهری تمرکزگرایی باشد در نقطه مقابل
حاشــیه گرایی به وجود میآید ،حاشــیه ای که
مورد عنایت قرار نمیگیرد و کسانی که مورد بی
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ً
اعتنایی و کم مهری قرار می گیرند ،طبیعتا کنش
ها به واکنش ها تبدیل میشود و این واکنش ها
مدیریت شده نمی باشد و آثار مخربی با خودش
خواهد داشت.
در ادامه مهدی ثامنی ،مدیر کل کتابخانههای
عمومی اســتان مرکــزی گفت :در شهرســتان
اراک  18باب کتابخانــه عمومی وجود دارد و
ً
توزیع آن صرفا در مرکز شــهر نیست و بسیاری
از کتابخانههای عمومی در حاشیه شهر در حال
خدمات رسانی هستند.

ثامنی با اشاره به شاخصهای توسعه فرهنگی
اســتانها گفت :این شاخصها ،شاخصهای
درســتی است ولی اشــکالی که در شهر وجود
دارد ،عدم فرهنگســازی میباشــد و نگاه ما
مسئولین به اندازه نگاه فرهنگی و شاخصهای
فرهنگی نیست.
در ادامه این جلســه نیز رتبه شــهر اراک در
شــاخصهای فرهنگی شــهری و تناسب این
شاخصها با زمینه های فرهنگی شهر و راههای
توسعه و ارتقای این شاخصها بررسی شد.

مدیر کل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :حدود یــک میلیــون و  700هزار جلد
کتــاب در کتابخانههای عمومی اســتان وجود
دارد که ظرفیت بی نظیری جهت استفاده عموم
شهروندان است و مردم را باید تشویق کنیم تا از
این کتابها بیش از پیش استفاده کنند.
وی ادامــه داد :از فضاهــای موجــود در
کتابخانههای عمومی میتوان برای اجتماعات
دانشــجویی ،دانشآموزی و انجمن های ادبی
بهره برد و آماده هرگونــه همکاری در این زمینه
هستیم.
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وی ادامه داد :با ورود فضای مجازی ،مسئله
کتابخوانی با چالشهای جدی مواجه شده است
و باید سعی کنیم ساعاتی از روز را به کتابخوانی
اختصاص دهیم.

جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان کمیجان برگزار شد

فرمانــدار کمیجان گفت :با فرهنگســازی
صحیح می شــود کتــاب را وارد ســبد خرید
خانوارها کرد و اگر ایــن اتفاق بیفتد ،وضعیت
سرانه مطالعه بهبود خواهد یافت.

جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان
کمیجــان با حضور مهــدی ثامنــی ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی؛ ســعید
فائض پور ،فرماندار شهرستان کمیجان و سایر
اعضای انجمن در ســالن جلسات فرمانداری
برگزار شد.

وی با اشــاره به حمایتهــای صورت گرفته
از کتابخانههای عمومی کمیجان گفت :ســال
گذشــته اعتبار خوبی به کتابخانهها اختصاص
یافــت و بــا جــذب اعتبارهــای الزم ،محیط
کتابخانههای عمومی نسبت به گذشته قابل قبول
تر شده است.

فرماندار شهرســتان کمیجان در این جلســه
گفت :علی رغــم ویژگیهای مثبــت و غنای
فرهنگی جامعه ایرانی ،متاســفانه امروزه میزان
مطالعه و کتابخوانی بسیار پایین است.

فائض پور در پایان به شخصیتها و مشاهیر
استان مرکزی از جمله فخرالدین عراقی کمیجانی
اشاره کرد و گفت :میتوان با همکاری و تعامل
دستگاههای فرهنگی ،مراسم یابود و پاسداشت
مفاخر استان و شهرستان را برگزار کرد و محیط
فرهنگــی کتابخانههای عمومــی بهترین محل
برای برگزاری چنین مراسمی میباشد.

فائض پور افزود :مقام معظم رهبری به عنوان
یــک کتابخوان حرفــه ای ،تاکیــدات فراوانی
پیرامون کتاب و کتابخوانی داشــته اند و همین
امر وظیفه مردم و مســئوالن را در این خصوص
سنگین تر میکند.
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مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی نیز در این جلسه گفت :با تمام
توان در راســتای به روز رســانی کتابخانه های
عمومی و دسترسی آسان تمامی اقشار جامعه به
کتاب و کتابخانه تالش خواهیم کرد.
ثامنی افزود :استفاده از ظرفیتهای مشترک و
همفکریها در قالب کار تیمی بسیار موثر است
و با این راهبرد و تقســیم وظایف ،امورات را در
کتابخانههای عمومی پیش خواهیم برد.

در این جلســه پیرامــون افزایش مشــارکت
شــهروندان کمیجانی در دهمین دوره جشنواره
کتابخوانــی رضــوی ،جذب مشــارکتهای
خیرین و دستگاهها در برگزاری جشنواره رضوی
و همچنیــن بررســی راه انــدازی کتابخانه در
روستاهای سمقاور و چهرقان و تجهیز ایستگاه
های مطالعه شهرســتان کمیجان بحث و تبادل
نظر شد.

وی ادامه داد :اگر دیدگاه مســئوالن نســبت
به کتابخوانی صحیح شــکل بگیــرد ،فرهنگ
کتابخوانی در بین جامعه و بــه ویژه خانوادهها
رواج خواهد یافت.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :عادت به مطالعه را می بایست به کودکان
آمــوزش داده و کتابخوانــی در دوران کودکی را
گسترش دهیم تا نسلهای آینده بتوانند با فرهنگ
و آگاهی بیشتری در جامعه نقش آفرینی کنند.
وی با اشاره به ابزارهای نوین و فضای مجازی
خاطرنشان کرد :استفاده از کتابهای صوتی و
کتابخانههای دیجیتال برای نســل جدید بسیار
جذاب اســت و مــی تــوان از ظرفیت فضای
مجازی و شــبکه هــای اجتماعی در راســتای
ترویج کتابخوانی بهره برد.
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میالجرد و کتابخان ه عمومی شــهدای روستای
اسفندان بازدید کرد و ضمن گفتگو با مسئولین
کتابخانههــا ،در خصــوص رفع مشــکالت و
کتابخانههای عمومی تصمیماتی را اتخاذ نمود.

بازدیــد مدیــرکل کتابخانههــای عمومــی
اســتان از کتابخانههای عمومــی کمیجان

در راســتای بررســی وضعیت کتابخانههای
عمومی در نخســتین فاز بازگشایی کتابخانهها،
مهدی ثامنی ،مدیــرکل کتابخانههای عمومی
استان مرکزی از کتابخانههای عمومی شهرستان
کمیجان بازدید کرد
ثامنی با حضور در کتابخانه عمومی فخرالدین
عراقی شهر کمیجان از نزدیک در جریان پروژه
شاداب سازی و تعمیرات اساسی این کتابخانه
عمومی قرار گرفت و دستوراتی جهت تسریع در
امورات این کتابخانه صادر کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
همچنیــن به همــراه علی اکبر مــرادی ،رئیس
اداره کتابخانههای عمومی شهرستان کمیجان،
از کتابخان ه عمومی شــادروان محمودی شهر
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مهدی ثامنــی در این ماموریــت یکروزه از
کتابخانه عمومی کربالیی کاظم ساروقی شهر
ساروق از توابع شهرستان اراک نیز بازدید کرد و
طی نشست صمیمی با گلشن زاده ،کتابدار این
کتابخانه ،در جریان مسائل و مشکالت موجود
قرار گرفت.
بررســی وضعیت کتابخانههــای عمومی و
رعایت پروتکلهای مورد تایید وزرات بهداشت
و درمان در خصوص بازگشایی کتابخانهها بعد
از کاهش شیوع ویروس کرونا ،بررسی وضعیت
عمرانی ،شــاداب ســازی و آمادگی کتابداران
برای ارائه خدمــات از جمله مــوارد بازدید از
کتابخانه ها بود.

وی ادامه داد :با تجهیز کتابخانههای عمومی
و به روز کردن کتب این مراکز فرهنگی از محل
درآمدهای قانونــی نیم درصد شــهرداریها،
تخصیص اعتبار در کمیته برنامهریزی شهرستان
و کمک خیریــن میتوان کمبودهــا و نواقص
کتابخانهها را رفع نمود.
دیدار مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
با فرماندار شهرستان اراک

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی طی دیداری با حسین بختیاری،
فرمانــدار شهرســتان اراک دربــاره مســائل و
مشــکالت کتاب ،کتابخوانی و کتابخانههای
عمومی این شهرستان گفتگو کرد.
فرماندار اراک در این نشســت گفت :بهبود
ســرانه کتابخوانــی در اســتان نیازمند تقویت
همکاری بین بخشی و متعهد بودن دستگاهها به
تکالیف قانونیشان است.
بختیاری ،وصول نیم درصد سهم کتابخانههای
عمومی از بودجه شهرداریها و اعمال نظارت
دقیــق و کامل در هزینه کــرد آن را از مهمترین
محورهای رشد و شتاب بخشی برنامههای این
حوزه عنوان کرد.

فرماندار اراک گفــت :کتابخانههای عمومی
شهرســتان میبایســت با داشــتن تجهیزات و
کتــب مرتبط در علوم مختلف جهت اســتفاده
اقشــار مختلف مردم جذابیت داشــته باشند تا
شاهد حضور بیشتر شهروندان به ویژه جوانان و
نوجوانان درکتابخانه ها باشیم.
در این دیدار که در محل فرمانداری شهرستان
اراک برگــزار شــد ،پیرامون دهمین جشــنواره
کتابخوانی رضوی ،راهکارهای جذب مخاطب
در کتابخانههــای عمومــی شهرســتان اراک،
بررســی وضعیت افزایش حق عضویت ساالنه
کتابخانههای عمومی ،حل مشــکالت فیمابین
کتابخانههای عمومی و شــهرداری در موضوع
نیم درصد درآمد شهرداریها و پیگیری تکمیل
پــروژه کتابخانه مرکزی اراک بحث و تبادل نظر
شد.

گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی

53

دومین جلســه کمیته برنامهریزی جشنواره
کتابخوانــی رضــوی در اســتان مرکــزی

دومین جلســه کمیته برنامهریزی جشــنواره
کتابخوانی رضــوی با حضور مهــدی ثامنی،
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و اعضای
کمیته جشنواره برگزار شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
در این جلسه گفت :دهمین جشنواره کتابخوانی
رضوی همچون دورههای ششم ،هفتم ،هشتم و
نهم آن توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور
و با همــکاری بنیاد بینالمللی امــام رضا(ع)
و معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی برگزار میشود.
مهدی ثامنی افزود :تاکنــون  ۱۰هزار نفر در
استان مرکزی در دهمین جشــنواره کتابخوانی
رضوی شــرکت کردهاند که از این تعداد هشت
هــزار و  ۵۰۰نفــر در بخش چهــار گزینه ای،
 ۵۰نفر در بخش داستانک ۴۰۵ ،نفر در بخش
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نقاشــی ۱۸۸ ،نفر در بخــش پویش مجازی و
یک هزار و  ۳۳۰نفر در بخــش خانوادگی این
جشنواره شرکت کردهاند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :شهرستان شازند با  ۲هزار و  ۳۰۰شرکت
کننده ،تاکنون بیشــترین مشــارکت را نسبت به
سایر شهرستانهای استان داشته است.
ثامنی افزود :در این دوره  ۱۲عنوان کتاب ویژه
سه گروه سنی «کودک»« ،نوجوان» و «جوان و
بزرگسال» معرفی شده و عالقهمندان با دریافت
فایل کتابها از ســامانه اینترنتی جشــنواره به
آدرس  www.samakpl.irمیتواننــد در
بخشهــای مختلف همچون پویــش فردی و
گروهی ،مســابقات چهارگزینــهای مجازی،
داستانکنویســی ،مســابقه روزنامهدیواری و
مسابقه نقاشی شرکت کنند.
وی اظهار داشــت :از برگزیدگان جشــنواره
کتابخوانــی رضــوی در دو ســطح «ملی» و
«شهرســتانی» با اهدای لــوح تقدیر و هدایای
نقدی تجلیل خواهد شد.
در ادامه جلســه نیز اعضای ســتاد اســتانی
جشــنواره کتابخوانــی رضوی پیشــنهاداتی را
برای برگزاری و اطالعرســانی بهتر و بیشتر این
جشنواره ارائه دادند.

جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان شازند برگزار شد

جشنواره کتابخوانی رضوی ،بررسی راه اندازی
کتابخانه در روستاهای با جمعیت باال ،پیگیری
خرید اســباب بازی و کتب کمک آموزشــی و
همکاری ادارات و ارگانهای شهرستان در اجرای
برنامههای فرهنگی کتابخانهها در راستای توسعه
و ترویج کتابخوانی و غنی سازی اوقات فراغت
فصل تابستان بحث و تبادل نظر شد.

با حضور مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان مرکزی؛ مصطفی عرب ،فرماندار
شازند ،بخشداران ،شــهرداران ،روسای شورای
شهرها و ســایر اعضای انجمن ،جلسه انجمن
کتابخانههای عمومی شهرستان شازند در سالن
اجتماعات فرمانداری شهرســتان شازند برگزار
شد.
در این جلسه که به صورت مشترک با کارگروه
فرهنگی ،اجتماعی شهرســتان شــازند برگزار
شــد ،پیرامون ارتقای وضعیــت کتابخانههای
عمومــی شهرســتان ،راه انــدازی کتابخانــه
مشارکتی با همکاری پتروشــیمی و پاالیشگاه
شــازند ،پیگیری ســاخت کتابخانه شــماره 3
شهر شازند با همکاری شــهرداری ،همکاری
ادارات شهرســتان در برگــزاری دهمیــن دوره
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دیــدار مدیــر کل کتابخانــه هــای عمومــی
اســتان مرکــزی بــا فرمانــدار دلیجــان

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی
اســتان مرکزی با سیامک ســلیمانی ،فرماندار
شهرستان دلیجان دیدار و گفتگو کرد.
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در این دیدار پیرامــون پیگیری روند اقدامات
اداری واگذاری ساختمان پیشنهادی فرمانداری
جهت تاسیس کتابخانه عمومی ،مرمت حمام
قدیمی روستای راوه توســط دهیاری و شورای
روســتا جهت احداث کتابخانه و برگزاری آیین
بازگشایی کتابخانه اشراق بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه نیز مدیــرکل کتابخانه های عمومی
استان با حضور در کتابخانه عمومی اشراق شهر
دلیجان در جریــان روند تعمیرات این کتابخانه
قرار گرفت.

سه شنبه های بدون خودرو
در کتابخانه های عمومی استان مرکزی

با هدف استفاده کمتر از خودرو و جایگزینی
دوچرخه برای جلوگیری از آلودگی هوا ،پویش
سهشــنبههای بدون خودرو بــا حضور مدیرکل
و جمعی از کارشناســان ســتادی در اداره کل
کتابخانه های عمومی استان مرکزی برگزار شد.
مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانه های عمومی
استان مرکزی در خصوص این برنامه گفت :برای
مقابله با آلودگی هوای اراک ،نیاز اســت که در
کنار فرهنگ سازی و جلب مشارکت طیفهای
مختلف مردمی ،روش هــای بازدارنده و مهار
آالیندهها واقدام هــای اثرگذار ،طرح های نو و
کاربردی همچون فراگیر شدن دوچرخه سواری
به کار گرفته شود.
ثامنی با بیان اینکه از تمامی همکاران دعوت
میشود برای حفظ سالمت خودشان هم شده از
دوچرخه استفاده کنند ،افزود :گسترش فرهنگ
دوچرخه سواری نقش به سزایی در کاهش تردد
خودروهای شــخصی و تک سرنشین در سطح
شهر دارد.
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نشســت هــم اندیشــی توســعه فرهنــگ
کتابخوانی در شهر اراک برگزار شد

با حضور مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی اســتان مرکزی؛ مرتضی سورانه ،رئیس
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر اراک؛
ایرج رضایی ،رئیس کمیســیون برنامه و بودجه
شورای اســامی شــهر اراک؛ حمید کربالیی
حسنی ،رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اراک ،جمعی از نویسندگان،
ناشــران و فعــاالن عرصه کتاب ،نشســت هم
اندیشــی توســعه فرهنگ کتابخوانی در خانه
فرهنگ شهر اراک برگزار شد.

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
در این نشست گفت ۱۸ :باب کتابخانه عمومی
شهرســتان اراک پذیــرای عالقه منــدان کتاب
و کتابخوانــی هســتند و این آمادگــی را داریم
نشســتهای مختلــف فرهنگی و ادبــی را با
مشارکت دســتگاههای فرهنگی و سازمانهای
مردم نهاد به اجرا درآوریم.
ثامنی افزود :منابــع کتابخانههای عمومی به
طور مســتمر به روزرسانی می شود و با استفاده
از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مناسب
کتابها با دسترسی آســانتر در اختیار همگان
قرار گرفته است.
وی ادامــه داد :با انجــام برنامههای فرهنگی
متنــوع تــاش خواهیم کــرد تا عمــوم مردم
کتابخانهها را خانه خود فــرض کنند و اگر این
امر محقق شود ،این مراکز به محفل اهل قلم و
نویسندگان و اهالی علم تبدیل می شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :در کشــورهای پیشــرفته کتابخانههای
عمومی در مناســبات اجتماعی و رویدادهای
جامعه بسیار تاثیرگذار هســتند و در مواجهه با
بنبستهای اجتماعی و فرهنگی ،کتابخانههای
عمومی به پایگاههای قابل اعتمادی برای اظهار
نظر و ارایه راهکار بدل شده اند.
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ثامنی افزود :پتانســیل کتابخانههای عمومی
فراتــر از امانت کتاب و ســالن مطالعه اســت
و امیدواریــم بــا هم اندیشــی با اهالــی قلم،
نویسندگان و ناشران بتوانیم مردم را بیش از پیش
به سمت کتاب و کتابخوانی جذب کنیم.
مرتضی ســورانه ،رئیس کمیســیون فرهنگی
شــورای اسالمی شــهر اراک نیز در این جلسه
گفــت :امیدواریم خانه فرهنگ شــهر اراک به
عنوان یک ظرفیت فرهنگی و مکانی برای ایجاد
گفتمان ،آثار و برکات خوبی برای فرهنگ ،هنر و
ادب شهر داشته باشد.
سورانه افزود :برگزاری چنین جلساتی تمرین
خوبی برای گفت و شنود است و اینکه مسئولین
ســخنان اهل قلم و نویسندگان را با جان و دل
بشــنوند و برای دغدغههای آنها اهمیت قائل
شــوند ،در کاهش معضالت اجتماعی و انس
بیشــتر مردم با کتاب و کتابخوانی موثر خواهد
بود.

در این جلسه پیرامون حمایت از نویسندگان
بومی ،برگزاری مراســم نقد و بررســی کتاب،
راه انــدازی کتابخانههای کوچــک در مناطق
پرجمعیــت ،ترویج کتابخوانــی در مدارس و
مهدهای کودک ،اشــاعه فرهنگ کتابخوانی در
فضای مجازی ،اجرای برنامههای کتابخوانی با
همکاری ســمنها و مجموعههای خصوصی،
ایجــاد کارگروههای تخصصی حــوزه کتاب و
برگزاری نشســتهای مشترک فرهنگی بحث و
تبادل نظر شد.
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پیگیری مسئوالن ارشد استان مرکزی
برای تکمیل هر چه سریعتر کتابخانه مرکزی

بهــروز اکرمی ،معــاون سیاســی ،امنیتی و
اجتماعــی اســتانداری مرکزی؛ ســید احمد
ســجادی ،مدیرکل دفتر فرهنگــی و اجتماعی
استانداری؛ حسین بختیاری ،فرماندار شهرستان
اراک؛ احمد مرزبان ،مدیرکل راه و شهرســازی
اســتان مرکزی؛ محمد کریم شفیعی ،شهردار
اراک؛ مرتضی سورانه ،رئیس کمیسیون فرهنگی
شــورای اســامی شــهر اراک؛ مهدی ثامنی،
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و جمعی از
مسئولین ارشد استان مرکزی از پروژه کتابخانه
مرکزی شــهر اراک بازدید کردنــد و در جریان
روند پیشرفت و مســائل و مشکالت کتابخانه
قرار گرفتند.
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
مرکزی با اشاره به هزینه کرد بیش از  130میلیارد
ریال بــرای احــداث کتابخانه مرکــزی اراک،
اظهار داشــت :با اعتبارات دولتی که همه ساله
تخصیص مییابد روند ساخت و تکمیل پروژه
به کندی پیش خواهد رفت و میبایست به دنبال
جذب منابع مالی جدید برای کتابخانه مرکزی
استان باشیم.
بهروز اکرمی گفت :پــروژه کتابخانه مرکزی
از نظر زیربنا و مســاحت ،در صــورت افتتاح
بزرگترین کتابخانه عمومی کشور خواهد بود که
همگی تالش خواهیم کرد ایــن پروژه در آینده
نزدیک تکمیل و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

مهدی ثامنــی نیز ضمــن ارایه گــزارش از
پیگیریهــای به عمل آمده گفــت :برای اینکه
تکمیل پروژه سریعتر انجام پذیرد ،باید مراحل
کار را در فازهای مختلــف مانند تکمیل نمای
بیرونــی ،محوطهســازی ،تکمیل ســالنهای
مطالعــه و مخزن کتاب تقســیمبندی کرد و به
ترتیب نسبت به افتتاح هر فاز اقدام نمود.

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :این پروژه عظیم فرهنگی که از مطالبات
مردمی شــهر اراک میباشد ،وظایف مسئوالن
را برای تسریع در روند تکمیل و افتتاح کتابخانه
سنگینتر میکند و ان شاء الله با همدلی ،همت
و همکاری بیشــتر و اختصاص بودجه و جذب
اعتبارات ملی در آینده نزدیک شاهد بهرهبرداری
از کتابخانه مرکزی استان باشیم.
وی ادامــه داد :نهــاد کتابخانههای عمومی
کشور آماده تجهیز و بروزرسانی کتابخانه پس از
تحویل آن می باشد تا اقداماتی همچون تجهیز
سالنهای مطالعه ،مخزن کتاب ،خرید منابع،
تجهیز بخش مرجــع و پژوهش ،تجهیز بخش
کودک ،تــاالر مفاخر و  ...را بــا توجه به اینکه
هزینههای زیادی خواهد داشــت ،جهت رفاه
شــهروندان و همچنین توسعه و ترویج کتاب و
کتابخوانی در استان انجام دهد.
گفتنی است عملیات احداث کتابخانه مرکزی
شهر اراک از سال  93آغاز شده و این کتابخانه
عمومی بــا  50درصد پیشــرفت فیزیکی و با
پیشبینی بخشهایی همانند مرجع ،پژوهش،
سالن اجتماعات ،مخزن کتاب ،امانت ،کودک،
نوجوان و فعالیتهای جنبی ،در صورت تکمیل
پذیــرای عالقه منــدان به کتــاب و کتابخوانی
خواهد بود.
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جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
استان مرکزی برگزار شد

جلســه انجمن کتابخانههای عمومی استان
مرکزی با حضور سید احمد سجادی ،مدیرکل
دفتر فرهنگــی اجتماعی اســتانداری؛ مهدی
ثامنــی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی؛ زهرا فرجی ،مدیرکل امور زنان و خانواده
اســتانداری ،جمعی از مسئوالن استانی و دیگر
اعضای انجمن در ســالن جلسات استانداری
مرکزی برگزار شد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی
در این نشست گفت :اعداد و ارقام سرانه مطالعه
در کشــور نگران کننده اســت و در مقایســه با
کشــورهای توســعه یافته ،جای کتاب در سبد
خرید خانوارها خالی است.
ســجادی افزود :کتابخانههای عمومی استان
نیازمنــد حمایت ویژه اســت و همه ارگانها به
اندازه مســئولیت خود میبایســت در راستای
ترویج کتاب و کتابخوانی تالش کنند.
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مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
نیز در این نشســت گفت :اگر دغدغه کتاب و
کتابخوانی در بین مسئولین وجود نداشته باشد،
از جامعه نیز انتظار نمیتوان داشت که به مسائل
کتابخوانی اهمیت دهد.
ثامنی افزود :با شــیوع ویــروس کرونا ،ایام
قرنطینه فرصتی طالیی بــرای کتابخوانی ایجاد
نمود و کتابداران استان با استفاده از ظرفیت های
فضای مجازی ،به ترویج کتابخوانی پرداختند.
وی ادامــه داد :در حــال حاضــر تمامــی
کتابخانههای عمومی استان در پیام رسان ایرانی
بله دارای کانال هســتند و تمامــی رویدادهای
کتابخوانی نظیر معرفی کتــاب ،جمعخوانی و
نشستهای کتابخوان از طریق این کانالها در
حال انجام اســت و مالک و معیار خوبی برای
ارزیابی همکاران خواهد بود.
ثامنی گفت :دهمین دوره جشنواره کتابخوانی
رضوی در بستر فضای مجازی در حال برگزاری
است و شهروندان محترم استان مرکزی با مراجعه
به سامانه  www.samakpl.irمیتوانند ضمن
آشنایی با سیره اهل بیت(ع) از جوایز نفیس این
جشنواره فرهنگی بهره مند شوند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
با اشــاره به اقدامات بهداشتی در کتابخانههای
عمومی گفت :اجرای پروتکلهای بهداشــتی
بــه صورت کامــل و دقیق در ســتاد اداره کل و
کتابخانهها انجــام پذیرفته که مــورد رضایت

بازرسان دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بخشنامه بازگشایی کتابخانههای
عمومی پس از  ۳ماه تعطیلی اضطراری در هفته
جاری ابالغ شــد و در مرحله اول بازگشــایی،
صرفا کتابداران و کارکنان کتابخانههای عمومی
به صورت نوبتی در کتابخانه حاضر خواهند شد
و اقدامات اولیه بهداشــتی و تجهیز کتابخانه به
وسایل و مواد ضدعفونی را انجام خواهند داد.
وی ادامــه داد :ارائــه خدمــات کتابخانه ای
حضوری بــرای اعضا در این زمــان به جهت
رعایت فاصله گذاری هوشمند اجتماعی امکان
پذیر نیســت و منتظر ابالغ دســتورالمعلهای
جدید ستاد ملی کرونا در این زمینه هستیم.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
با اشــاره به راه اندازی کتابخانه های مشارکتی و
نهادی جدید تا پایان ســال جاری ،گفت :طبق
قانون ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور بودجه
ً
ای برای ســاخت کتابخانه نــدارد و صرفا بهره
بردار اســت و اگر مجموعه ای فضایی مناسب
جهت کتابخانــه در اختیار ایــن اداره کل قرار
دهد ،آماده تجهیز و بهره برداری کتابخانه طبق
دستورالعملهای نهاد خواهیم بود.
ثامنی گفت :با توجه به درخواستهای مکرر
شــهروندان و نیازســنجیهای صورت گرفته،
امیدوار هســتیم شــهرداری اراک با در اختیار
قــرار دادن فضایی مناســب در پــارک بانوان،
هرچه سریعتر کتابخانه تخصصی بانوان در این

مجموعه فرهنگی ورزشی افتتاح شود.
وی خاطرنشــان کرد :اگر بخواهیم ســطح
فرهنــگ جامعــه را بــاال ببریم ،میبایســت
فضاسازی های مناسب در سطح شهر صورت
پذیرد و شهروندان احســاس کنند که برای آنها
ارزش قایل شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفــت :پــروژه کتابخانه مرکزی شــهر اراک از
همین موارد است که در صورت بهره برداری به
عنوان نگین فرهنگی شهر ،موجب افتخار تمامی
شهروندان خواهد بود.
وی ادامه داد :در حال حاضر کتابهای نفیس
خطی در تاالر مفاخر اداره کل نگهداری میشود
و با افتتاح کتابخانه مرکزی ،این مجموعه آثار به
عنوان سند فرهنگ و تاریخ استان در معرض دید
همگان قرار میگیرد.
بررسی شرایط تاســیس کتابخانه تخصصی
بانوان در محل پارک بانوان شــهر اراک ،اطالع
رســانی جهت مشــارکت شــهروندان استان
مرکزی در جشنواره کتابخوانی رضوی ،بررسی
راهکارهــای همکاری مشــترک کتابخانههای
عمومی و صداوســیمای استان جهت ساخت
برنامههــای رادیو و تلویزیونی با موضوع کتاب،
پیگیــری احــداث پــروژه کتابخانــه مرکزی،
پیگیری واریز ســهم نیم درصد شهرداریها به
کتابخانههای عمومی و  ...از مهم ترین مباحث
مطرح شده در این جلسه بود.
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ســید احمد ســجادی ،مدیــرکل فرهنگی و
اجتماعی اســتانداری مرکزی در این مراســم
گفت :در ابتــدا از همه عزیزانی کــه در فرآیند
بهســازی و شادابســازی کتابخانــه عمومی
اشراق شــهر دلیجان مشارکت داشته اند ،تشکر
و قدردانی میکنم.

آییــن بازگشــایی کتابخانه عمومی اشــراق
دلیجان برگزار شد

آیین بازگشــایی کتابخانه عمومی اشراق شهر
دلیجان با حضور سید احمد سجادی ،مدیرکل
فرهنگی و اجتماعی استانداری مرکزی؛ مهدی
ثامنــی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی؛ حجت االســام ابوالقاســم غفوری،
امام جمعه دلیجان؛ سیامک سلیمانی ،فرماندار
شهرستان دلیجان و دیگر مسئوالن برگزار شد.
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ســجادی افزود :متاسفانه ســرانه مطالعه در
کشــور پایین اســت و یکی از دالیل آن بحث
کیفیت فضای فیزیکی و خدمات کتابخانههای
عمومی است .در همین راستا نهاد کتابخانههای
عمومی کشــور در ســال های اخیــر ،بحث
شادابسازی کتابخانههای عمومی را در دستور
کار خود قرار داده و اقدامات خوبی در این زمینه
انجام شده است.
مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعی اســتانداری
مرکزی گفت :از خیرین محترم که در حوزههای
مختلــف اجتماعی اقدامات خداپســندانه ای
انجام می دهند ،اســتدعا دارم به حوزه کتاب و
کتابخوانی نیز توجه ویژه ای داشــته باشند زیرا
رشد و توسعه شاخص های فرهنگی هر منطقه
در گروی افزایش ســرانه مطالعــه و کتابخوانی
است.

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی نیز در این مراسم اظهار داشت:
پروژه بهسازی و زیباســازی کتابخانه اشراق از
آذرماه سال  ۹۸آغاز شد و با همکاری خیرین،
بخش خصوصی و دولتی و همچنین اختصاص
ســهم نیمدرصــد شــهرداری ،این پــروژه در
اسفندماه سال گذشته آماده بهره برداری بود که
با توجه به شــیوع ویروس کرونا ،آیین بازگشایی
به تعویق افتاد.
وی ادامــه داد :در جریان بهســازی کتابخانه
ً
جمعا مبلــغ یک میلیــارد و  ۵۰۰میلیون ریال
صرف هزینههای عمرانی و و نوسازی تجهیزات
کتابخانه شــد .از مجموع اعتبارات صرف شده
برای بهسازی کتابخانه اشراق ۴۰۰ ،میلیون ریال
توسط نهاد کتابخانههای عمومی کشور۶۰۰ ،
میلیون ریال با مساعدت خیرین محترم و ۵۰۰
میلیون ریال نیز از محل اعتبارات شهرســتانی
تأمین شده است.

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
ابــراز امیدواری کرد با بهســازی کتابخانههای
عمومی شاهد رشد کتابخوانی و عضویت مردم
فرهنگدوســت و اهل مطالعه در کتابخانههای
عمومی باشیم.
ثامنی در پایان از تالش ویژه رئیس و کتابداران
کتابخانههــای عمومی شهرســتان دلیجان در
جریان بهسازی کتابخانه عمومی اشراق قدردانی
کرد.
گفتنــی اســت ،کتابخانه عمومی اشــراق،
نخســتین کتابخانه شهرســتان دلیجان در سال
 ۱۳۶۴تأسیس شد .این کتابخانه  ۸۷۰مترمربع
زیربنــا و قریب به  ۳۲هزار نســخه کتاب دارد.
در حــال حاضر  ۴کتابخانــه عمومی نهادی و
یک کتابخانه مستقل در شهرستان دلیجان فعال
است.

وی همچنیــن گفــت :کفســازی و نصب
سرامیک ،رنگ آمیزی ،اصالح روشنایی ،نصب
پنجرههای دوجداره ،شاداب سازی بخشهای
مختلف کتابخانه و ایجاد فضای اداری مستقل
از اقداماتی اســت که طی این پروژه انجام شده
است.
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رونمایی از دو عنوان کتاب تاریخی
در شهر آشتیان

آیین رونمایی ،معرفی و بررسی کتاب «تاریخ
و فرهنگ آشــتیان» اثر اسدالله عبدلی آشتیانی
و «یاد و یادگار» اثر صادق حضرتی آشــتیانی با
حضور بهروز اکرمی ،معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی اســتانداری مرکزی؛ حجت االسالم
عباس دانشی ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اســتان؛ نظام الدین جهان میرزایــی ،فرماندار
آشتیان؛ ســعید فائضپور ،فرماندار کمیجان؛
مصطفی مرزبان ،سرپرســت میراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان مرکزی و
جمعی از مسئوالن ،نویسندگان و پژوهشگران
برگزار شد.
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در این نشســت ،صادق حضرتی آشــتیانی،
نویسنده کتاب «یاد و یادگار» با اشاره به مراحل
تألیف این اثر ،گفت :این کتاب یک اثر تحقیقی
اســت که نگارش آن چندین سال طول کشیده
و شامل یادداشــت های بکر و مهمی از تاریخ
منطقه آشتیان است.
حضرتی آشتیانی افزود« :یاد و یادگار» دارای
سه بخش و در مجموع  ۱۶فصل پیرامون تاریخ و
فرهنگ آشتیان و روستاهای حومه آن است .این
کتاب شــامل گزیده تاریخ آشتیان ،وجه تسمیه
روســتاها و تاریخچه بناهای قدیمی ،نگاهی به
اوضاع اجتماعی شهر آشتیان در دوران قاجار و
پهلوی و همچنین زندگینامه مشاهیر ،نخبگان و
برگزیدگان فرهنگ ،هنر و سیاست همچون چون
دکتر مصدق ،دکتر عباس اقبال آشتیانی ،پروین
اعتصامی ،مســتوفی الممالک آشتیانی ،میرزا
حسن آشتیانی و سفرنامههای ناصرالدین شاه و
درباریانی که به آشتیان سفر کردهاند ،است.
این پژوهشــگر آشــتیانی ادامــه داد :در این
پژوهش تالش شــده تا با اســتناد به نوشتههای
منتقدان و بررســی منابع مکتوب و نیز تفحص
در آثــار معماری و بناهای قدیمــی بازمانده از
روزگاران گذشــته ،مردان و زنان تاریخســاز و
تاثیرگذار منسوب به این منطقه که هر یک نقش
بزرگی در تحوالت فکری و سیاسی و اجتماعی

روزگاران خود داشتهاند ،غبار رخوت و فراموشی
از زوایای تاریخ این شــهر زدوده شود و در حد
توان سیمای آشــتیان پرشــکوه از پس قرون و
اعصار تاریخ نمایان شود.

عبدلی آشــتیانی ادامه داد :جایی که اسناد و
مدارک وجود نداشــته باشــد ،تاریخ نیز وجود
ندارد و اکنون وظیفه ما اســت کــه با بیداری و
هوشــیاری از میراث فرهنگی ،ادبی و تاریخی
خود حراست و نگهداری کنیم و به عنوان ودیعه
ای گران سنگ به نسل های آینده انتقال دهیم.
وی با اشاره به مراحل تألیف کتاب «تاریخ و
فرهنگ آشتیان» ،گفت :خطه عالم خیز آشتیان
نقش برجسته ای در ترویج تعالیم الهی و تربیت
سیاســتمداران و دانشمندان علمی و دینی دارد.
ایــن اثر شــامل  ۱۹بخش با عناوین :پیشــینه
تاریخی آشتیان ،زبان و گویش آشتیان ،اعیاد و
جشــنهای ملی ،مراسم مذهبی ،امثال و حکم
و باورها ،شــرح حال رجال و مشاهیر آشتیان،
پژوهشهای رجالی ،پژوهشهای مردمنگاری،
پژوهشهــای اجتماعی ،هنرهای نمایشــی و
موســیقی ،فرهنگ و معارف ،پوشاک و خوراک
و اسناد تاریخی است.

اســدالله عبدلی آشتیانی ،نویســنده کتاب
«تاریخ و فرهنگ آشــتیان» نیز در این مراســم
گفت :تاریخ ،ســابقه تمدن و حاصل آزمون و
خطای بشــریت اســت و برای پیوند به گذشته
و کســب تجارب پیشــینیان ،نیازمند بررسی و
شناخت اسناد و مدارک تاریخی هستیم.

در پایان این مراسم با حضور معاون استاندار
و مسئوالن استانی ،از زحمات اسدالله عبدلی
آشتیانی و صادق حضرتی آشتیانی با اهدای لوح
و هدایایی ،تقدیر شد.
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دیدار رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان
مرکــزی با مدیــرکل کتابخانههــای عمومی

با هدف برگزاری برنامههای مشترک فرهنگی و
آموزشی ،مهرداد احمدی ،رئیس دانشگاه فنی و
حرفه ای استان مرکزی با مهدی ثامنی ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکــزی دیدار و
گفتگو کرد.
رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی
در این دیدار گفت :دانشــگاه فنی و حرفه ای به
عنوان تنها دانشــگاه متولی آموزش عالی فنی و
حرفه ای در کشور به صورت تفکیک جنسیتی
اقدام به آموزش دانشجو می کند.
احمدی افزود :عمده فعالیت آموزشــی این
دانشگاه در حال حاضر در سطح کاردانی است
و هدف ،تربیت تکنســین و نیــروی کار ماهر
است.
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در این دیــدار پیرامون برگــزاری برنامههای
مشترک فرهنگی و آموزشی ،استقرار ایستگاههای
مطالعه کتاب در فضاهای دانشگاه ،اجرای طرح
اهدای کتــاب ،راه اندازی کتابخانه مشــارکتی
در دانشــگاه فنی امیرکبیر شــهر اراک و بررسی
راهکارهای انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک،
بحث و تبادل نظر شد.

رئیــس دانشــگاه جامــع علمــی کاربردی
اســتان مرکزی بــا مهدی ثامنی دیــدار کرد

مهدی رئوفی ،رئیس دانشــگاه جامع علمی
کاربردی اســتان مرکزی به همراه ســیدمهدی
فراهانی ،مسئول دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
علمی کاربــردی با مهــدی ثامنــی ،مدیرکل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکــزی دیدار و
گفتگو کرد.
رئوفــی در این دیدار گفت :هدف دانشــگاه
جامع علمی کاربــردی ،فراهم آوردن موجباتی
است که مشــارکت ســازمانها و دستگاههای
اجرایــی دولتی و غیــر دولتی را بــرای آموزش
نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشور
میباشــد به نحوی که دانش آموختگان بتوانند
برای فعالیتی که به آنها محول میشود ،دانش و
مهارت الزم را کسب نمایند.

رئیس دانشــگاه جامع علمی کاربردی استان
افزود :آموزش مهارت محور متناسب با نیازهای
شــغلی و مبتنی بر دانـــش ،ارتقای شــغلی و
حرفه ای مطابق با فناوری روز ،افزایش بهرهوری
نیروی کار با تاکید بر آموزش در محیط کار ،از
ویژگیهای اصلی این نظام آموزشی و مهمترین
وجه تمایز آن از سایر نظامهای آموزشی است.
در ایــن دیدار پیرامون برگــزاری پودمانهای
آموزشی متناســب با نیاز کتابخانههای عمومی
ویــژه کارکنان و کتابــداران و همچنین برگزاری
برنامههای مشــترک فرهنگی و آموزشی بحث و
تبادل نظر شد.
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دیدار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
با رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان مرکزی با علی اکبر کریمی ،نماینده مردم
شهرســتان های اراک ،خنــداب و کمیجان در
مجلس شورای اسالمی دیدار و گفتگو کرد.
مهــدی ثامنی در ایــن دیدار ضمن اشــاره
به وضعیت معیشــتی و حقوقی کتابــداران ،به
ارائــه گــزارش مختصــری از آخرین وضعیت
کتابخانههای عمومی اســتان پرداخت و گفت:
در ســطح اســتان مرکزی  78بــاب کتابخانه
عمومی داریم که از این تعداد  ۷۳باب کتابخانه
عمومــی نهــادی و  5باب کتابخانــه عمومی
مشارکتی است.
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ثامنی با اشاره به بازدید مسئوالن ارشد استان
از پــروژه کتابخانــه مرکزی شــهر اراک گفت:
عملیات اجرایی کتابخانه مرکزی از سال  ۹۳در
زمینی به مســاحت  ۶هزار و  ۲۰۰مترمربع ،با
 ۱۸هــزار و  ۸۵۰مترمربع زیربنا در هفتطبقه
آغاز شــده اســت و نیاز به همکاری مسئوالن
استان جهت تکمیل و افتتاح این مجموعه بزرگ
فرهنگی میباشد.
وی ادامــه داد :ایــن پروژه فرهنگی شــامل
بخشهای فاخری همچون سالنهای مطالعه،
مخــزن ،تاالر مفاخر ،بخــش پژوهش ،بخش
کــودک و نوجــوان و  ...اســت و امیدواریم با
تخصیص به موقع منابع مالی در آینده ای بسیار
نزدیک به بهرهبرداری برسد.

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
با اشــاره به فعالیتهــای فرهنگــی کتابداران
استان گفت :با توجه به شــیوع ویروس کرونا،
فعالیتهای فرهنگی ترویجــی کتابخانههای
عمومــی در بســتر فضای مجــازی در جریان
است و مســابقات کتابخوانی از جمله دهمین
دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی ،نشستهای
کتابخــوان ،محفلهــای ادبــی ،کارگاههای
آموزشــی و  ...در حال برگزاری و اجراست که
با اســتقبال مخاطبین و اعضای کتابخانههای
عمومی همراه بوده است.
ثامنی بــه رویکرد کتابخانههــای عمومی با
توجه به پیشــرفتهای علم و تکنولوژی اشاره
کرد و گفت :برنامهریزیهای الزم در خصوص
دســتیابی به روشهــای نوین و اجــرای آن در
کتابخانههای عمومی برای دسترسی آسان و بهتر
مخاطبین در دست بررسی و اقدام است.

علی اکبر کریمی گفت :به منظور جذب اعتبار
ملی برای اتمام پروژه کتابخانه مرکزی استان نیاز
به پیگیریهای جدیتری میباشد.
وی پیشــنهاد داد به منظور بررســی مسائل
کتابخانههای عمومی ،مشــکالت کتابداران و
پروژه کتابخانه مرکزی ،جلسه مشترکی با حضور
مســئولین وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی،
مدیــران نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور و
مجمع نمایندگان اســتان مرکزی برگزار شود و
مقرر شــد مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
پیگیریهای الزم را در این زمینه به عمل آورد.
رئیس مجمــع نمایندگان اســتان مرکزی در
پایان گفت :توجه ویژه به کتابخانههای عمومی
و تجهیــز این مراکز فرهنگــی ،نقش مهمی در
افزایش آگاهــی جامعه و کاهش آســیبهای
اجتماعی دارد.

نماینده مردم شهرستانهای اراک ،خنداب و
کمیجان در مجلس شورای اسالمی نیز در این
دیدار ضمن تاکید بر ضرورت توســعه فرهنگ
کتابخوانی ،خواســتار پیگیری جدی مشکالت
نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور و وضعیت
معیشتی کتابداران شد.
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ضرورت رسیدگی ویژه به مشکالت نهاد
در مجلس یازدهم

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی به همراه فهیمه لطفعلی ،رئیس
اداره کتابخانههای عمومی شهرستان دلیجان با
حجت االســام علیرضا سلیمی ،نماینده مردم
شهرستانهای دلیجان و محالت و عضو هیأت
رئیسه مجلس شــورای اسالمی دیدار و پیرامون
مســائل معیشــتی کتابداران و زیرساختهای
کتابخانههــای عمومی شهرســتانهای حوزه
انتخابیه گفتگو کرد.
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در این جلســه مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان به بودجه مورد نیاز نهــاد کتابخانههای
عمومی کشــور جهت بهبود و ترمیم وضعیت
حقوق کتابداران ،نحوه واریز ســهم نیم درصد
شهرداریها ،توســعه زیربنا ،منابع و تجهیزات
کتابخانههــای عمومــی و اقدامات شــاخص
فرهنگی اشاره کرد و خواستار توجه ویژه مجلس
یازدهم به کتابخانههای عمومی شد.
حجت االســام ســلیمی ،نماینده مجلس
شورای اســامی ضمن ابراز امیدواری جهت
حل مشکالت ،در خصوص پیگیری موضوعات
مطــرح شــده در هیأت رئیســه مجلــس قول
مساعد داد و گفت :نهاد کتابخانههای عمومی
کشــور در دوران مدیریــت جدیــد ،اقدامات
ارزشــمندی در زمینــه تاســیس کتابخانههای
عمومی ،فعالیتهای فرهنگی از جمله جشنواره
کتابخوانی رضوی ،آیینهــای رونمایی کتاب،
نشستهای کتابخوان ،ایجاد محافل ادبی و...
داشته است.

ســلیمی افزود :قطعا این اتفاقات مثبت جز
با تالش کتابداران فرهنگــی قابل عرضه نبود و
کتابداری کــه خود به لحاظ مالی و معیشــتی
مشکل نداشــته باشــد ،با دلگرمی بیشتری در
جهت توسعه اهداف سازمان تالش خواهد کرد؛
لذا بایستی به طور ویژه به این مساله توجه کرد.
وی خواستار تجهیز کتابخانههای عمومی به
منابع جدید و به روز و همچنین شــاداب سازی
و به روزرسانی تجهیزات کتابخانههای عمومی
شد.
در پایان نیــز پیرامــون موضوعاتی همچون
تاســیس کتابخانه در روســتای راوه شهرستان
دلیجان ،احداث کتابخانه در شــهر محالت و
راه اندازی بخشهای تخصصی تاریخ و علمای
شهرهای دلیجان و محالت بحث و گفتگو شد.
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دیدار مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
با نماینده مجلس شورای اسالمی

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی با محمدحسن آصفری ،نماینده
مردم شهرســتانهای اراک ،خنداب و کمیجان
در مجلس شــورای اســامی دیدار و در زمینه
راه حلهای قانونی ممکن برای رفع مشــکالت
بودجه ای نهاد کتابخانههای عمومی کشــور و
گسترش زیرساختهای کتابخانه ای در استان
گفتگو کرد.
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آصفری در این نشســت بر ضرورت حمایت
از وضعیت معیشــتی کتابداران تاکیــد و ابراز
امیــدواری کرد با حمایــت نمایندگان مجلس
شورای اسالمی ،قوانین و مقررات و مشکالت
بودجــه ای نهاد کتابخانههای عمومی کشــور
اصالح شود تا شاهد فعالیت بهتر کتابخانه های
عمومی و ترویج بیشــتر کتاب و کتابخوانی در
جامعه باشیم.
مهدی ثامنی نیــز در این دیدار گفت :حقوق
و مزایای کارکنــان کتابخانههای عمومی نیاز به
بازنگری جدی و افزایش متناســب با وضعیت
اقتصادی جامعــه دارد و مطابق مقررات اداری،
افزایش حقــوق همانند کارکنان ســایر ادارات
دولتی میبایست انجام شود.

وی ادامــه داد :عالوه بر ضرورت رســیدگی
به امور معیشــتی کتابداران ،نهاد کتابخانههای
عمومــی کشــور نیازمند مصوبــات حمایتی
مجلس در افزایش بودجه ســاالنه کتابخانههای
عمومی است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
همچنین به ارائه گزارش عملکرد کتابخانه های
عمومی استان به ویژه در ایام تعطیلی کتابخانهها
به دلیل شیوع کرونا پرداخت.
همچنین در این جلسه پیرامون نحوه همکاری
شــهرداریها در پرداخت ســهم نیم درصد و
همچنین بررسی وضعیت پروژه کتابخانه مرکزی
استان بحث و گفتگو شد.
در پایان ضمن اشــاره به فعالیتهای مجازی
کتابداران و برگزاری محفلهای ادبی در شــرایط
شــیوع کرونا ،پیرامون مقوله تبدیل کتابخانههای
عمومی به باشگاههای فرهنگی ،هنری ،علمی و
اجتماعیوفعالیتهایفراترازعملکردهایفعلی
کتابخانه های عمومی بحث و تبادل نظر شد.
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شهرستان به عنوان اهرم حمایتی کتابخانههای
عمومی ،به دنبال ترویج کتاب و کتابخوانی می
باشــد و از ظرفیت تمامی ادارات و ارگانها در
این زمینه میبایست استفاده شود.

جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان اراک برگزار شد

جلسه انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان
اراک به ریاست حسین بختیاری ،فرماندار اراک
و با حضور مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان مرکزی و دیگر اعضای انجمن در
سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
بختیــاری فرماندار شهرســتان اراک در این
جلســه گفت :جلســات انجمن کتابخانههای
عمومی باید به صورت منظم و با کیفیت حداکثر
برگزار شــود زیرا مصوبات این جلسه در ترویج
کتابخوانی در ســطح شهرستان اثرگذار خواهد
بود.
بختیاری افزود :باید دســتورکارهایی در این
جلسات مصوب شود که قابلیت اجرایی داشته
باشد و از تصویب مواردی که کاربردی نیستند
و نمیتوان آنها را عملیاتی کرد ،جلوگیری نمود.
وی ادامــه داد :انجمن کتابخانههای عمومی
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ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی نیز در این جلسه گفت :از ابتدای تیرماه
کــه کتابخانه های عمومی اســتان بازگشــایی
شــده اند ،ضمن رعایت پروتکلهای بهداشتی
و تهیــه اقالم مــورد نیاز کتابخانههــا ،در حال
خدمترسانی به شهروندان هستیم که با استقبال
اعضاء و مراجعین همراه بوده است.
ثامنی افزود :به دلیل شیوع کرونا ،فعالیتهای
فرهنگی و برنامههای ترویجی در بســتر فضای
مجازی در حال انجام اســت و کتابداران استان
همچون گذشــته در زمینه معرفی و نقد کتاب،
نشستهای کتابخوان ،آیین رونمایی کتاب و
محافل ادبی فعالیتهای تاثیرگذاری دارند.
در ادامــه جلســه نیز مصوبات جلســه قبل
پیگیری و پیرامون مباحثی همچون بررســی و
امکان ســنجی احداث کتابخانــه عمومی در
پارک بانوان شــهر اراک ،افزایش حق عضویت
کتابخانههــای عمومــی اصلی شــهر اراک و
راهکارهای ترویج کتاب و کتابخوانی از طریق
صداوسیمای استان و تبلیغات محیطی بحث و
تبادل نظر شد.

جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان محالت برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان محالت و شهر نیمور با حضور مهدی
ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان؛
حســن قمری ،فرماندار شهرســتان محالت و
اعضای انجمن در ســالن جلسات فرمانداری
محالت برگزار شد.

همچنین در این جلســه پیرامون نحوه اطالع
رسانی برنامههای فرهنگی کتابخانههای عمومی
در سطح ادارات و ارگانهای شهرستان ،اجرای
طرحهای خالقانه با هدف گسترش کتابخوانی
و محوطه ســازی کتابخانه امام صادق(ع) شهر
نیم ور بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی
تشــکیل انجم ن خیرین کتابخانهساز شهرستان
محالت را اقدامی مفیــد و تأثیرگذار در جهت
توسعه و ارتقای سرانه کتاب و کتابخوانی در این
شهرستان عنوان کرد.
ثامنی افزود :اســتفاده از ظرفیت خیرین در
راســتای توســعه کتابخوانی میتواند راهگشا
باشــد و امیدواریم با کمک خیرین و ســاخت
کتابخانههــای جدید و تجهیــز کتابخانههای
موجود ،شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر نسل
جوان و نوجوان شهرستان باشیم.
در این جلسه ساختار تاسیس انجمن خیرین
کتابخانه ساز شهرستان محالت تشریح و تدوین
و غالمرضا بهرامبیگی به عنوان مسئول پیگیری
تشکیل انجمن خیرین شهرستان انتخاب شد.
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محفل ادبی «ادیب» در استان مرکزی
آغاز به کار کرد

آییــن افتتاح محفل ادبــی «ادیب» با حضور
مهدی ثامنی ،مدیــرکل کتابخانههای عمومی
اســتان؛ عباس احمدی ،نغمه مستشارنظامی
و مرضیه فرمانی از شــاعران کشــور به صورت
مجازی برگزارشد.
مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی در این مراســم گفت :با اجرای
برنامههــای متنوع فرهنگــی به دنبــال تبدیل
کتابخانههــای عمومی بــه پاتوقهای فرهنگی
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اجتماعی هســتیم و از ظرفیت محافل ادبی در
این زمینه میتوان بهره برداری کرد.
ثامنی افــزود :در ایام شــیوع ویروس کرونا،
کتابخانههای عمومی اســتان در بســتر فضای
مجازی بــه فعالیت خود ادامــه دادند و ضمن
ترویج کتــاب و کتابخوانی ،ارتبــاط خود را با
اعضاء و مخاطبین حفظ کردند.
عبــاس احمدی ،دبیــر محفل ادبــی ادیب
نیز ضمن اشــاره بــه تاریخچه اســتان مرکزی
و مفاخــر و مشــاهیر این اســتان گفت :ادیب
الممالک فراهانی نویسنده ،ادیب ،فعال سیاسی
و روزنامهنــگار آزادیخواه دوره قاجار اســت و
از میان انواع قالب های شــعر ،بیش از همه به
قصیده و قطعه تمایل نشان می داد.
احمدی ادامــه داد :ادیب الممالک عالوه بر
سرودن شعر در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی
شــرکت می کرد و در تحقــق آرمانهای آزادی
خواهانه ،ریشــه کن کردن اســتبداد و استقرار
حکومت شورایی به مجاهدان یاری می رساند.
در ادامه این مراســم حمید روشنایی و موحد
اصولی از شــاعران این اســتان به شعرخوانی
پرداختند.
گفتنی است ،محفل ادبی «ادیب» با دبیری
عباس احمدی به صــورت هفتگی در فضای
مجــازی میزبان فرهنگدوســتان و شــاعران
خواهد بود.

راهاندازی واحد سیار
کتابخانههای عمومی استان مرکزی

مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی گفت :همزمان بــا دهه امامت
و والیــت ،واحد ســیار کتابخانههای عمومی
اســتان مرکزی با هدف ارائه خدمات فرهنگی و
کتابخانهای فعالیت خود را آغاز میکند.
ثامنی افزود :کارکرد اصلی این واحد سیار به
جریان انداختن شور و شوق کتابخوانی در سطح
شــهرهای اســتان و خدمت به جامعه هدف به
ویژه قشر کودک و نوجوان است و با شعار «حال

خوش خواندن» این واحد ســیار آماده خدمات
رسانی به عموم مردم شریف استان مرکزی است.
وی ادامه داد :تبلیــغ و ترویج کتابخوانی ،در
دسترس قرار دادن کتاب برای عموم ،جمع آوری
کتب اهدایی شهروندان و ارتباط مستقیم و ساده
بــا عالقمندان کتاب و کتابخوانی از اهداف این
طرح فرهنگی می باشد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
گفت :در آینده نزدیک نیــز با تجهیز این مینی
بوس ،ارايه كتاب بــه مناطقي كه فاقد كتابخانه
عمومي هستند امکانپذیر میشود و برای تأمین
نیاز اطالعاتی کتاب دوســتان در مناطق حاشیه
ای و کمتر برخوردار به ارائه خدمات میپردازد.
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دیدار مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو اراک
با مدیرکل کتابخانههای عمومی استان

بــا هدف ترویــج کتابخوانــی در بین دانش
آموزان و گسترش همکاری های مشترک ،علی
دربندی ،مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو اراک
با مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار که معاون پرورشی و تربیت بدنی
آمــوزش و پرورش ،کارشــناس روابط عمومی
و مســئول پژوهشســرای دانش آموزی ناحیه 2
شــهر اراک نیز حضور داشتند ،پیرامون بررسی
همکاریهای فی مابین کتابخانهها و مدارس،
ترویــج فرهنگ مطالعــه و کتابخوانی در میان
دانش آمــوزان ،تقویت ارتبــاط کتابخانههای
عمومی و مدارس و برگزاری برنامههای فرهنگی
مشــترک ،توســعه و توزیع کتابهای ایستگاه
مطالعه در مدارس ،بررســی و همکاری جهت
تاسیس کتابخانه عمومی مشارکتی یا نهادی در
مجموعه آموزش و پــرورش و اهدای کتاب به
کتابخانههای مدارس بحث و تبادل نظر شد.
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خریــد اســباب بــازی بــرای کتابخانههای
عمومی شهرستان شازند

جلســه انجمن کتابخانههای عمومی شازند
برگزار شد

با حضور مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی اســتان مرکزی و اعضای شورای اداری
شهرستان ،جلسه انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان شازند برگزار شد.
در این جلســه پیرامون راهکارهای ســاخت
کتابخانــه عمومــی در محلــه کالوه توســط
شهرداری شازند بحث و تبادل نظر شد و مقرر
گردید شرایط الزم جهت احداث این کتابخانه
توسط اعضای انجمن بررسی شود.

محسن ساریخانی ،رئیس اداره کتابخانه های
عمومی شهرستان شازند گفت :پیرو صورتجلسه
انجمن کتابخانههای عمومی شهرستان شازند و
به منظور جذب کودکان به مطالعه یار مهربان،
مبلغ  50میلیون ریال اســباب بازی و وســایل
کمک آموزشــی برای کتابخانه عمومی شهدای
شــازند ،کتابخانه عمومــی امیرالمومنین(ع)
آســتانه ،کتابخانه عمومی شــهدای هندودر،
کتابخانه عمومی شــهدای مالمیــر و کتابخانه
عمومی شهدای حصار و فر خریداری شد.
ســاریخانی گفت :یکــی از برنامههای نهاد
کتابخانههای عمومی کشور تجهیز کتابخانهها
به اسباببازی است تا از این طریق بتوان کودکان
را به حضــور در کتابخانههای عمومی جذب و
همراه با شــادی و نشاط  ،کتابهای متناسب با
نیاز آنها را ارائه کرد.
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دیدار رئیس اداره شهرستان ساوه
با نماینده مجلس شورای اسالمی

محمد اشــرفیان ،رئیــس اداره کتابخانههای
عمومی شهرســتان ســاوه با حجت االســام
محمد سبزی ،نماینده مردم شهرستانهای ساوه
و زرندیه در مجلس شــورای اســامی دیدار و
گفتگو کرد.
اشــرفیان در این دیدار به وضعیت معیشتی و
حقوقی کتابداران اشاره کرد و به ارائه گزارشی از
وضعیت کتابخانههای عمومی شهرستان ساوه
پرداخت.
حجت االسالم ســبزی نیز ضمن یادداشت
مسائل و مشــکالت کتابخانههای عمومی ،در
خصوص پیگیری نامه دبیر كل نهاد کتابخانههای
عمومی کشور و طرح ســوال از وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی توسط مجمع نمایندگان استان،
قول مساعدت و همکاری داد.
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در این جلسه پیرامون مباحثی همچون كمبود
ســرانه فضای كتابخانه ای در شهرستان ساوه،
بررســی ایجاد كتابخانه در مناطــق بازآفرینی
شهری توسط شــهرداری ،ساخت كتابخانه در
شهر آوه و روستاهای با جمعیت باالی 2000نفر
ماننــد یل آباد ،طــراز ناحیــد و نورعلیبیك و
همچنین راه اندازی كتابخانه در شهرك علوی و
شهر صنعتی کاوه بحث و تبادل نظر شد.

دیدار رئیس اداره شهرستان خمین
با نماینده مجلس شورای اسالمی

مجتبی حیدری ،رئیــس اداره کتابخانههای
عمومی شهرســتان خمین بــا علیرضا نظری،
نماینده مردم شهرســتا ن خمیــن در یازدهمین
دوره مجلس شــورای اســامی دیدار و گفتگو
کرد و گــزارش مختصــری از آخرین وضعیت
كتابخانههای عمومی شهرستان ارائه نمود.
نماینده مردم شهرســتا ن خمیــن در مجلس
شورای اســامی نیز در این دیدار ضمن تأكید
بر ضرورت توجه به فرهنگ كتاب و كتابخوانی،
حمایت خود در خصوص پیگیری مشــكالت
نهــاد كتابخانه هــای عمومی كشــور و وضع
معیشتی كتابداران در مجلس شورای اسالمی را
اعالم نمود
نظری با بیــان اینكه در صورت طرح موضوع
در مجلس شــورای اسالمی از آن دفاع خواهند
نمود ،گفت :در ســطح شهرســتان خمین نیز
حمایــت كامل خود را جهت پیشــرفت كیفی
و كمی كتابخانه های عمومــی به كار خواهیم
گرفت.
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محفل ادبــی ادیب کتابخانه هــای عمومی
استان مرکزی میزبان سوگواره شعر
«ده شب ،ده محفل» شد

سوگواره شعر عاشورایی «ده شب ،ده محفل»
همزمان با روز تاسوعای حسینی ،در بستر شبکه
اسکای روم و به صورت زنده میزبان جمعی از
شــعرای آیینی عضو محفل ادبی ادیب اداره کل
کتابخانه های عمومی استان مرکزی شد.
در این ســوگواره که با حضور نغمه مستشار
نظامی ،دبیر محافل ادبی کتابخانه های عمومی
کشور؛ مدیران کل استان های مرکزی ،اصفهان
و کرمان؛ مسئولین ،کارشناســان این ادارات و
کتابداران کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی
برگزار شد ،عباس احمدی ،دبیر این محفل و از
شعرای مطرح و برگزیده جشنواره های مختلف
ادبی کشور به اجرای برنامه پرداخت و در ادامه
محفل ادیب ،میزبان شعرای استانی و کشوری
چون علی احدی ،ســید مســعود طباطبایی و
موحد اصولی بود.
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احمــدی ،دبیر محفــل ادبی ادیــب در این
نشســت ضمن اشــاره به تاریخچه شعر آیینی،
بــه قرائت شــعر پرداخت کــه در ادامــه به آن
می پردازیم؛
این گونه در قفس به رهایی نمی رسیم
بی ناخدا بدان به خدا نمی رسیم
یک عمر صرف مدرسه و درس شد ولی
بی گریه بر حسین به جایی نمی رسیم
شکر خدا که روزی ما ز روضه هاست
بی اشک ما به نان و نوایی نمی رسیم
بی شوق انتظار به بیراهه می رویم
جز راه دل به کرب وبالیی نمی رسیم
یا ایا العزیز تو شرط رسیدنی
وا مانده ایم تا تو نیایی به جایی نمی رسیم
ما را بدون تو به پشیزی نمی خرند
جز با حضور تو به بهایی نمی رسیم
صاحب عزا به دست تهیمان نگاه کن
بی لطف تو به فیض گدایی نمی رسیم

کتاب «قیام متصل به آسمان»
در دلیجان رونمایی شد

به همت اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
دلیجــان و با حضــور امام جمعــه ،فرماندار و
جمعی از مســئولین شهرســتانی ،کتاب «قیام
متصل به آســمان :خاطرات و زندگینامه شهید
حســن دالوری ،فرمانده گروهان یگان دریایی
لشــگر 17علی ابن ابیطالب(ع)» نوشته مهدی
قاسمی در ســالن جلسات فرمانداری رونمایی
شد.
در ابتدای جلســه مهدی ثامنــی ،مدیر کل
کتابخانه های عمومی اســتان مرکزی از طریق
اســکای روم و به صــورت مجازی بــه تداوم
برگــزاری برنامه هــای ترویجــی کتابخوانی و
حمایت از نویســندگان به ویــژه در حوزه دفاع
مقدس اشاره کرد.
در این نشست مهدی قاسمی ،نویسنده کتاب
به بیان نحوه جمــع آوری خاطرات و نگارش و
چاپ کتــاب پرداخت و در ادامــه حمیدرضا
صادقی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی
دلیجان در خصوص عنوان کتاب ،متن و سبک
نگارش نویســنده و اقدام موثر تحریر وصایای
شهدا با خط خوشنویسی در پایان کتاب مطالبی
را عنوان نمود.

در پایــان نیز پــس از قرائــت بخشهایی از
کتاب توسط خواهر شهید و بیانات امام جمعه و
فرماندار شهرستان دلیجان ،آیین رونمایی کتاب
«قیام متصل به آسمان» برگزار شد و از نویسنده
کتاب با اهدای تندیس و لوح ســپاس ،تقدیر به
عمل آمد.
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نشست کتابخوان
روسای ادارات شهرستانها برگزار شد

با هدف ترویج کتابخوانی و از طریق سامانه
اسکای روم ،نشست کتابخوان مجازی روسای
ادارات کتابخانههــای عمومی شهرســتانهای
استان مرکزی برگزار شد
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در این نشســت کتاب «سووشــون» توسط
میالد احمدی ،رئیس اداره کتابخانههای عمومی
شهرســتان خنداب؛ «بچههای حاج قاســم:
خاطرات سردار حسین معروفی» توسط فهیمه
لطفعلــی ،رئیــس اداره کتابخانههای عمومی
شهرستان دلیجان؛ «شازده حمام» توسط محمد
اشــرفیان ،رئیس اداره کتابخانههــای عمومی
شهرســتان ساوه؛ «دختر شــینا» توسط محمد
ســردارپور ،رئیــس اداره کتابخانههای عمومی
شهرســتان فراهــان و «بیندیشــید و ثروتمند
شوید» توســط مرتضی فرمهینی ،رئیس اداره
کتابخانههای عمومی شهرستان تفرش معرفی و
به اشتراک گذاشته شد.

چهارمین نشست محفل ادبی ادیب
برگزار شد

با هدف آشــنایی بررسی پیشــینه های شعر
عاشورایی ،چهارمین نشست محفل ادبی ادیب
اداره کتابخانههای عمومی استان مرکزی در بستر
فضای مجازی برگزار شد.
در این نشســت عبــاس احمدی ،شــاعر و
کارشــناس حوزه شــعر و ادبیات و چهره ادبی
کشور به معرفی کتاب «ادیب الممالک فراهانی»
تالیف سیدعلی موسوی گرمارودی پرداخت و
اشعاری از این شــاعر در مراثی ائمه اطهار(ع)
را قرائت کرد.
احمدی همچنین به کنگرههای شعر ،مقاالت
و جشنواره هایی در که سالهای گذشته در حوزه
شــعر آیینی برگزار شده است ،اشــاره کرد و در
ادامه اشعار عاشورایی شاعران دوره قاجار مورد
تحلیل و بررسی قرار داد.
در ادامه نیز موحد اصولی ،حمید روشــنایی
و علی معرفتوند از شــعرای جوان اســتانی و
کشوری به قرائت اشــعاری در مدح اهل بیت
عصمت و طهارتو قیام عاشورا پرداختند.
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جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان ساوه برگزار شد

با حضور مهدی ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای
عمومی استان مرکزی و علی میرزایی ،فرماندار
ســاوه ،جلســه انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان ساوه به صورت ویدئوکنفرانس برگزار
شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
در این جلســه به برنامههای اجرا شــده توسط
کتابخانههــای عمومی در ایام شــیوع ویروس
کرونا اشــاره کرد و پیرامون مسایل و مشکالت
کتابخانههای عمومی شهرستان ساوه به بحث و
تبادل نظر پرداخت.
میرزایــی ،فرمانــدار ســاوه نیز با اشــاره به
فعالیتهای فرهنگی کتابداران در فضای مجازی،
بر گسترش فرهنگ مطالعه و ترویج کتابخوانی
در بین اقشــار مختلف جامعه بــه ویژه دانش
آموزان تاکید کرد.
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از مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه
می توان به اســتقرار كتابخانه ســیار در یكی از
میادین یا مراكز پرتردد شهر ساوه جهت ایستگاه
مبادله كتاب ،دیواركشی كتابخانه عالمه عسگری
توسط شــهرداری ،پیگیری ایجاد كتابخانه در
شهر آوه و روستای یل آباد ،پیگیری باز پس گیری
زمین كتابخانه مركزیساوه با همکاری فرمانداری
و دادگستری شهرستان ،پیگیری ایحاد كتابخانه
مشاركتی ،پیگیری خرید دستگاه های وندینگ
کتاب و پیگیری تشكیل انجمن خیرین كتابخانه
ساز ساوه توسط فرمانداری اشاره کرد.

جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان کمیجان برگزار شد

با حضور مدیرکل کتابخانههای عمومی استان
مرکزی ،سومین جلســه انجمن کتابخانههای
عمومــی شهرســتان کمیجان در ســال  99با
حضور مهــدی ثامنی ،مدیــرکل کتابخانههای
عمومــی اســتان مرکزی و اعضــای انجمن به
صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
مدیر كل كتابخانههای عمومی استان مرکزی
در این نشست ،خواســتار تعامل هرچه بیشتر
شــهرداری و ادارات شهرستان با كتابخان ه های
عمومی شــد و گفت :كتابخانههای عمومی در
ســطح كشــور نقش بهره بردار را دارند و برای
ترویج کتــاب و کتابخوانی همه دســتگاههای
متولی می بایست همکاری کنند.
حجت الله عیســی آبادی ،معــاون فرماندار
کمیجان نیز در این نشست گفت :رمز موفقیت
كتابخانههای عمومی تعامل مناسب با دستگاهها
و ســازمانهای فرهنگی اســت و فعالیتهای
ترویجی كتابداران شهرستان در فضای مجازی
و در ایام شیوع ویروس کرونا جای تقدیر و تشکر
دارد.

بررسی استقرار ایستگاههای مطالعه در سطح
ادارات ،تأســیس انجمن خیرین كتابخانهساز
شهرســتان کمیجان ،پیگیری برگزاری جلســه
مشترک با حضور مدیركل كتابخانههای عمومی
استان ،كارشناسان ستادی ،شورای اسالمی شهر
و شهردار میالجرد به منظور بررسی مشکالت
کتابخانــه عمومی شــادروان محمودی شــهر
میالجرد از مهمترین مباحث مطرح شده در این
جلسه بود.
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پنجمین نشست محفل ادبی ادیب
برگزار شد

بــه مناســبت روز شــعر و ادب فارســی و
بزرگداشــت محمدحسین شــهریار ،پنجمین
نشســت محفل ادبی ادیب اداره کتابخانههای
عمومی اســتان مرکزی در بستر فضای مجازی
برگزار شد.
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در این نشســت عبــاس احمدی ،شــاعر و
کارشــناس حوزه شــعر و ادبیات و چهره ادبی
کشــور به معرفی کتابها و زندگینامه اســتاد
شهریار پرداخت و گفت :شهریار از اساتید بی
بدیل شــعر پارسی است و سبک میانه بین غزل
ســنتی و غزل نئوکالسیک شــاعرانی همچون
حسین منزوی ونیستانی را ادامه داد.
احمدی افزود :شهریا ر واسطه خوبی بین این
دو اسلوب ادبیاتی بود و غزلهای عاشقانه ایشان
مورد اقبال قرار گرفت.
در ادامــه نیز آقایــان نصیــری ،طباطبائی و
روشــنایی و خانمها الوانی و توکلی از شعرای
جوان اســتانی و کشــوری به قرائت اشــعاری
پرداختند

جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی
شهرستان محالت برگزار شد

جلسه مشترک انجمن کتابخانههای عمومی
شهرستان محالت و شهر نیمور با حضور مهدی
ثامنی ،مدیرکل کتابخانههای عمومی اســتان؛
حســن قمری ،فرماندار شهرســتان محالت و
اعضای انجمن در ســالن جلسات فرمانداری
محالت برگزار شد.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی
تشــکیل انجم ن خیرین کتابخانهساز شهرستان
محالت را اقدامی مفیــد و تأثیرگذار در جهت
توسعه و ارتقای سرانه کتاب و کتابخوانی در این
شهرستان عنوان کرد.

ثامنی افزود :اســتفاده از ظرفیت خیرین در
راســتای توســعه کتابخوانی میتواند راهگشا
باشــد و امیدواریم با کمک خیرین و ســاخت
کتابخانههــای جدید و تجهیــز کتابخانههای
موجود ،شاهد رشد و پیشرفت هرچه بیشتر نسل
جوان و نوجوان شهرستان باشیم.
در این جلسه ساختار تاسیس انجمن خیرین
کتابخانه ساز شهرستان محالت تشریح و تدوین
و غالمرضا بهرامبیگی به عنوان مسئول پیگیری
تشکیل انجمن خیرین شهرستان انتخاب شد.
همچنین در این جلســه پیرامون نحوه اطالع
رسانی برنامههای فرهنگی کتابخانههای عمومی
در سطح ادارات و ارگانهای شهرستان ،اجرای
طرحهای خالقانه با هدف گسترش کتابخوانی و
محوطه سازی کتابخانه امام صادق(ع) شهر نیم
ور بحث و تبادل نظر شد.
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نشست کتابخوان کتابداران
شهرستان اراک برگزار شد

به همت کتابخانه عمومی شــهید زراستوند،
نشست کتابخوان مجازی با حضور جمعی از
کتابداران شهرستان اراک در صفحه اینستاگرام
کتابخانه برگزار شد.
در این نشســت معصومه امیــری به معرفی
کتاب «چگونگی تربیت فرزندان بدون از دست
دادن عشق و احترام» پرداخت .این کتاب دارای
 9فصل اســت و تنها مختص پــدران و مادران
نیســت .معلمان گرامی نیز مــی توانند از این
کتاب اســتفاده کنند .در این کتاب راه صحیح
تربیت فرزندان به نمایش کشیده می شود تا افراد
از ســامت روان بهره کافی را ببرند وهمچنین
کودکان آینده خوبی داشته باشند.
حمیده مومنی به معرفــی کتاب «بزن بیرون
و بــازی کن» پرداخت .در این کتاب به تاثیرات
مفید بازی در تربیت اشارات فراوانی می شود.
بازی در نقش پذیری کودک در آینده بسیار موثر
اســت و همچنین نکته قابل تامل این است که
بازی ها در ملل مختلف به یک شــکل و با نام
های متفاوت وجود دارند .بازی باعث می شود
فرزندانی خالق و شاد تربیت کنیم.
ســعیده رحیمی بــه معرفی کتاب «شــیوه
های نوین تربیت از  3ســالگی تا  18سالگی»
پرداخــت .این کتــاب جدیدترین شــیوه های
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آموزشــی را نشــان می دهد .این کتاب با دیگر
کتاب های این حوزه متفاوت اســت و بســیار
کاربردی اســت.در این کتــاب در مورد تفاوت
فرزندان می خوانیــم و از اهمیت نه گفتن و یاد
دادن نه گفتن به فرزندان مطلع می شویم.
الهــام محمودبگــی کتاب «قورباغــه ات را
قورت بده» را معرفی کرد .این کتاب توصیه های
عملی برای استفاده از وقت است .داشتن هدف
مشخص برنامه ریزی و مدیریت و تمرکز از مهم
ترین فاکتورها برای استفاده از وقت است.
اعظــم ندری نیــز به معرفی کتاب «شــفای
زندگــی» پرداخــت .اینکــه تفکــر مثبت چه
جایگاهی در زندگی دارد و دوست نداشتن خود
و تفکرات و حتی جسم می تواند تاثیرات منفی
زیادی روی بدن بگذارد.
در پایــان صدیقــه داودآبــادی بــه معرفی
کتاب «خشــم» پرداخت و تفاوت خشــم را با
پرخاشگری بیان کرد.

عصر شــعر آیینــی در شهرســتان دلیجان
برگزار شد

به مناســبت دهه اول ماه محــرم الحرام و با
حضور جمعی از شــاعران شهرستان دلیجان،
ویژه برنامه عصر شــعر آیینی به صورت پخش
زنده از صفحــه اینســتاگرام کتابخانه عمومی
اشراق برگزار شد.
در این مراسم از شاعران و ارادتمندان سرور و
ساالر شهیدان ،حضرت اباعبدالله الحسین(ع)،
اشــعار خود را در مدح اهــل بیت عصمت و
طهارت به اشتراک گذاشتند.
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فصـل سوم:

فعالیت های فرهنگی و رسانه ای
کتابخانه های عمومی استان

اطالع رسانی دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
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برگزاری جلسات هفتگی محفل ادبی ادیب در فضای مجازی

صفآرایی طنازان در مقابل کرونا با «اقتراح ماسک»

محفل ادبــی ادیب کتابخانــه های عمومی اســتان مرکزی
با دعوت از شــاعران و اهالی ادب سراســر استان برای پیوستن
به پویش ادبی «اقتراح ماســک» از عالقهمندان خواســته است
تابا اقتراح و ســرایش تک بیت با کلید واژه «ماســک» در بسیج
همگانــی برای حمایــت از کادر درمان و رعایــت توصیههای
بهداشتی در مقابله با کرونا همراه شوند.
شــاعران میتوانند برای اثرگذاری بیشتر ،ابیات را به زبان طنز
(طنز عفیف) بســرایند ،از ابیات معروف بزرگان ادب فارســی
بهرهمند شوند و در نهایت شعر خود را با هشتگ #اقتراح_ماسک
منتشر کنند.
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فعالیت گسترده کتابخانه های عمومی استان مرکزی در فضای مجازی
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انتشار ویژه نامه الکترونیکی «کتاب آفتاب» به مناسبت روز خبرنگار
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طراحی و توزیع پوسترهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا
راه اندازی صفحه بهداشت و سالمت در پرتال اداره کل
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طراحی و انتشار بسته مطالعاتی به مناسبت هفته دولت
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طراحی و انتشار بسته مطالعاتی به مناسبت ماه محرم حسینی
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برگزاری برنامه های فرهنگی با مشارکت ادارات و ارگانهای استان
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فصـل چهارم:

دهمینجشنوارهکتابخوانیرضوی

انتخاب میکند ،به این مهم دست یافته است .با
برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی طیف وسیعی
از اعضای کتابخانه هــا و عالقمندان به معارف
اسالمی با معارف رضوی ارتباط برقرار کرده و از
سیره امام رضا(ع) درس زندگی می گیرند.
جشنواره کتابخوانی رضوی پایه گذار حرکت
فرهنگی عظیمی در سطح جامعه است

حجت االسالم عباس دانشی در گفت و گو با
روابط عمومی اداره کل کتابخانههای استان مرکزی
اظهارداشت:جشنوارهفرهنگیهنریامامرضا(ع)
از بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی در جهان اسالم
محسوب میشــود که سال ها اســت در کشور
بنیانگذاری شــده و تدریجا به گستره بین المللی
دست یافته اســت .این جشــنواره در حوزههای
مختلف فرهنگی و هنری فعالیتی چشمگیر داشته
است که از جمله آن میتوان به برگزاری جشنواره
کتابخوانی رضوی اشاره کرد.
مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان
مرکزی با اشــاره بــه اینکه جشــنواره کتابخوانی
رضوی بــا دو هدف عمده برگزار میشــود ،بیان
کرد :نهاد کتابخانههای عمومی کشور از یک سو
ترویج معارف رضوی را مورد هدف قرار داده و با
انتخاب و به اشتراک گذاشتن آثار برجسته ای که
از نویسندگان توانمند و فاضل کشور در این زمینه

وی ابراز کرد :هدف دیگر برگزاری این جشنواره،
ترویج فرهنگ کتابخوانی اســت که توانســته با
تدوین یک برنامه منســجم و نظامند و شیوه های
مناســب ،یک حرکت عمده جمعی را در کشور
ساماندهیمیکند.کمتررویدادفرهنگیدرسطح
کشور داریم که در طیف گسترده ای از جامعه به
اشتراک گذاشته شود ،اما این جشنواره موفق شده
عالقمندان زیادی جذب کند.
حجت االســام دانشی با اشــاره به برگزاری
دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در سال
جــاری ،افزود :هزاران نفر از اســتان مرکزی طی
ادوار گذشته در این جشنواره شرکت و کتابهای
معرفی شــده را مطالعه کردند که عالوه بر ترویج
فرهنگ مطالعه منجر به گسترش سنت و سیره اهل
بیت(ع) در سطح جامعه شد.
وی با بیان اینکه این جشنواره در دورههای قبل
به دو شــیوه مکتوب و مجازی برگزار شده است،
خاطرنشــان کرد :با توجه به شــرایط شیوع کرونا
این جشنواره امسال کامال به شکل مجازی برگزار
می شود.
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نوجوانان اســتان مرکزی بیان کــرد :با توجه به
برگــزاری دهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانی
رضوی ،تــاش داریم کودکان و نوجوانان عضو
این کانون و خانوادههای آن ها را به شــرکت در
این جشنواره تشویق و ترغیب کنیم.
همکاری مربیان کانون پرورش فکری
در برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی

جهانبخــش قنبــری در گفت وگو بــا روابط
عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکــزی با بیان اینکه برگزاری این جشــنواره در
ترویج فرهنگ اهل بیت(ع) نقش بسزایی دارد،
اظهار داشــت :امیدواریم بتوانیم با تشــویق و
ترغیب اعضای کانون به حضور در این جشنواره
بخشی از وظیفه ای که در راستای ترویج فرهنگ
کتــاب و کتابخوانی و ارادت بــه امام رضا(ع)
داریم را به نحو شایسته ای انجام دهیم.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه یکی از اهداف
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،بحث
مطالعه و عمده فعالیتهای این نهاد براســاس
کتاب اســت ،به همین دلیل با نهادهایی که در
این زمینه فعالیــت دارند ،همکاریهای الزم را
خواهیم داشت.
مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و
110

کتاب آفتاب

قنبری با اشــاره به اینکه ســال گذشته تعداد
زیادی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان استان مرکزی در جشنواره کتابخوانی
رضوی شــرکت کردند ،اظهار داشت :یکی از
مراکــزی که میتواند در ایــن زمینه قدم بر دارد
کانون اســت؛ چراکه اعضای زیادی دارد و می
توانیم با اعالم فراخوان شرکت در این جشنواره،
زمینه حضور آن ها را فراهم کنیم.
وی ابراز کرد :با توجه به شرایط جامعه با وجود
ویروس کرونا ،حضور فیزیکی اعضا را نداریم
اما از طریق فضای مجازی میتوانیم این ارتباط
را با بچهها برقرار و محورهای مختلف جشنواره
رضوی را به آن ها اعالم کنیم.
مدیرکل پرورش فکری کــودکان و نوجوانان
اســتان مرکزی افزود :مربیــان ادبی ،فرهنگی و
هنری ما به عنوان راهنما در کنار اعضای شرکت
کننده در این جشنواره کتابخوانی خواهند بود و
راهنماییهای الزم را به آن ها گوشــزد خواهند
کرد.

تاثیرگــذار در زندگی افراد و به ویژه دانشآموزان
است که بایستی به آن ها در شناخت الگوهای
درست زندگی کمک کرد و راه را به آن ها نمایاند.

جشنواره کتابخوانی رضوی فرصتی
برای توسعه فرهنگ کتابخوانی است

معصومــه انصــاری در گفتوگو بــا روابط
عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی اظهار داشت :در راستای ترویج فرهنگ
مطهــر رضوی و بــه منظور گســترش فرهنگ
مطالعه و مطالعه کتابهای مرتبط با سیره اهل
بیت عصمت و طهارت علیهمالســام به ویژه
زندگی حضرت ثامن الحجــج امام رضا(ع)،
دهمین جشــنواره کتابخوانــی رضوی به همت
آســتان قدس رضــوی و نهــاد کتابخانه های
عمومی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با همکاری تمامی دستگاهها و از جمله دستگاه
عظیم آموزش و پرورش برگزار میشود.
وی تصریــح کــرد :فرهنگ مطالعــه نیاز به
فرهنگسازی دارد و کاری که این جشنواره انجام
میدهد ،فرهنگسازی در زمینه مطالعه و البته
مطالعه کتابهای خوب و سودمند و کتابهای

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش
استان مرکزی افزود :از آنجایی که این جشنواره با
محوریت معرفی اهل بیت(ع) به ویژه حضرت
امام رضا(ع) برگزار میشود ،به طور قطع و یقین
در معرفی ســیره زندگی اهــل بیت عصمت و
طهارت(ع) به کودکان و نوجوانان و جوانان نقش
بسزایی خواهد داشــت و البته عوامل انگیزشی
و تقدیر هم در کنار این جشــنواره بر حالوت و
لذت مطالعه خواهد افزود.
انصــاری با بیــان اینکــه این جشــنواره در
گروه های ســنی کودک و نوجوان و گروه سنی
جــوان و بزرگســال برگزار میشــود ،ادامه داد:
در ایــن رابطه آموزش و پرورش اســتان مرکزی
بخشــنامهای را به تمامی مدارس استان ارسال
کرده و با توجه به تعطیلی مدارس این بخشنامه و
فراخوان شرکت در جشنواره در تمامی کانالها و
گروههای همکاران و نیز از طریق مدیران مدارس
در تمام کانالهای مدارس و همچنین شبکه شاد
ارسال خواهد شد.
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وی ادامه داد :ســیره اهل بیــت(ع) مملو از
درس زندگــی ،آزادگی ،ایثار ،ایمان ،تعهد و ...
است که با مطالعه آن میتوان زندگی سراسر از
خوبیها و نیکیها برای خود و اطرافیان فراهم
کرد .حضــور در جشــنواره کتابخوانی رضوی
میتواند این موقعیت را ایجاد کند.
جشنواره کتابخوانی رضوی در ترویج
سیره اهل بیت(ع) نقش موثری دارد

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در
گفتگو بــا روابط عمومی اداره کل کتابخانههای
عمومــی اســتان مرکــزی ،گفت :بــا توجه به
تعطیلــی اماکن مقدس مذهبی و بقاع متبرکه به
علت شــیوع ویروس کرونا ،برگزاری جشنواره
کتابخوانی رضوی میتواند در ترویج سیره اهل
بیت(ع) نقش موثری ایفا کند.
حجــت االســام عبدالــه واحــدی افزود:
دهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانــی رضوی با
محوریت امــام رضــا(ع) ،امام هــادی(ع)،
حضرت شــاهچراغ و حضرت معصومه(س)
برگزار میشود و عالقمندان به مطالعه زندگی و
ســیره اهل بیت(ع) عالوه بر شرکت در مسابقه
میتوانند درس زندگی و آزادگی بیاموزند.
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مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان مرکزی،
بیان کرد :برگزاری جشــنواره کتابخوانی رضوی
طی ســالهای اخیر عالوه بر ایجاد عالقمندی
بیشتر مردم به مطالعه کتاب و گسترش فرهنگ
کتابخوانی ،آثار اخالقی و فرهنگی مثبتی نیز در
جامعه داشته است.
حجت االسالم واحدی اظهار داشت :با توجه
به اینکه این جشــنواره ویژه گروههای مختلف
ســنی برگزار میشــود ،امیدواریم نوجوانان و
جوانان با عالقمندی بیشتر نسبت به شرکت در
این مسابقه اقدام کنند.

مهم تریــن اثر جشــنواره رضوی آشــنایی
عالقمندان با سیره اهل بیت(ع) است

حجت االســام ســعید عطاالهــی ،معاون
فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه اســتان
مرکــزی در گفتگو با روابط عمومــی اداره کل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی گفت :با
توجه به اینکه نوجوانــان و جوانان زمان زیادی
را در فضای مجازی سپری میکنند ،امیدواریم
برگــزاری دهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانی
رضوی که به علت شــیوع ویروس کرونا امسال
به صورت مجازی برگزار میشود ،مورد استقبال
بیشتری قرار بگیرد.

استان مرکزی با بیان اینکه اهل بیت(ع) همواره
مأمن امنی برای مسلمانان به شمار میروند ،بیان
کرد :برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی سبب
آشنایی هرچه بیشــتر افراد با سیره این بزرگواران
میشود.
وی اضافه کرد :جشــنواره کتابخوانی رضوی
همچنیــن نقش گســتردهای در ترویج فرهنگ
کتــاب و کتابخوانی دارد و بــا توجه به برگزاری
چندین ساله آن ،عالقمندان خاص خود را پیدا
کرده که این مهم تاثیر مثبت بســزایی در حوزه
معنوی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...در جامعه داشته
است.

حجت االسالم ســعید عطاالهی افزود :مهم
ترین اثر جشنواره کتابخوانی رضوی که به همت
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور برای دهمین
دوره متوالی برگزار میشــود ،آشــنایی بیشــتر
عالقمندان با سیره اهل بیت(ع) است.
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه
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فرهنگ رضوی
راهگشای مشکالت بشریت است

سیدمهدیمقدسی،نمایندهمردمشهرستانهای
اراک ،کمیجــان و خنداب در مجلس شــورای
اسالمی با اشــاره به برگزاری جشنواره کتابخوانی
رضوی به صورت مجازی اظهار کرد :نیاز داریم با
بهرهمندی از ارزشهای فرهنگ رضوی و تبلیغ آن
با دیدگاهها و نظرات ائمه اطهار(ع) خصوصا امام
رضا(ع) آشنا شــویم و فرامین آن ها را در زندگی
فردی و اجتماعی اجرا کنیم.
وی ادامه داد :آشنایی با سیره و سنت اهل بیت(ع)
البته نه تنها به افراد شیعه و نه تنها به مسلمانان ،بلکه
به کل بشــریت و انســانهای آزاداندیش سراسر
جهان میتواند کمک کند.
نماینده مــردم اراک ،کمیجــان و خنداب در
مجلس شورای اسالمی بیان کرد :آشنایی با شیوه
زندگی ،اصول اخالقی ،معرفتی ،شــناختی و ...
ائمه اطهار(ع) که برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم
است به معنی آشنایی با فرهنگ اسالمی است و
در جهان کنونی که انســانها دچار غفلت شدند
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بهرهمندی از این اصول و روشها تاثیر ارزشمندی
در ایجاد زندگی سعادتمند دارد.
مقدسی با اشــاره به شــیوع ویروس کرونا در
سراسر جهان اظهار داشت :این ویروس به بشریت
در کل دنیا تلنگری زد تا توجه به معنویت را مد نظر
قرار بدهند و این تلنگر هشداری برای توجه بیشتر
به خدا و امور معنوی بود.
وی گفت :بایــد از دســتاندرکاران برگزاری
جشنواره کتابخوانی رضوی که در تالش هستند با
توجه به شیوع ویروس کرونا با تغییر روش برگزاری
این جشنواره به شیوه کامال غیرحضوری ،دهمین
دوره آن را برگزار کنند و این مســیر را ادامه دهند،
قدردانی کرد.
نماینده مــردم اراک ،کمیجــان و خنداب در
مجلس شورای اسالمی افزود :امیدوارم برگزاری
جشــنواره کتابخوانی رضوی آثــار خیر و برکت
معنوی فراوانی به دنبال داشــته باشد و به اهداف
پیش بینی شده خود در راســتای ترویج فرهنگ
رضوی دست یابد.
مقدسی ادامه داد :با توجه به اینکه امکان بازدید
حضــوری از حرم امــام رضا(ع) وجــود ندارد،
برگزاری این جشنواره میتواند تا حدی تسالی دل
ارادتمندان به اهل بیت(ع) باشد.
وی با اشاره به اهمیت ترویج کتاب و کتابخوانی
بیان کرد :برگزاری جشــنواره کتابخوانی رضوی با
معرفی آثار ارزشــمند به عالقمندان میتواند در
گسترشفرهنگکتابخوانیتاثیرگذارباشد.

وی ادامــه داد :جشــنواره کتابخوانی رضوی
در گســترش فرهنــگ اهل بیــت(ع) و ترویج
کتابخوانی تاثیرگذار است.

برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی
از اقدامات قابل توجه نهاد کتابخانهها است

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
مرکزی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی دشــمن
جهــل و نادانی اســت ،اظهار داشــت :وقتی
موضوع مورد مطالعه سیره اهل بیت(ع) باشد،
تاثیرگذاری کتاب بیشتر خواهد بود.

سیداحمد ســجادی ،مدیرکل امور اجتماعی
و فرهنگی اســتانداری مرکزی گفت :جشنواره
کتابخوانی رضوی یکــی از اقدامات قابل توجه
نهاد کتابخانههای عمومی کشــور اســت که با
توجه به برگزاری دهمین دوره آن در سالجاری،
میتوان به این نکته اشــاره کرد کــه به جایگاه
خوبی در بین مردم دست پیدا کرده است.

ســجادی بیان کرد :در دین مبین اسالم تفکر
و اندیشــه همواره از جایــگاه واالیی برخوردار
بوده است ،بنابراین باید زمینه افزایش اطالعات
و دانش خصوصــا در رابطه با تفکر و آموزههای
دینی در ســطح جامعه به خوبی فراهم شود .در
این راستا جشنواره کتابخوانی رضوی با توجه به
محورهای برگزاری آن میتواند نتایج ارزشمندی
در جامعه به همراه داشته باشد.

سجادی با اشاره به برگزاری جشنواره رضوی به
صورت مجازی در سال جاری ،اظهار داشت:
این جشنواره عالوه بر اینکه موجب ارتقای سطح
مطالعه در جامعه میشــود ،گســترش فرهنگ
رضوی در بین اقشار مختلف مردم را نیز به دنبال
دارد.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
مرکزی گفت :جشنواره کتابخوانی رضوی منابع
مطالعاتی غنی و شایســتهای برای شناســایی
الگوهای برتر زندگی به اقشار مختلف خصوصا
نسل جوان معرفی میکند.
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معــاون فرماندار اراک بیان کــرد :با توجه به
شــرایط پیش آمده به دلیل شیوع ویروس کرونا
مردم ،خصوصــا جوانان و نوجوانــان ،اوقات
فراغت و فرصت بیشــتری دارند که میتوانند با
شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی به خوبی
از آن بهره مند شوند.
بهره مندی از فرهنگ کتابخوانی
به منظور ترویج سیره امام رضا(ع)

علیرضا زارعی ،معاون سیاســی ،اجتماعی
فرماندار شهرستان اراک گفت :مطالعه زندگی
اهل بیت(ع) و آشنایی با شیوه زندگی و برخورد
آن بزرگــواران در مواجهه با مســائل مختلف،
میتواند به شــناخت بیشتر اســام ،فراگیری
آموزههــای عملی تاکید شــده در دین ،زندگی
سعادتمند و ...منجر شود.
وی ادامــه داد :جشــنواره کتابخوانی رضوی
با توجه به اینکــه در محورهای مختلفی اعم از
ســیره امام رضا(ع) ،امام هــادی(ع) ،حضرت
معصومه (ع) ،شــاهچراغ و  ...برگزار میشود،
فرصت خوبی برای آشنایی با سیره اهل بیت(ع)
فراهم میکند.
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کتابخانههای عمومی را با معارف اهل بیت(ع)
بیش از پیش آشنا کرد.

جشــنواره کتابخوانــی رضــوی زمینه ســاز
آشنایی مخاطبان با معارف دینی است

حمید کربالیی حســنی ،سرپرست سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری اراک
گفت :همه اقشــار جامعه بایــد به مقوله کتاب
و فرهنگ مطالعه توجه ویژه داشــته باشــند و با
برگزاری دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
میتــوان مردم را به کتابخوانــی و معارف دینی
جذب کرد.

سرپرســت ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اراک ادامه داد :هر تالشی که
بتواند شهروندان به ویژه قشر کودک و نوجوان را
بــه مطالعه ترغیب کند و آن ها را با دنیای کتاب
و خوانــدن به خصوص آثــار دینی با محوریت
معارف رضوی آشنا کند ،قابل تقدیر است.
وی افزود :مشارکت سازمانها و دستگاههای
فرهنگــی باعث گســترش ایــن حرکت عظیم
فرهنگی خواهد شــد و تأثیرگذاری این پویش
کتابخوانی را افزایش میدهد.

وی افزود :ظرفیتهای فرهنگی کتابخانه های
عمومی باعث اســتقبال عموم مردم از جشنواره
کتابخوانی رضوی شده است.
کربالیی حســنی خاطرنشــان کرد :شــیوع
ویروس کرونا در این دوره از جشــنواره فرصتی
شد تا بتوان از ظرفیت فضای مجازی در راستای
ترویج کتــاب و کتابخوانی بهره برد و مخاطبان
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عزت محسوب میشــود یعنی هرچقدر ارتباط
و آشــنایی با ذات امام رضا(ع) انجام شــود به
معرفت افراد افزود خواهد شد.

جشنواره کتابخوانی رضوی پلی برای ارتباط
بیشتر با فرهنگ رضوی است

ححجتاالســام صفر قربانپور  ،مدیر کل
تبلیغات اســامی اســتان مرکزی اظهار کرد:
عالقمندی و محبــت و ارادت به امام رضا(ع)
مایه برکت میشــود و توفیقاتی به دنبال خواهد
داشــت ،چرا کــه معصومین(ع) مایــه امید و
برکت هستند و مطالعه سیره و نحوه زندگی آنها
برای انتقال تجربیات ،کرامــات ،امید به آینده،
سعادتمندی و ...کمک کننده خواهد بود.
وی ادامــه داد :اصــل موضــوع جشــنواره
کتابخوانی رضوی به شــکل یک ســنت دیرینه
و مطلــوب نه تنها در فرهنگ مــا بلکه به عنوان
یک جایگاه اسالمی پذیرفته شــده به این معنا
که جایگاه امام رضا(ع) در بشــریت ،به کیفیتی
اســت که ارتباط با آن حضرت بــرای افراد مایه
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مدیــرکل تبلیغات اســامی اســتان مرکزی
بــا بیان اینکه معرفت و شــناخت بیشــتر اهل
بیت(ع)موجــب افزایش عزت افراد میشــود،
اظهار داشــت :امام معصوم مانند یک چراغ راه
و مصباح الهدایه هستند که در روایات نیز به آن
اشاره شده ،بنابراین افرادی که بخواهند معرفت
پیدا کنند ،باید در مسیر راه این چراغ قرار بگیرند.
قربانپــور بیان کرد :یک راه دســتیابی به این
معرفت مطالعه سیره آن بزرگواران است که بخشی
مربوط میشــود به خدمت آقا بــودن که برای
نسل امروز دسترســی به حضرت امام رضا(ع)
مقدور نیست ،هرچند که امام زمان(عج) زنده
هستند اما در محضر ایشان بودن توفیقی است
که نصیب افراد خاصی میشود پس دسترسی به
امام رضا(ع) و سیره آن حضر منحصر میشود
به فیلمها و کتابهایی کــه در این زمینه وجود
دارد.

وی گفــت :مطالعه ســیره زندگــی و نحوه
اقدامــات اخالقی اهــل بیت (ع) نســبت به
خانواده ،اطرافیان و همســایگان همچنین نحوه
رفتار آنها با طبیعت ،حیوانات و موجودات عالم
و دستورات آنها در زندگی بهترین راهی است که
پیش روی ما قرار دارد ،بنابراین کتاب خوانی یک
روش منطقی برای کسب معرفت است.

وی اظهار داشــت :شفای مریضان بخشی از
این کرامات اســت که اولین و آخرین آن نیست
بلکه این کرامات میتواند ادامه داشــته باشــد
و برای دورههای بعد نیز قابل تکرار باشــد چرا
که مانعی وجود نــدارد برای ائمه اطهار (ع) که
کرامات خود را تکرار کنند ،افراد با مطالعه آنها
میتوانند از این تجربههای موفق در زندگی خود
بهره مند شوند.

مدیر کل تبلیغات اســامی استان مرکزی با
اشاره به شــیوع ویروس کرونا و شرایط موجود
افــزود :در حال حاضر که توفیــق زیارت برای
ارادتمنــدان وجود نــدارد و زیــارت از نزدیک
فعال مقدور نیســت ،باز یــک فرصت طالیی
برای برقراری ارتباط با امام رضا(ع) وجود دارد
چراکه آنها اشــراف و توجه دارند و ما میتوانیم
ارتباطمان را از راه توســل ،توجه و مطالعه راجع
به حجت بودن و درک چگونگی اشــراف آنها به
دفع بال و رفع حاجت برقرار کنیم.
قربانپور با بیان اینکه خوشبختانه ابزار مطالعه
و درک معرفــت و ارادت به اهل بیت (ع) وجود
دارد ،ادامــه داد :یکی از ایــن ابزارها مکتوباتی
اســت از آنچه در طول دوران گذشته از کرامات
امــام رضــا(ع) اتفاق افتــاده و مــردم دیدند و
نمونههای آن ثبت و مستند سازی شده است.
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فرمانــدار اراک بیــان کرد :با توجــه به اینکه
دهمین دوره جشــنواره کتابخوانــی رضوی به
علت شــیوع کرونا در ســال جاری به صورت
کامال مجازی برگزار میشود ،جا دارد از دست
اندرکاران این جشنواره قدردانی شود.
جشنواره کتابخوانی رضوی نقش موثری
در آشنایی نسل جوان با فرهنگ
اهل بیت(ع) دارد

حســین بختیاری ،فرماندار شهرستان اراک،
گفت :جشــنواره کتابخوانی رضوی در ترویج
فرهنــگ اهل بیت(ع) نقش موثــری دارد و این
تاثیرگذاری در نسل جوان مهم تر و بیشتر است.
بختیاری افزود :با توجه به اینکه این جشنواره
در ردههای مختلف سنی و ویژه اقشار مختلف
مــردم برگــزار میشــود ،میتوانــد خانوادهها
خصوصــا خانمهای خانــه دار را بــه فرهنگ
کتابخوانی تشویق کند.
وی ادامه داد :برگزاری جشــنواره کتابخوانی
رضوی عالوه بر اینکه در ترویج ســیره و سنت
اهل بیــت(ع) نقش موثــری دارد ،میتواند به
گسترش فرهنگ کتابخوانی نیز بسیار کمک کند.
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بختیاری اظهار داشت :فرمانداری شهرستان
اراک آمادگی دارد در راستای برگزاری هرچه بهتر
این جشنواره اقدامات الزم را مبذول دارد.

فصـل پنجم:

روایتدلتنگــیکتابـداراناستان
درایامتعطیلیاجباریکتابخانههایعمومی

این کتابدار در پایان خاطرنشان کرد :در کنار
این ،ویدئوهای آموزش کاردستی برای کودکان
در گروه منتشر میشــد و کتابهای کمحجم
و قصههای کوتاه نیز به دلیل عدم دسترســی به
کتاب و کتابخانه بــرای عالقهمندان در گروه به
صورت فایل صوتی قرار داده میشد.
تعطیلی کتابخانهها راه و رسم
کتاب و کتابخوانی را تعطیل نکرد

یارمحمد بندعلــی کتابدار کتابخانه عمومی
الغدیر روســتای راونج در شهرســتان دلیجان
با اشــاره به دالیل حضور کتابــداران در فضای
مجــازی گفــت :کتابخانه عمومی روســتای
کوچک و کم جمعیت راونج علیرغم تعطیلی
ناخواســته هفتههای گذشته کتابخانهها به دلیل
شــیوع کرونا ،فعالیتهای خــود را در فضای
مجازی ادامه داد تا راه و رسم کتابخانه و ترویج
کتابخوانی هرگز گرداگرد «تعطیلی» نگردد.
وی با اشاره به برنامههای برگزار شده در فضای
مجــازی عنوان کرد :با کمــک یکی از اعضای
فعال کتابخانه شــاهنامهخوانی ،حافظخوانی و
شعرخوانی در گروه کتابخانه در پیامرسان «بله»
به صورت روزانه برگزار میشد.
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ایفای نقش اجتماعی کتابخانه
با برگزاری جلسات مشاوره آنالین

با شــیوع ویروس کرونا در سراســر کشور و
هشــدارهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشــکی برای جلوگیری از انتشار این ویروس،
مدتی اســت که کتابخانه های عمومی سراسر
کشور تعطیل شده است .در این روزهایی که تنها
خانه نشــینی به قطع زنجیره انتقال این ویروس
کمک می کند ،ایــن بار تکنولــوژی و فضای
مجازی اســت که به کمک ما آمده تا روزهای
شاید کسالت بار را ،با دلتنگی کمتری سر کنیم.
با اینحال گویا دلتنگی و نگرانی تنها منحصر به
جمع خانواده و دوســت و آشنا نیست؛ فعالیت
تعــدادی از همکاران کتابدار در فضای مجازی
حکایت از دلتنگی کتابداران و اعضای کتابخانه
ها دارد و باید قدر بدانیم این ارتباطات راه دور را،
که امید و انگیزه می دهد تا این روزهای سخت
را تاب بیاوریم.
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مرضیه بخشنده ،مســئول کتابخانه عمومی
شهدای ســنجان اراک ،ضمن معرفی کتابخانه
محل خدمت خود ،از روزهــای ارائه خدمات
کتابخانه ای از خانه ،گفت .وی اظهار داشــت:
سنجان ،منطقه ای در حومه شهر اراک است که
کتابخانه عمومــی و نیز کتابخانه کانون پرورش
فکری کــودکان و نوجوانان ،تنها مراکز فرهنگی
این منطقه هستند .ساکنان سنجان عموما نسبت
فامیلی دارند و یکدیگر را می شناسند .کتابخانه
عمومی شهدای سنجان سال  ۱۳۸۲تأسیس شد
و من از سال  ۱۳۹۶تاکنون مسئول این کتابخانه
هستم .در این مدت از آنجا که کتابخانه کانون
در این منطقه با مشکالتی همچون کمبود مربی
مواجه شــد ،کــودکان و نوجوانان بیشــتری به
کتابخانه مــا می آمدند و بنابراین تصمیم گرفتم
بــه پویایی بیــش از پیش بخش کــودک توجه
کنم .عالوه بــر این ،به تجربــه و در برخورد با
مراجعان دریافتم که برگزاری جلســات مشاوره
در کتابخانه ،برای اهالی منطقه بســیار راهگشا
و مفیــد خواهد بود .بنابراین با انجام هماهنگی
هــای الزم ،کالس های مشــاوره را با همراهی
یکی از مربیان بهزیســتی برگزار می کنیم .بدین
ترتیب مهر کتابخانه در دل اهالی سنجان جای
گرفت.
وی ادامه داد :بــا تعطیلی کتابخانه ها پس از
شیوع ویروس کرونا ،از اعضا خواستم با تشکیل

گروهی در پیام رسان «بله» ،کتابخوانی را زنده
نگه داریم؛ آن ها اســتقبال کردنــد و به زودی
گروهــی متشــکل از  ۱۰۰کتابخوان مشــتاق
ایجاد شــد .کار را بــا اطالع رســانی دهمین
جشنواره کتابخوانی رضوی شروع کردم؛ نسخه
الکترونیــک منابع را در اختیــار اعضای گروه
گذاشــتم و بعد خود را ملزم بــه خواندن تمام
کتاب های جشنواره دانستم؛ کتاب ها را به نوبت
مــی خوانم ،از آن ها خالصه ای تهیه می کنم و
چکیده کتاب به همراه نســخه الکترونیک آن را
در اختیــار اعضا قرار می دهم .پویش نقاشــی
«کرونا را شکست می دهیم» هم برای اعضای
گروه بســیار جذاب بوده و آن هــا هر روز برایم
تصاویری از نقاشی های خود ارسال می کنند.
بخشنده افزود :از آنجا که کالس های مشاوره
از برنامه هــای پرمخاطب کتابخانه ،به ویژه در
میان بانوان ،بود ،تصمیم گرفتم در این شرایط،
که همه ما نیاز بیشتری به آرامش داریم ،کالس
های مشــاوره را در فضای مجازی برگزار کنم.
پس از موافقت مشــاور ،قرار گذاشتیم که روز
و ساعت مشــخصی در هفته ،مباحث از سوی
ایشــان در قالب صوت به گروه ارســال شود و
اعضا آنالین باشند و سواالت خود را بپرسند .بر
اساس شرایط موجود ،کنترل وسواس ذهنی در
دوره قرنطینه ،نوع برخورد با نوجوانان ،شیوه های
سرگرم کردن کودکان و  ،...عمده ترین مباحث

این جلســات است .جلسات مشــاوره آنالین
بسیار مورد توجه ساکنان سنجان قرار گرفت و به
سرعت تعداد اعضای گروه را افزایش داد.
وی گفــت :از دیگر کارهایی کــه این روزها
انجام می دهم ،جســتجو در نرم افزارها و وب
ســایت های کتاب صوتی اســت؛ کتاب های
محبوب را انتخاب و بعد از گوش دادن به آن ها،
خالصه ای تهیه می کنم؛ ســپس ابتدا خالصه
کتاب و بعد فایل صوتی آن را در گروه برای اعضا
می گذارم.
بخشــنده ادامه داد :تعدادی از اعضای گروه
شــاهنامه و حافظ مــی خواننــد ،از خود فیلم
کوتاهی تهیه و برایم ارســال می کنند .تعدادی
از نوجوانان هم در ویدیوهایی با لهجه سنجانی
به شعرخوانی و همچنین بیان آداب و رسوم این
منطقه مــی پردازند .این ویدیوها بســیار مورد
استقبال اعضای گروه ،به ویژه قدیمی ترها ،قرار
گرفته اســت .این استقبال مرا بر آن داشت که از
یکی از قصه گوهای بازنشسته کانون دعوت کنم
که در این روزها با لهجه شیرین سنجانی ،ما را
میهمان شنیدن قصه هایی در خصوص آداب و
رسوم این منطقه کنند و قرار شد ایشان به زودی
به گروه بپیوندند.
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من تماس میگیرند در ارتباط هستم اما همچنان
در انتظار بازگشایی و حضور دوباره در کتابخانه
هستم.

ک روزهــای تعطیلی کتابخانه
بــه ازای تکت 
بغض کردهام

گلچیــن شــفیعی کتابخانــه عمومــی
ادیبالممالک شــهر جاورســیان شهرســتان
خنداب در اســتان مرکزی در گفتگــو با پایگاه
اطالعرسانی نهاد کتابخانههای عمومی کشور
با اشاره به تعطیلی کتابخانهها اظهار داشت :به
ک روزهایی که کتابخانه تاکنون تعطیل
ازای تکت 
بوده هــر روز بغض کردهام .صــدای بچهها و
تصاویر کتابخان ه و کتابها پیش چشمانم است
و بیشتر از هر زمان دیگری دلم برای کتابخانه و
اعضایش تنگ شده است.
وی افزود :پــس از تعطیلی یکبــار به اتفاق
همســرم برای ضدعفونی کردن کتابخانه به این
مکان فرهنگی ســر زدیم و هر دو روز یکبار نیز
بــرای آب دادن به گلها نیز به آن ســر میزنیم.
با اینکه هنوز با برخی از اعضاء که مشــکالتی
دارند و مثل گذشــته برای راهنمایی و مشاوره با
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شفیعی با اشاره به تأثیرات برگزاری دورههای
آموزشــی در کتابخانههــا بیان کــرد :برگزاری
برنامههــای فوقبرنامــه در کتابخانهها جدا از
تأثیرات مستقیم و آشکار بر عضوگیری و میزان
امانت ،باعث حضور و پیوند مستمر گروههای
مختلف ســنی با کتابخانه میشــود .برگزاری
برنامههای متنوع با همکاری ادارات و ارگانهای
مختلفی از جمله بهزیستی و آموزش و پرورش
نهتنها باعث برخورداری رایــگان آموزشهای
موردنیاز برای همگان میشود بلکه گاهی باعث
آمدن آشــنایان و نزدیکان کارکنان دستگاههای
متولی و برگزار کننده این دورهها به کتابخانه نیز
میشود.
وی در ادامه افزود :همه اعضای کتابخانه برای
من به عنوان کتابدار عزیز و محترم هستند و هیچ
فرقی میان آنهــا وجود ندارد .چه اعضای عادی
کتابخانه ،چــه  ۲۵زوجی که عضــو کتابخانه
ً
ادیبالممالک هســتند و چه حدودا  ۲۰عضو
سابق کتابخانه که امروز و در سن جوانی معلم
شدهاند و با شاگردان خود به کتابخانه میآیند.

کتابدار کتابخانه عمومــی ادیبالممالک با
اشــاره به اهمیت این مکان در شهر جاورسیان،
خاطرنشــان کــرد :در مناطقی مثل شــهر ما،
کتابخانــه در کنار مدارس تنهــا مرکز فرهنگی
منطقه و به تعبیری صحیحتر یگانه جای آرامش،
مشاوره و به مثابه اماکنی امن و ماالمال از اندیشه
و آگاهی به حساب میآید.
شــفیعی با تأکید بر لزوم اشــراف کتابدار بر
مختصات فرهنگــی منطقه محــل خدمتش،
عنوان کــرد :علیرغم مخاطراتی کــه همواره
پیشروی کار کتابداران در کتابخانههای عمومی
اســت نباید از یاد برد که کتابدار موظف است
به پیشــواز کتاب و کتابخوانی بــرود و خودش
پیشگام در جذب عضو و ترویج کتاب در منطقه
محل فعالیتش باشــد .کتابــدار باید با اعضای
کتابخانهاش ارتباط و آشــنایی داشــته باشد و
همواره درصدد تأمین نیازهای فرهنگی آنها قدم
بردارد.
وی افزود :رفتار خوب با اعضاء همچون آین ه
باعث بازتاب همان رفتار از سوی اعضاء میشود.
نباید فراموش کنیم که ما همه مسلمان هستیم و
در دین ما بر مکارماخالق تأکیدات فراوانی شده
اســت؛ اگر رفتار ما نیز برگرفته از اخالق قرآنی
و فعالیتهای کاری و اجتماعیمان همواره در
مسیر ارتقاء و تعالی باشد ،آنگاه است که نهتنها

یک کتابدار کارآمد که انسانی بزرگ و سعادتمند
خواهیم بود.
این کتابدار با اشاره به یکی از دورههای ثابتی
که در کتابخانه ادیبالممالک برگزار میشــود،
گفــت :کالس «آموزش خانــواده» به صورت
مســتمر در ظهرهای سهشــنبه برگزار میشود؛
حضور بانوان در این کالسها و بحث و گفتگو
در مورد عناوینی همچون همســرداری ،فرزند
پروری ،بیان نکات روانشناسی ،شیوههای مؤثر
در مبارزه با اعتیاد ،کالسهای انگیزشــی و ...
باعث شده تا این کالسها به یکی از موفقترین و
پر بازخوردترین دورههای فوقبرنامه در کتابخانه
ما تبدیل شود.
شــفیعی در پایــان تصریح کــرد :برگزاری
دورههــای آموزشــی بــرای زنانخانــهدار در
کتابخانههای عمومی از یک سو باعث شناخت
رفتارهای اشتباه در خانه و جامعه و اصالح آنها
میشود و از طرف دیگر امید به زندگی را در میان
این قشر افزایش داده و باعث بهبود عملکرد آنها
در زندگی شخصیشان میشود .استقبال بانوان
از این دورهها تا آنجاســت که گاهی به دلیل کم
آوردن صندلی و حضور خانمهای روســتاهای
همجوار مجبــور به آوردن موکتهای نمازخانه
برای استقرار آنها میشویم.
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پیشنهادی خوب برای مطالعه آنها ارائه میدهند.

ترویج کتاب و کتابخوانی
در هزارتوی دنیای مجازی

حمیدرضــا فضلیخانی کتابــدار کتابخانه
عمومی شهید هاشمینژاد ساوه با اشاره به اجرای
برنامههــای فرهنگی متنــوع در فضای مجازی
اظهار داشــت :یکی از بهترین شــیوههایی که
کتابداران میتوانستند پس از تعطیلی ناخواسته
کتابخانههــای عمومی به دلیل شــیوع بیماری
کرونا بــه کار بگیرند ،اســتفاده از ظرفیتهای
فضای مجازی بود.
وی در ادامــه افــزود :یکــی از برنامههــای
مؤثری که در ایــن ایام در فضای مجازی برگزار
کردهایم؛ معرفــی «بهترین کتابــی که تاکنون
خواندهاید» بوده است .در این پویش اعضاء با
اشتراکگذاری ویدئویی حاوی معرفی بهترین
کتابی که خواندهاند ،از یک ســو دوستانشان را
در این تجربه شــریک میکنند و از سوی دیگر
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این کتابــدار همچنین عنوان کرد :مســابقه
نقاشــی «کرونا را شکست می دهیم» نیز یکی
دیگــر از برنامههایی بوده که در بســتر فضای
مجازی برگزار شــده و در آن بسیاری از کودکان
نقاشــیهای خــود در این موضــوع را برای ما
ارسال کردهاند و ما نیز از طریق صفحه اداره کل
کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی در فضای
مجازی آنها را منتشر کردهایم.
فضلیخانــی در پایان خاطرنشــان کرد :این
روزها شــاید از محیط کتابخانه دور شده باشیم
اما در هزارتوی دنیــای مجازی نیز همچنان در
مسیر ترویج کتاب و کتابخوانی قدم برمیداریم.

شــیوههای گوناگون از قبیل :صوتی ،تصویری
ً
و پــیدیاف طبعا با چگونگــی ارائه مطالب،
نیازهــای مخاطبــان و محدودیتهای پیشرو
ً
بیشتر آشنا شدهایم؛ شناختی که قطعا با گذر از
این روزها و در آینده میتواند کمکهای فراوانی
برای حضور در این فضا برای ما کتابداران باشد.
تجربه حضور کتابــداران در فضای مجازی
در آینده به کمک کتابخانهها میآید

علیاصغر کریمــی کتابدار کتابخانه عمومی
قائممقام فراهانی شهرســتان فراهان با اشاره به
تجربه فعالیت در فضای مجازی پس از تعطیلی
کتابخانهها به دلیل شــیوع کرونا بیان کرد :پس
از وضعیت غیرمترقبه پیش آمده و عدم فعالیت
ً
کتابخانهها نمیشــد کتابخانه و اساسا کتاب را
به فراموشــی سپرد .هرچند در گذشته فعالیت و
برگزاری برنامههای فرهنگی در فضای مجازی
به کرات تجربه شده اما نمیتوان کتمان کرد که
در ابتدای راهیم و نیازمند کســب تجربه بیشتر
هستیم.

این کتابدار با اشــاره بــه ظرفیتهای فضای
مجــازی در کمک به کتابخانهها خاطرنشــان
کرد :برای اثرگذاری بیشتر میتوان فعالیتها و
ارائه خدمات در فضای مجــازی را در یکی از
پیامرسانها که بیشتر مردم در آن حضور دارند را
به صورت متمرکز پیگیری کرد.
کریمی در پایان خاطرنشــان کــرد :حضور
در یک پلتفرم ثابــت و پرطرفدار میتواند کار
ً
کتابداران و اساســا نهاد کتابخانههای عمومی
کشور در حوزه کتاب و کتابخوانی را در باالترین
کیفیت ممکن در معرض دید اقشــار مختلف
مردم و گروههای مختلف سنی قرار دهد.

وی در ادامه افزود :پس از چند هفته فعالیت
ً
و حضور در فضای مجازی که عمدتا به معرفی
کتاب در موضوعات تاریخی و ادبیات داستانی
گذشــت و کســب تجربه ارائه این معرفیها به
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تعامل الزمه دوستی با کتاب است

آرزو میرگلوی بیات ،کتابدار کتابخانه عمومی
امام حســن مجتبی(ع) شــهر زاویــه واقع در
شهرســتان زرندیه اســتان مرکزی از کتابدارانی
اســت که در روزهای تعطیلــی کتابخانه های
عمومی ،همچنان با انجام فعالیت های فرهنگی
در فضای مجازی به ترویج فرهنگ مطالعه می
پردازد.
میرگلــوی بیات گفت :کتابخانه امام حســن
مجتبی(ع) در شــهری واقع است که مردم آن به
کســب علم و انجام امور فرهنگی عالقه بسیار
دارنــد و از جمعیت حدود  ۶هزار نفری شــهر
زاویه ،بیشتر اهالی تحصیلکرده هستند.
وی ادامه داد :فعالیت های فرهنگی کتابخانه
ما در فضای مجازی به پیش از شــیوع ویروس
کرونا و تعطیلی کتابخانه بر می گردد.
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عالقــه و دغدغه شــخصی من ،آشــنایی و
دوســتی مردم با کتاب اســت به همین دلیل از
دو ســال پیش اجرای طرحی با عنوان «آدینه با
کتــاب» را آغاز کردم .هــدف این طرح ترویج
کتابخوانی در روزهــای تعطیلی کتابخانه بود؛
روزهای جمعه با توجه به مناسبت های تقویم و
یا محبوب ترین منابع کتابخانه از نگاه مخاطب،
کتابی را انتخاب و معرفی و از طریق کانال های
پر مخاطب شهر و نیز کانال شخصی خودم در
حوزه کتاب و کتابخوانی ،منتشر می کنم .مردم
شهر استقبال خوبی از این فعالیت داشته اند.
بیات افــزود :با تعطیلی کتابخانه طرح «آدینه
با کتاب» را ،در گســتره ای وســیع تر و نه تنها
محدود بــه کتاب ،بــه تمامی روزهــای هفته
تعمیم دادم .تالش کــردم ضمن معرفی کتاب،
اطالعات مربوط به حوزه ســامت و پزشکی،
کانال ها و وب ســایت های معتبر برای پیگیری
اخبار مربوط به کرونا ،پایــگاه های اطالعاتی
مفید ،بازی ها و ســرگرمی های قابل انجام در
روزهای خانه نشینی و  ...را معرفی و در اختیار
مردم شهر زاویه قرار دهم.
این موضوعــات از طریق کانال شــخصی
خودم ،کانال کانون سالمت محله ،کانال اطالع
رسانی شــهر زاویه ،کانال تبلیغات رایگان شهر
زاویه ،کانال دارالقرآن و پایگاه بسیج منتشر می
شود.

وی ادامه داد :به اعتقاد من دوســتی ها زمانی
شکل می گیرد که افراد با یکدیگر ارتباط برقرار
کنند .دوســتی با کتاب نیز از این قاعده مستثنی
نیســت .برای دوستی با کتاب ،باید با آن تعامل
داشته باشیم؛ باید کتاب را بیشتر ببینیم و بدانیم
که این دیدارها ،باب آشنایی خواهد شد.
مــن از طریق تمام کانال هــای پر مخاطب
شــهر زاویه ،کتاب معرفی می کنم و از اهمیت
اطالعــات می گویم ،تا مردم شــهرم ،کتاب را
بیشتر ببینند و بیشتر به سراغ آن بروند.
بیات از دلتنگی این روزهای اعضای کتابخانه
نیز گفــت .عضوی که در وصــف این دلتنگی
شعری ســرود و در قالب ویدیویی ارسال کرد.
عضو دیگری که عکســی از عیدی سال گذشته
که از کتابخانه دریافت کرده بود ،فرســتاد و در
لحظه تحویل سال ،بازگشایی دوباره کتابخانه را
آرزو کرد.
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کردند و از اشــتیاق خود بــرای حضور در این
برنامه ها می گفتند.
بنابرایــن صفحه مجازی کتابخانه را با هدف
تبلیغ برنامــه ها ،ارتباط موثر با اعضا و رفع نیاز
آن ها راه اندازی کردم.
تعطیلی موقت کتابخانه نباید لذت
هم نشینی با کتاب را از زندگی ما دور کند

فاطمه کاملی ،کتابدار کتابخانه امام علی (ع)
شهر مأمونیه در شهرستان زرندیه استان مرکزی،
از دیگر کتابدارانی است که در این روزها سعی
می کند عادت کتابخوانی را در بین اعضای این
کتابخانه زنده نگه دارد.
کاملی گفت :کتابخانه امام علی(ع) در سال
 ۱۳۶۹تأســیس و همکاری من بــا کتابخانه از
شهریور ماه  ۹۸آغاز شد؛ وقتی کارم را به عنوان
یک کتابدار آغاز کردم ،لزوم ایجاد بستری برای
اطالع رسانی ،تبلیغ و به نوعی بازاریابی در نظرم
ضروری آمد.
راستش رفت و آمد خیلی ها به کتابخانه تنها
به اوقات فراغت و ســرگرمی محدود می شد و
وقتی از برگزاری کارگاه های آموزشی و جلسات
مشــاوره آگاه می شــدند ،ابراز بی اطالعی می
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وی ادامه داد :با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی
کتابخانه ،ســعی کردم ارتباط ایجاد شــده را از
طریق فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی
حفظ کنم .با تشــکیل گروه و اضافه کردن ۴۰۰
عضو فعال کتابخانه ،می توانســتم برنامه های
کتابخانه را در فضای جدید دنبال کنم.
از فرزند  ۴ساله خودم شــروع کردم ،برایش
قصه می گفتـــــم ،با هم کاردسـتی درســت
می کردیم و کتاب مــی خواندیم و این تجربه
ها را ،در قالب تصویــر و فیلم با اعضای گروه
به اشــتراک می گذاشــتم تا آن ها هم به انجام
فعالیت های فرهنگی در این دوره خانه نشــینی
ترغیب شوند.
کاملی افزود :تعدادی از اعضای گروه تصویر
نقاشی های خود را برایم ارسال می کنند؛ بعضی
قصه کتابی که تازه خوانده اند را برایم می گویند؛
چند روز پیش یکی از اعضا از عادت جدیدش
به خریــد اینترنتی کتــاب در روزهای تعطیلی
کتابخانه برایم می گفت.

ایــن ها همه نوید آمدن روزهای بهتری را می
دهد .با این حال ،از تعــداد زیاد اعضای فعال
کتابخانه امام علی (ع) ،عده بسیاری مشارکت
خود را متوقف کرده اند؛ اولیا می گویند بیشــتر
ساعات روز کودکان و نوجوانان به آموزش های
مجازی مدرسه و انجام تکالیف می گذرد.
وی تصریح کرد :کتاب ،یاری همیشــگی و
کتابخوانی ،عادتی ارزشمند است .حیف است
که تعطیلی موقت کتابخانه ،لذت هم نشینی با
کتاب را از ذهن و زندگی ما دور کند؛ شــاید بد
نباشد در این روزها گاهی اعضای خانواده دور
هم بنشینند و درباره کتابی حرف بزنند.
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منابع دهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
را نیز بــرای اعضاء به صــورت کامل معرفی و
متنی کتابهای
فایلهای ویدئویی ،صوتــی و ِ
متنوعی را نیز از طریق پیامرسان «بله» در گروه
کتابخانه برای عالقهمندان منتشر کردیم.
کرونا نتوانست سدی مقابل
ترویج کتاب و کتابخوانی باشد

رضا مهری کتابدار کتابخانه عمومی شهدای
بازنه شهر شهباز در شهرستان شازند با اشاره به
تجربه فعالیت کتابداران در فضای مجازی عنوان
کرد :بحران کرونا شاید به صورت موقت باعث
تعطیلــی کتابخانههای عمومی شــد اما هرگز
نتوانست سدی مقابل ترویج کتاب و کتابخوانی
و انگیزههای کتابداران باشد.
وی در ادامــه افــزود :در روزهــای تعطیلی
کتابخانه ،پویش نقاشی با موضوعات «در خانه
بمانیم» و «کرونا را شکســت میدهیم» را ویژه
کودکان برگزار کردیم.
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مهــری در پایــان خاطرنشــان کــرد :انجام
فعالیــت فرهنگــی در فضای مجازی و آشــنا
شــدن با ظرفیتهای آن تجربه ارزشمندی بود
که کتابداران در روزهای تعطیلی کتابخانهها به
دست آوردند.
این اتفاق به ما نشان داد که در صورت فقدان
و عدم درسترســی به فضــای فیزیکی کتابخانه
نیــز میتوان با تکیه بر مزایــا و امکانات فضای
مجازی ،چراغ کتاب و کتابخوانی را روشن نگه
داشت.

با به محاق رفتن کتاب و کتابخوانی
مبارزه کردیم

حسین شاهمیرزالو کتابدار کتابخانه عمومی
شهید هاشمی شهر خنجین شهرستان فراهان با
اشاره به حضور کتابداران در فضای مجازی بیان
داشت :پیوستن ما به فضای مجازی برای انتقال
بخشی از برنامههای کتابخانه به این بستر ،نهتنها
یک وظیفه که پاســخ به نیازهــای عالقهمندان
کتــاب و کتابخوانی در روزهایی بود که بیشــتر
مردم به به خاطر شیوع گســترده ویروس کرونا
مجبور به ماندن در خانههایشان بودند.
وی در ادامه افزود :کتابخانه عمومی شــهید
هاشــمی در فضای مجازی با اولویت دادن به
معرفی کتاب تالش کرد تا حتیالمقدر عناوین
مناسب با گروههای مختلف ســنی را در گروه
خود در پیامرســان «بله» به صورت منظم برای
عالقهمندان معرفی کند.

این کتابدار با اشاره به سایر برنامههای برگزار
شده توسط کتابخانه عمومی شهید هاشمی در
فضای مجازی ،گفت :پیوستن به پویش نقاشی
«کرونا را شکست میدهیم» ،آموزش کاردستی
در منزل برای کــودکان و نوجوانان با عنوان «در
خانــه میمانیم» و تبلیغ گســترده دهمین دوره
جشنواره کتابخوانی رضوی و فراهم کردن شرایط
مناسب برای دریافت منابع این جشنواره از دیگر
اقدامات ما در فضای مجازی بود.
ش بــرای ارائه
شــاهمیرزالو با اشــاره به تال 
خدمــات درخور بــه عالقهمنــدان در فضای
مجازی ،عنوان کــرد : :اینکه علیرغم تعطیلی
کتابخانهها با به محاق رفتن کتاب و کتابخوانی
مبارزه کردیم و با وجود مشکالت فراوانی که در
حوزه سختافزاری و نرمافزاری داشتیم به غنیتر
کردن اوقاتــی که مردم در خانههایشــان بودند
کمک کردیم ،حس بسیار خوشایندی است.
وی در پایان خاطرنشــان کــرد :در واقع ایده
ً
حضور کتابــداران در فضای مجازی اصطالحا
«دو ســر ُبــرد» بود؛ از یــک ســو از انفعال و
خانهنشــینی محض کتابداران جلوگیری شد و
از سوی دیگر ارتباط ما با مخاطبان کتابخانه را
حفظ کرد.
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ترازویی برای سنجش قابلیت کتابخانهها و
فضای مجازی

محســن خســروی کتابدار کتابخانه عمومی
شهدای شــهرک ولیعصر(عج) شهرستان اراک
با اشاره به فرازها و فرودهای حضور کتابداران در
فضای مجازی اظهار داشت :یکی از اصلیترین
آفتهای تعطیلی کتابخانهها ،قطع شدن امکان
دسترسی به اعضاء است .فضای مجازی اما تأثیر
انکارناپذیری در جلوگیری از این محدودیت دارد.
وی در ادامه افزود :بــا اینکه فعالیت فیزیکی
کتابخانههای عمومی در شهرستانها ،شهرها و
روستاها به دلیل برخی از محدودیتهای مکانی
و سختافزاری مطلوبتر است اما اینکه با توجه
به تعطیلــی پیشآمده از طریــق فضای مجازی
میتوانیم با بخشــی از اعضــاء و عالقهمندان به
کتاب و کتابخوانی در ارتباط باشیم و برنامههایی
ولو اندک به آنها ارائه دهیم ،فینفسه امری مبارک
است.
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این کتابدار با اشــاره بــه برنامههــای برگزار
شده توســط کتابخانه عمومی شــهدای شهرک
ولیعصر(عج) در فضای مجــازی عنوان کرد:
همانند بســیاری دیگــر از کتابــداران ،گروهی
در پیامرســان «بله» تشــکیل دادیم و بخشی از
برنامههای کتابخانه و پویشهای اعالم شــده از
سوی نهاد را در آن پیگیری کردیم .معرفی دهمین
جشــنواره کتابخوانی رضــوی ،معرفی کتاب و
گزیدهای از آنها به همراه بســتههای آشــنایی با
زندگینامه برخی از بزرگان از جمله :شیخ بهایی
و سعدی به مناســبت روزهای بزرگداشت آنها،
بخشی از برنامهها و فعالیتهای کتابخانه ما در
فضای مجازی بود.
خسروی در پایان خاطرنشان کرد :باید پذیرفت
که فضای مجازی برتری و ارجحیتی نســبت به
خــود کتابخانه ندارد و در کنــار ظرفیتهای پر
شــمارش ،محدودیتهای خاص خــودش را
نیز دارد .با این همه میتــوان در فضای مجازی
نیز به صورت مســتمر حضور داشت و برخی از
برنامههای کتابخانه را از طریق آن پیش برد.

بازخــورد مثبــت اعضــاء بــه برنامههــای
کتابخانهها در فضای مجازی

علی حبیبیپــور کتابــدار کتابخانه عمومی
مالصدرا شهر شهباز شهرستان شازند با اشاره به
حضور کتابداران در فضای مجازی بیان داشت:
فضای مجازی دسترسی به جمع قابلتوجهی از
اعضاء و ســایر عالقهمندان کتاب و کتابخوانی
را برای ما در ایام تعطیلی ناخواسته کتابخانهها
فراهم کرد و توانســتیم بخشی از خدماتمان را
در این بستر به مخاطبان ارائه کنیم.
وی در ادامه افزود :نخستین تالش و اولویت
ما در گروه کتابخانه در فضای مجازی ،استفاده
از محتــوای تولیــدی بود تا اعضــاء با مطالب
متفاوتتــری مواجه باشــند؛ بــه همین خاطر
تالش کردیم تا معرفی کتابهایمان با متنها و
جذابیتهای متفاوتی همراه باشد.
این کتابدار با اشــاره بــه برنامههای کتابخانه
عمومی مالصدرا در فضای مجازی عنوان کرد:

کمک گرفتن از نرمافزار «سامان» و معرفی منابع
متنوع به فراخور مناســبتها ،بزرگداشــتها و
سالروزهای میالد و شهادت ائمه اطهار(ع) بود.
آموزش شیوههای جستجو و پیدا کردن کتاب در
موضوعات مختلف ،جلسات آموزشی «ورزش
در خانــه» و معرفــی نرمافزارهــای کاربردی
در موضوعــات مختلفی همچــون :ماه مبارک
رمضان ،آموزش عکاسی و ویرایش عکس نیز از
دیگر برنامههایی بود که از طریق فضای مجازی
در اختیار عالقهمندان قرار دادیم.
حبیبیپور با تمجید از پویش نقاشی «کرونا را
شکست میدهیم» توسط نهاد ،گفت :بیشترین
فایــده و اثرگــذاری این پویش ملی ،آشــنایی
کودکان با ماهیت ویروس مهلک کرونا و افزایش
آگاهیها در مورد آن و به نوعی کمک و تسهیل
در انتقال موارد بهداشتی به خانوادهها بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد :فضای مجازی
گســتردگی بســیار باالیی دارد و حضور ما در
بخشــی از این وسعت نشــان داد که میتوانیم
اســتفادههای فراوانی از آن در پیشــبرد کارهای
فرهنگی و ترویجیمان بکنیم .از ســوی دیگر
بازخوردهای بسیار مثبت اســتفادهکنندگان از
برنامههای کتابخانه در فضــای مجازی باعث
ایجاد فضایی کمنظیر در تعامل و ارتباط دو طرفه
میان کتابداران و اعضاء شد که از اهمیت بسزایی
برخوردار است.
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حس شیرین مفید بودن
به عنوان کتابدار در فضای مجازی

هادی صفــدری مســئول کتابخانه عمومی
عالمه طباطبایی شهرســتان محالت با اشاره به
انگیزههــای فعالیت در فضای مجازی همزمان
بــا روزهای تعطیلــی کتابخانهها عنــوان کرد:
بخشی از دلیل حضور کتابخان ه عمومی عالمه
طباطبایی در فضای مجازی به دغدغه شخصی
کتابداران آن بــاز میگردد؛ تصمیمی که از یک
ســو در امتداد وظیفه ذاتی ما بــه عنوان کتابدار
و از سوی دیگر در پاســخ به ضرورت استمرار
خدمترسانی به اعضای فعال ارتباط داشت.
وی در ادامــه افــزود :معرفــی کتابهــای
خواندنی و همگام با مناســبتهای مختلف از
ت عطار نیشــابوری،
قبیل :روزهای بزرگداشــ 
سعدی و شــیخ بهایی به همراه سالروز شهادت
اســتاد مرتضی مطهری و روز معلم و روزهای
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شــهادت امــام موســی کاظــم(ع) و والدت
حضرت امام حســین(ع) ،حضرت ابوالفضل
العبــاس(ع) ،حضــرت زینالعابدیــن(ع)،
حضرت علیاکبــر(ع) و حضرت مهدی(عج)
به عالقهمندان ،برگزاری مســابقه کتابخوانی به
صورت پیامکی و اجرای پویش نقاشی «کرونا را
شکست میدهیم» از جمله برنامههای کتابخانه
عالمه طباطبایی در فضای مجازی بود.
صفدری در پایان خاطرنشــان کــرد :تجربه
حضور مستمر در فضای مجازی در روزهایی که
به دلیل جلوگیری از گسترش کرونا کتابخانهها
در تعطیلــی به ســر میبردنــد در همین حد و
اندازههای حداقلی نیز برای ما به عنوان کتابدار با
حسی خوشایند همراه بود .به نظر من احساس
مفید بــودن و رضایت درونی کتابداران در طول
فعالیتشــان در فضای مجازی ،علیرغم تمام
محدودیتها مهمترین دستاورد برای آنها بود.

کتاب» و «شیوه دانلود کتاب از اینترنت» تالش
کرد تا بتواند روشــی مؤثر برای دسترسی منابع
خواندنی برای گروههای مختلف ســنی ایجاد
کند.

فضای مجازی پنجرهای جدید به روی ترویج
کتاب و کتابخوانی گشود

داود رضایی کتابدار کتابخانه عمومی آیتالله
مقدسی شهرستان محالت با اشاره به فعالیت
کتابداران در فضای مجازی عنوان کرد :در  ۲سال
گذشته فضای مجازی همواره یکی از ابزارهایی
بوده کــه بخشــی از برنامههــا و فعالیتهای
فرهنگی کتابخانه از طریق آن انجام شده است.
با این حال شیوع گسترده کرونا باعث شد تا این
فضا یک «راهحل» و بــه تعبیری دیگر «بهترین
راه» برای استمرار فعالیتهای کتابخانه ،با توجه
به شرایط پیش آمده باشد.
وی در ادامــه افزود :در کنار پویش نقاشــی
«کرونا را شکســت میدهیم» و معرفی کتاب
که به صورت مســتمر در فضــای مجازی اجرا
میشــود ،کتابخانه آیتالله مقدسی با برگزاری
کالسهای آموزشــی با موضوع «شیوه خواندن

این کتابدار با اشــاره به یکــی از برنامههای
ویــژهای که کتابخانــه در روزهــای تعطیلی با
همــکاری اداره ورزش و جوانــان شهرســتان
محالت برگزار کــرد ،گفت :یکی از برنامههای
موفــق کتابخانه ،برگزاری جشــنواره بازیهای
بومی و محلی بود که در آن اعضای کتابخانه و
سایر عالقهمندان میتوانستند با ضبط ویدئویی
کوتاه در منزلشــان ،یکی از بازیهای بومی و
محلی شهرســتان را انجام داده و برای ما ارسال
کردند .بیش از یکصد نفر از اعضاء و در حدود
صد نفر از عالقهمندان دیگر در این جشــنواره
شرکت کردند که این استقبال نشان از اثرگذاری
مثبت آن در فضای مجازی داشت.
رضایی در پایان با اشــاره به تجربه حضور در
فضای مجازی و انجــام فعالیتهای فرهنگی
در آن ،خاطرنشان کرد :این تجربه نشان داد که
میتوان در این فضا نیز کار فرهنگی مؤثر انجام
داد .با عبور از شــرایط دشوار این روزها میتوان
سهمی مشخص به ارائه بخشی از فعالیتهای
فرهنگی کتابخانه در فضای مجازی اختصاص
داد و پنجــرهای جدید بــه روی ترویج کتاب و
کتابخوانی گشود.
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اعضای کتابخانه روزهای خانه نشینی را
با خواندن کتاب و تماشای فیلم می گذرانند

الهام امانی ،کتابدار کتابخانه امام خمینی (ره)
شــهر کرهرود اراک در معرفی کتابخانه محل
خدمت خود ،گفت :کرهــرود ،یکی از مناطق
قدیمی شهر اراک ،با فاصله ده دقیقه ای از مرکز
شهر ،یکی از قدیم ترین محالت اراک است که
در گذشته روستا بوده ،اما امروز در بافت شهری
قرار گرفته است.
بــا این وجود این منطقه به امکانات فرهنگی
چندانی مجهز نیســت و کتابخانه امام خمینی
(ره) ،تنها کتابخانه این شهر محسوب می شود.
طی پنج ســالی کــه در این کتابخانــه فعالیت
می کنم ،برای جلب اعتماد مردم شــهر تالش
بســیاری کرده ام؛ کمک خیرین هم در این راه
اثرگذار بود ،شاداب ســازی کتابخانه ،برگزاری
برنامه ها به همراه اهــدای جایزه به بچه ها ،به
تدریج به فعالیت های کتابخانه رونق داد.
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وی ادامــه داد :وقتــی یک هفتــه از تعطیلی
کتابخانه گذشت ،بیشترین نگرانی ام ،از دست
دادن اعضــای کتابخانه بود .بنابراین به تک تک
اعضــا پیــام دادم و از آن ها خواســتم ،آخرین
کتــاب هایی را که از کتابخانه بــه امانت گرفته
اند ،بخوانند ،خالصه آن را نوشته و برایم ارسال
کنند .به آن ها قــول دادم که اولین برنامه بعد از
باز شــدن کتابخانه ،نشست کتابخوان مفصلی
است که در آن همه بچه ها می توانند کتاب های
مورد عالقه خود را معرفی کنند و جایزه ای از من
بگیرند .جایزه ،مشوق خوبی برای ایجاد عادت
کتابخوانی در کودکان است.
امانــی افزود :با راه انــدازی پویش «کرونا را
شکست می دهیم» از بچه ها خواستم ایده های
خود را در خصوص شــیوه های مقابله با کرونا
به تصویر درآورند؛ بعد از آن هم با آغاز دهمین
جشنواره کتابخوانی رضوی ،نسخه الکترونیک
منابع جشنواره را برای اعضا ارسال و آن ها را به
خواندن این کتاب ها در روزهای خانه نشــینی
دعوت کردم.
اســتقبال اعضای کتابخانــه از این برنامه ها
برایم بســیار انرژی بخش است؛ بچه ها عادت
کرده اند هر روز از کتاب هایی که خوانده اند به
من گزارشی بدهند.

حکیمه ،عضو  ۴ســاله کتابخانه ما است که
هنوز ســواد خواندن ندارد اما هر روز آیه ای از
یکی از سوره های قرآن را حفظ می کند و صدای
خــود را برایم می فرســتند و از من می خواهد
بگویم او بهتر بوده یا خواهر شــش ســاله اش،
رضوان.
الهام امانی در خاتمه اظهار داشت :اعضای
کتابخانه امــام خمینی(ره) ایــن روزهای خانه
نشــینی را به خواندن کتاب و تماشای فیلم می
گذرانند .امیــدوارم تمامی مردم ایران این روزها
در خانــه بمانند ،از این فرصــت برای یادگیری
چیزهای نو استفاده کنند تا این روزهای سخت
را راحت تر پشت سر بگذاریم.
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فعالیت های مجازی با محوریت کتاب
به لحظه های ما جان می دهد

فاطمه هوشــیدری ،کتابدار کتابخانه والیت
فرمهین شهرســتان فراهان اســتان مرکزی ،از
کتابدارانی اســت که در روزهای خانه نشینی،
چراغ کتابخانه را روشن نگه داشته است.
هوشیدری گفت :کتابخانه والیت به واسطه
برگزاری برنامه های متنوع و شــاد با محوریت
کتاب ،در بین اعضای ایــن کتابخانه و به ویژه
کودکان و نوجوانان بسیار محبوب بوده است.
ارتباطات ما با اعضا به واســطه شبکه های
اجتماعــی نیز ،پیش از این ،کــم و بیش برقرار
بــود .اعضایی داریم که از روســتاهای اطراف
فرمهین به کتابخانه والیت می آیند ،خیلی وقت
ها که رفت و آمد برایشــان میسر نیست ،کتاب
های مــورد عالقه خود را به ما می گویند و ما با
جستجو و ارسال نسخه الکترونیک کتاب به آن
ها نیازشان را رفع می کنیم.
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وی ادامــه داد :از آنجا که بیشــتر اعضای ما
کودکان و نوجوانان هســتند ،نگــران بودیم که
مبادا این وقفه برای حضور در کتابخانه ،موجب
دلســردی آن ها نســبت به کتاب و کتابخوانی
شــود .بنابراین تصمیم گرفتیم ارتباط خود را با
اعضا قطع نکنیم .گروهی در پیام رســان «بله»
تشکیل دادیم و با اضافه کردن اعضای کتابخانه،
کتابخانه مجازی والیت شکل گرفت.
بعد به همراه دیگر کتابدار کتابخانه ،تصمیم
گرفتیــم با معرفــی خالصــه ای از کتاب های
برتر در هر گروه ســنی ،اعضا را به خواندن این
کتاب ها ترغیب کنیم.
اعضای گــروه خالصه ها را مــی خوانند و
کتــاب منتخب خود را به مــا اطالع می دهند؛
ما هم نسخه الکترونیک کتاب را جستجو و در
اختیارشان قرار می دهیم.
هوشــیدری افزود :از دیگر فعالیت هایی که
ما را در روزهــای قرنطینه به هم نزدیک تر کرد،
راه اندازی پویش های مختلف به مناسبت های
گوناگون بود و این کار از پویش نقاشی «کرونا را
شکست می دهیم» شروع شد.
با اســتقبال بچه هــا از این پویش و ارســال
نقاشی های فراوان از سوی آنان ،ایده راه اندازی
پویش مدافعان سالمت ،هفت سین ،سیزده بدر
در خانه و  ...شکل گرفت.

بچه ها در موضوعات مختلف دلنوشته ،شعر،
قصه و عکس و نقاشی برایمان ارسال می کنند.
با این برنامه ها لحظــه های ما جان می گیرد و
خود را در کنار یکدیگر احساس می کنیم.
وی ادامه داد :یکی از برنامه های مورد استقبال
کتابخانه ما ،کالس کاردستی با دورریختنی ها
بود .این روزها که بچه ها در خانه هستند ،از آن
ها خواستیم به ساخت کاردستی با دورریختنی
ها ادامه دهند ،تا بعد کــه دوباره دور هم جمع
شــدیم ،به برترین کاردســتی ها جایزه بدهیم.
اشــتیاق بچه ها از میــان عکس هایــی که از
کاردستی های خود می فرستند ،دیده می شود.
هوشــیدری خطاب به مردم ایــران و به ویژه
اعضــای کتابخانــه والیت فرمهیــن ،گفت:
خانه نشــینی به معنای قطع روابط اجتماعی و
فعالیت های سودمند نیست .این روزها که باید
در خانه بمانیم ،فضای مجازی به کمک ما آمده
تا روزهای سخت را دور از هم اما کنار یکدیگر
بگذرانیم.
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اعضــای کتابخانه شــهید بهشــتی خمین
همچون اعضای یک خانواده هستند

کتابخانه شهید بهشتی شهرستان خمین استان
مرکــزی با همراهــی کتابــداران و اعضای این
کتابخانه در دوره خانه نشینی کماکان به فعالیت
خود ادامه می دهد.
اشرف شمسی ،مسئول کتابخانه شهید بهشتی
گفت :کتابخانه مــا در منطقه ای کم برخوردار
واقع شده و به گمان من تنوع برنامه ها و مهارت
کتابداران در برقراری ارتباط با مراجعان ،آن را به
مرکز فرهنگی محبوبی برای تمامی اقشار اعم از
دانش آموزان ،دانشجویان ،طالب ،میانساالن و
 ...تبدیل کرده است.
وی ادامــه داد :به گمانم در کتابخانه شــهید
بهشــتی ما کتابــداران ،بیش از اینکه مســئول
کتابخانه باشیم ،همراه و در کنار اعضا هستیم.
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بودن در کنــار یکدیگر ،حس تعلــق خاطر را
افزون می کند .اعضا کــه کتابخانه را همچون
خانه خود بدانند ،آنجا آرامش می گیرند و دیگر
نه تنها اجباری برای انجام فعالیت های فرهنگی
نیست ،بلکه آن ها خود با ایده های خالقانه در
این حوزه پیش قدم می شوند؛ درست همانگونه
که هر فــردی تمایل دارد ،خانه خــود را زیباتر
کند .کالس های آموزشــی کتابخانه ما ،نمونه
خوبی از این اتفاق اســت؛ اعضا تمایل دارند،
داشته های خود را ،بدون هیچگونه چشم داشتی
با دیگران ســهیم شوند و پیشرفت دیگر اعضا را
سربلندی خود می دانند؛ درست مانند اعضای
یک خانواده؛ بر این اساس مهدیه شیخ االسالم،
عضو  ۱۶ســاله کتابخانه ،از هنر خود استفاده
کرده و مدیریت کالس گل ســازی کتابخانه را
به عهده گرفته است؛ و یا یکی از اعضای جوان
کتابخانه مسئولیت تدریس زبان انگلیسی را به
اعضای کتابخانه عهده دار است.
شمسی ،ادامه داد :با شروع قرنطینه و تعطیلی
کتابخانه ها ،پیشــنهاد اســتمرار فعالیت های
کتابخانه در فضای مجازی از سوی اعضا مطرح
شد .بنابراین در پیام رسان «بله» گروهی تشکیل
دادیم و آنجا فعالیت های کتابخانه از سر گرفته
شــد .در این محیط ،کالس گل سازی در قالب
ویدیوهای آموزشی کماکان برقرار است.

دست ُپر به کتابخانه بر می گردیم

کتاب هایی از سوی کتابداران کتابخانه شهید
بهشــتی معرفی می شود و بچه ها نیز نقاشی ها
و فایل های ویدیویی معرفی کتاب ،شعرخوانی
و قصه گویی خود را با دوســتان خود به اشتراک
می گذارند.
وی تصریح کرد :به اعتقاد من اجبار به انجام
برنامه های فرهنگی به ویژه در شرایطی که بچه
ها آموزش های مدرسه را نیز به صورت مجازی
دنبال می کنند ،نتیجه نمی دهد؛ یقینا موفقیت
در سرپا نگاه داشتن کتابخانه در این مرحله ،در
برقراری ارتباط موثر با اعضا و تعلق خاطر اعضا
به کتابخانه ریشه دارد.

هاجر توکلــی ،کتابدار کتابخانه علی ابن ابی
طالب(ع) اراک در ایــن روزها تالش می کند،
کتابخانــه را به عنوان تنها ســرگرمی کودکان و
نوجوانان منطقه کوی امام علی(ع) ،زنده و پویا
نگه دارد.
توکلی گفت :کوی امام علی (ع) ،منطقه ای
کم برخوردار محسوب می شود و کتابخانه تنها
مرکز فرهنگی در این منطقه اســت .کتابخانه ما
بیش از هزار عضو دارد کــه اکثر آن ها کودکان
و نوجوانان هستند .در شرایط عادی که مدارس
به دلیل آلودگی هوا تعطیل می شــد ،بچه ها از
فرصت تعطیلی مدرســه برای آمدن به کتابخانه
استفاده می کردند و حتی گاه پیشنهاد می کنند
کتابخانه را روزهای جمعه هــم باز نگه داریم.
با این اوصاف ،قطعا روزهای خانه نشینی برای
اعضــای کتابخانــه علی ابن ابــی طالب(ع)،
چندان ساده نیست.
وی ادامه داد :اســفند ،از ماه هــای پربرنامه
کتابخانه ما اســت .برای اسفند  ۹۸هم فعالیت
های فرهنگی بسیاری پیش بینی کرده بودیم ،که
متاسفانه کتابخانه تعطیل شد .با اینحال قرار شد
برنامه ها را از طریــق ارتباط با اعضا در فضای
مجازی دنبال کنیم .از اعضای کتابخانه خواستم،
کتاب هایی که به امانت گرفته اند را در ویدیویی
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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فصـل ششم:

کتابخانه عمومی مرحوم میرجعفری شهر اراک

آدرس و مشخصات
کتابخانه های عمومی استان مرکزی

اسامی همکاران کتابخانه های عمومی استان مرکزی

کتابخانه عمومی استاد دهگان شهر اراک
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کتابخانه های عمومی شهرستان اراک
تلفن33676628 :
* کتابخانه عمومی استاد دهگان 					
کد پستی3818717987 :
شهر اراک  .بلوار فاطمیه  .میدان فاطمیه
کتابداران :علیرضا بهنام فرد ،الهام محمودبگی ،ندا سادات الله نیکوکار
مسئول کتابخانه :علی حمیدی
تلفن33256063 :
* کتابخانه عمومی دکتر حصیبی 				
کد پستی3817694769 :
			
شهر اراک  .خیابان قائم مقام  .انتهای پارک آزادی
کتابداران :کبری فریدونی ،محمد حسن بیات ،رضا ورمزیار
مسئول کتابخانه :اعظم نظام آبادی
تلفن32779058 :
* کتابخانه عمومی شماره یک 					
کد پستی3816697833 :
شهر اراک  .خیابان امام خمینی(ره)  .روبروی بیمارستان طالقانی
کتابداران :سعیده رحیمی ،معصومه امیری هزاوه ،اعظم ندری ،ابوالفضل حیدری
مسئول کتابخانه :راضیه عباسی قهیه
					
* کتابخانه عمومی شهید محمد زراستوند
			
شهر اراک  .شهرک قدس  .کوچه اتحاد یک
کتابداران :فاطمه فضلی
مسئول کتابخانه :صدف شفیع

تلفن33664450 :
کد پستی3818633838 :

* کتابخانه عمومی آیت اله اراکی 					
شهر اراک  .خیابان هپکو  .فاز یک شهرک شهید بهشتی  .فرهنگسرای آیینه
کتابداران :حمیده مؤمنی فراهانی ،صدیقه داودآبادی
مسئول کتابخانه افسانهرنجبران
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تلفن33125389 :
کد پستی3818958975 :

* کتابخانه عمومی حجت االسالم میرجعفری 				
شهر اراک  .بلوار میرزای شیرازی  .جنب دانشگاه اراک  .پارک امیرکبیر
کتابداران :ناهید مشهدی ،محمد مهدی حبیبی
مسئول کتابخانه :محسن سلک

تلفن32780771 :
کد پستی3815688131 :

					
* کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) اراک
شهر اراک  .کوی مسکن  .بلوار شهیدان جهان پناه  .طبقه همکف ستاد امر به معروف
کتابداران :سمیرا اکبری طائمه
مسئول کتابخانه :سمانه کریمی

تلفن33137840 :
کد پستی3819694851 :

					
* کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
شهر اراک  .کوی کرهرود  .خیابان فاطمیه  .روبه روی حسینیه فاطمیه
کتابداران :علی بارنامه
مسئول کتابخانه :الهام امانی

تلفن32735001 :
کد پستی3831718317 :
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کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) کرهرود شهر اراک

کتابخانه های عمومی شهرستان اراک
* کتابخانه عمومی حضرت امام حسین(ع) 			
شهر اراک  .شهرک الغدیر  .خیابان تربیت  .کوچه غدیر 		4
مسئول کتابخانه :اعظم نوری

تلفن33283836 :
کد پستی3816994997 :

* کتابخانه عمومی حضرت صاحب االمر (عج)				
		
شهر اراک  .منطقه سنجان  .طبقه همکف امامزاده زرینه خاتون

تلفن32724005 :
کد پستی4848136155 :

			
* کتابخانه عمومی علی بن ابیطالب(ع)
شهر اراک  .کوی امام علی(ع)  .خیابان 30متری خاتم االنبیاء  .کوچه هنرستان
مسئول کتابخانه :هاجر توکلی

تلفن32786877 :
کد پستی3815873575 :

* کتابخانه عمومی شهدای سنجان					
		
شهر اراک  .منطقه سنجان  .بلوارکربال  .خیابان مخابرات
مسئول کتابخانه :مرضیه بخشنده

تلفن32722020 :
کد پستی3848147676 :

			
* کتابخانه عمومی شهدای شهرک ولیعصر(عج)
شهر اراک  .شهرک ولیعصر(عج)  .جنب پارک ولیعصر(عج)
مسئول کتابخانه :محسن خسروی

تلفن34024018 :
کد پستی3819614878 :

			
* کتابخانه عمومی شهدای خیرآباد
روستای خیرآباد  .خیابان امام خمینی(ره)  .کوچه کتابخانه
مسئول کتابخانه :مریم احسانبخش

تلفن33555708 :
کد پستی3837114414 :

				
* کتابخانه عمومی شهدای معصومیه
				
روستای معصومیه  .خیابان خانه بهداشت
مسئول کتابخانه :سیده هاجر هاشمی

تلفن33546796 :
کد پستی3836179839 :

				
* کتابخانه عمومی شهدای داودآباد
		
شهر داودآباد  .میدان امام حسن(ع)  .جنب بانک کشاورزی
مسئول کتابخانه :فریبا جالئی

تلفن33353330 :
کد پستی3835143874 :

					
* کتابخانه عمومی کربالیی کاظم ساروقی
		
شهرساروق  .خیابان  72تن  .داخل محوطه آستان امامزادگان  72تن
مسئول کتابخانه :محمد رضا گلشن زاده

تلفن33572866 :
کد پستی3834149936 :

					
* کتابخانه عمومی شهدای مرزیجران
روستای مرزیجران  .خیابان امام حسین(ع)  .کوچه شهید محمدصادق صالحی
مسئول کتابخانه :عبداهلل صادق آبادی

تلفن34458266 :
کد پستی3857145586 :
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کتابخانه های عمومی شهرستان آشتیان
				
* کتابخانه عمومی عباس اقبال آشتیانی
		
شهر آشتیان  .بلوار امام خمینی(ره)  .جنب پارک شهر
مسئول کتابخانه :زهرا احمدی آشتیانی
کتابداران :مهدی حسینی آشتیانی ،محمدرضا حبیبی آشتیانی

تلفن37223338 :
کد پستی3961753736 :

* کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)				
روستای گرکان  .جاده اصلی .جنب موسسه خیریه امیرالمومنین(ع)
مسئول کتابخانه :سارا گزبلندی

تلفن37233587 :
کد پستی3966151114 :

* کتابخانه عمومی حضرت سیدالشهداء(ع) 			
روستای کردیجان  .خیابان امیرالمومنین(ع)  .طبقه فوقانی ساختمان دهیاری
مسئول کتابخانه :زینب توانا آشتیانی

تلفن37234559 :
کد پستی39613114935 :

کتابخانه عمومی اقبال آشتیانی شهر آشتیان
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کتابخانه عمومی شهرستان تفرش
					
* کتابخانه عمومی پروفسور حسابی
			
شهر تفرش ،خیابان آیت اله سعیدی
مسئول کتابخانه :مهدی جعفری
کتابداران :خدیجه تلخابی

تلفن36223111:
کد پستی3951756613 :

کتابخانه عمومی پروفسور حسابی شهر تفرش
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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کتابخانه های عمومی شهرستان خمین
* کتابخانه عمومی شهید بهشتی 					
			
شهر خمین  .خیابان شریعتی  .پارک شهید بهشتی
مسئول کتابخانه :اشرف شمسی
کتابداران :زهرا خسروی ،امیر عربی ،زهرا کمانی ،مجتبی حیدری

تلفن46224838 :
کد پستی3881135536 :

* کتابخانه عمومی سرداران شهید					
خمین  .بلوار شهید بهشتی  .کوی قائم  .طبقه دوم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
مسئول کتابخانه :سولماز انوشی
کتابداران :سیدقاسم ساداتی ،نسرین خسروی

تلفن46334829 :
کد پستی3881933373 :

					
* کتابخانه عمومی شهدای قورچی باشی
		
شهر قورچی باشی  .بلوار امام خمینی(ره)  .کوچه بوعلی سینا
مسئول کتابخانه :مژگان یوسفی

تلفن46263622 :
کد پستی3881843151 :
تلفن46361337 :
کد پستی3898611151 :

				
* کتابخانه عمومی صاحب الزمان (عج)
		
روستای رباط مراد  .خیابان  22بهمن  .روبروی بانک صادرات
مسئول کتابخانه :مهرداد سیدین
						
* کتابخانه عمومی ابوذر غفاری
		
روستای دهنو  .خیابان درمانگاه  .کوچه شهید نصیراالسالمی
مسئول کتابخانه :علی عبدی

تلفن46377366 :
کد پستی3899145134 :

				
* کتابخانه عمومی شهید مصطفی خمینی
روستای شهابیه  .خیابان دکتر حسابی  .پشت پمپ بنزین		
مسئول کتابخانه :حسین عروجی

تلفن46363454 :
کد پستی3898661155 :

کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهر خمین
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کتابخانه های عمومی شهرستان خنداب
					
* کتابخانه عمومی معراج
			
شهر خنداب  .خیابان گلزار شهدا  .جنب پارک فرهنگ
مسئول کتابخانه :علی زندیه
کتابداران :مریم حیدری

تلفن35622616 :
کد پستی3841673741 :

* کتابخانه عمومی ادیب الممالک 					
			
شهر جاورسیان  .بلوار شهید چمران  .کوچه داستان
مسئول کتابخانه :گلچین شفیعی
کتابداران :سعید شیرشاهی

تلفن35642160 :
کد پستی3845147612 :

					
* کتابخانه عمومی توحید
روستای اناج  .شهرک شهید رجایی  .میدان فرهنگ
مسئول کتابخانه :محمد سعیدی فر

تلفن35644225 :
کد پستی3849184323 :

کتابخانه عمومی ادیب الممالک شهر جاورسیان
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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کتابخانه های عمومی شهرستان دلیجان
						
* کتابخانه عمومی اشراق
شهر دلیجان  .خیابان امام خمینی(ره)  .خیابان ارشاد  .روبروی مهمانپذیر
مسئول کتابخانه :مریم سادات جاللی
کتابداران :لیال اشرفی ،سید حمید درخوشی ،اکرم مهرادفر

تلفن44228520 :
کد پستی3791164178 :

				
* کتابخانه عمومی فاضلین نراقی
		
شهر نراق  .خیابان امام خمینی(ره)  .انتهای پارک شاهد
مسئول کتابخانه :مریم قجری
کتابداران :حسین ترابی

تلفن44462201 :
کد پستی3796189515 :

* کتابخانه عمومی عالمه دلیجانی					
		
شهر دلیجان  .خیابان طالقانی  .طبقه سوم ساختمان شهروند 2
مسئول کتابخانه :زینب السادات سیدی

تلفن44228529 :
کد پستی3791199991 :

						
* کتابخانه عمومی الغدیر
روستای راونج  .جنب مسجد جامع				
مسئول کتابخانه :یارمحمد بندعلی

تلفن44262328 :
کد پستی3793154361 :

کتابخانه عمومی فاضلین نراقی شهر نراق
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کتابخانه های عمومی شهرستان زرندیه
						
* کتابخانه عمومی امام علی(ع)
شهر مامونیه  .خیابان امام خمینی(ره)  .خیابان گلستان  .نبش خیابان بهار
مسئول کتابخانه :ملیحه گندمکار

تلفن45223696 :
کد پستی3941753939 :

* کتابخانه عمومی شهدای پرندک					
			
شهر پرندک  .خیابان بسیج  .جنب پارک شهداء
مسئول کتابخانه :زهرا همتی

تلفن45282900 :
کد پستی3771865515 :

					
* کتابخانه عمومی حضرت باقرالعلوم(ع)
			
شهر خشکرود  .خیابان محمد رسول اله(ص)
مسئول کتابخانه :زهره چمن پیرا

تلفن45420020 :
کد پستی3774184166 :

					
* کتابخانه عمومی امام حسن مجتبی(ع)
شهر زاویه  .خیابان معلم  .خیابان پارک  .طبقه دوم ساختمان ستاد بحران
مسئول کتابخانه :آرزو میرگلوی بیات

تلفن45264316 :
کد پستی3944157479 :

				
* کتابخانه عمومی شهدای علیشار
			
روستای علیشار  .خیابان دهیاری  .ساختمان باغ هنر
مسئول کتابخانه :هاجر شیخلر

تلفن45325005 :
کد پستی3919753459 :

کتابخانه عمومی شهدای شهر پرندک
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه
						
* کتابخانه عمومی شهید هاشمی نژاد
شهر ساوه  .خیابان شریعتی  .میدان مادر  .کوچه شریعتی 			 12
مسئول کتابخانه :حوری صاحب
کتـابـداران :سیما شهباز ،حمیدرضا فضلیخانی ،شقایق ایزدی

تلفن42217100 :
کد پستی3918698579 :

						
* کتابخانه عمومی سلمان ساوجی
			
شهر ساوه  .میدان فلسطین  .بلوار دادگستری  .جنب سالن ورزشی فجر
مسئول کتابخانه :زهره طالب حقیقی
کتـابـداران :محمد حسین اکبری ،مریم طرالنی ،سعیده سادات مداحی ،لیال سعیدی فر

تلفن42247672 :
کد پستی3918698759 :

						
* کتابخانه عمومی عالمه عسگری
					
شهر ساوه  .انتهای خیابان بسیج  2بعد از پمپ گاز
مسئول کتابخانه :محمد علی حسنلو
کتـابـداران :سعیده رونقی

تلفن42421330 :
کد پستی3914975851 :

					
* کتابخانه عمومی حضرت ولیعصر(عج)
				
شهر ساوه  .شهرک فجر  .فاز یک  .روبروی مدرسه آوا
مسئول کتابخانه :علی چمرلو
کتـابـداران :طیبه رحیمی ،مجتبی فخری

تلفن42251795 :
کد پستی3919753459 :

					
* کتابخانه عمومی شهید چمران
						
شهر غرق آباد  .خیابان معلم
مسئول کتابخانه :حسین رضاخانلو

تلفن42302411 :
کد پستی3931815636 :

						
* کتابخانه عمومی شهید نظرفخاری
					
شهر نوبران  .جاده ساوه  -همدان
مسئول کتابخانه :فرشته رمضانی

تلفن42312282 :
کد پستی3933116948 :

						
* کتابخانه عمومی امام سجاد (ع)
							
روستای ستق
مسئول کتابخانه :محسن اسمعلی

تلفن42315311 :
کد پستی3948114893 :

کتابخانه عمومی سلمان ساوجی شهر ساوه

158

کتاب آفتاب

کتابخانه های عمومی شهرستان شازند
				
* کتابخانه عمومی شهید سیاوش امیری
			
شهر شازند  .بلوار امام خمینی(ره)  .پارک سوم خرداد
کتـابـداران :زهرا رجبی ،شهناز میرزاخانی
مسئول کتابخانه :یوسفعلی علیقورچی

تلفن38223200 :
کد پستی3861853111 :

						
* کتابخانه عمومی شهدای شازند
			
شهر شازند  .خیابان رازی  .جنب پارک تپه سنگی
کتـابـداران :محمد زارعی
		
مسئول کتابخانه :وحید امانی نیا

تلفن38226371 :
کد پستی3861675857 :

				
* کتابخانه عمومی حضرت امیرالمومنین(ع)
			
شهر آستانه علوی  .خیابان شهداء  .روبروی پارک حرم
کتـابـداران :خدیجه مختاری
		
مسئول کتابخانه :محسن توکلی

تلفن38433699 :
کد پستی3871685741 :

						
* کتابخانه عمومی شهدای بازنه
شهر شهباز  .محله بازنه  .انتهای بلوار امام خمینی(ره)  .جنب آتش نشانی
مسئول کتابخانه :رضا مهری

تلفن38233086 :
کد پستی3864166985 :

						
* کتابخانه عمومی مالصدرا
شهر شهباز  .محله هفته  .جنب مسجد جامع  .کوچه ابراهیم دارابی
مسئول کتابخانه :علی حبیبی پور

تلفن38246090 :
کد پستی3864146135 :

						
* کتابخانه عمومی شهید مطهری
			
شهر مهاجران  .کوی فرهنگیان  .خیابان مالصدرا  .خیابان حافظ
مسئول کتابخانه :اعظم آقابابایی

تلفن38627717 :
کد پستی3991768375 :

						
* کتابخانه عمومی حضرت زهرا(س)
شهر مهاجران  .فاز  2پتروشیمی  .خیابان بهار  .بلوار داودی  .داخل پارک بانوان
مسئول کتابخانه :عاطفه محمودی

تلفن38627116:
کد پستی3991715790:

						
* کتابخانه عمومی شهدای حصار و فر
					
روستای حصار  .خیابان شهداء
مسئول کتابخانه :اعظم عبدلی

تلفن38645820 :
کد پستی3866177416:

						
* کتابخانه عمومی شهدای هندودر
شهر هندودر  .خیابان فرودسی  .جنب کانون پرورش فکری کودکان
مسئول کتابخانه :زهرا عرفانی پور

تلفن38423606 :
کد پستی3876115131 :

						
* کتابخانه عمومی شهدای توره
			
شهر توره  .بلوار امام خمینی(ره)  .کوچه شهید رضائی
مسئول کتابخانه :سمیه سهراب نیا

تلفن38643327 :
کد پستی3866111138 :

						
* کتابخانه عمومی شهدای مالمیر
				
روستای مالمیر  .جنب مدرسه راهنمایی دخترانه
مسئول کتابخانه :فروزان ابراهیمی

تلفن38426401 :
کد پستی3878143599 :

						
* کتابخانه عمومی شهدای نهرمیان
روستای نهرمیان  .خیابان امام خمینی(ره)  .خیابان گلزار شهداء 			
مسئول کتابخانه :جواد رحیمی

تلفن38443586 :
کد پستی3864113365 :

						
* کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
				
روستای قدمگاه  .خیابان امام خمینی(ره)  .جنب درمانگاه
مسئول کتابخانه :جواد رحیمی

تلفن38243902 :
کد پستی3863163787:

گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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کتابخانه های عمومی شهرستان فراهان
						
* کتابخانه عمومی والیت
		
شهر فرمهین  .بلوار شهید فهمیده  .جنب پارک بسیج
مسئول کتابخانه :مهسا ذوالفقاری
کتـابـداران :فاطمه هوشیدری

تلفن33722667 :
کد پستی3953149553:

					
* کتابخانه عمومی قائم مقام فراهانی
شهر فرمهین  .خیابان معلم  .کوچه بهزیستی 			
مسئول کتابخانه :علی اصغر کریمی
کتـابـداران :ربابه تلخابی

تلفن33723606 :
کد پستی3953116933 :

					
* کتابخانه عمومی شهید نبی اله ونک
						
روستای ونک
مسئول کتابخانه :صدیقه فرمهینی فراهانی

تلفن58235919 :
کد پستی3856113348:

					
* کتابخانه عمومی شهید اسداله هاشمی
			
شهر خنجین  .بلوار امام خمینی(ره) .جنب بخشداری
مسئول کتابخانه :حسین شاهمیرزالو

تلفن35463853 :
کد پستی3856114115:

					
* کتابخانه عمومی امام رضا(ع)
					
روستای تلخاب  .خیابان کتاب
مسئول کتابخانه :علی تلخابی

تلفن58230028 :
کد پستی3957144993:

کتابخانه عمومی والیت شهر فرمهین
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کتابخانه های عمومی شهرستان کمیجان
				
* کتابخانه عمومی فخرالدین عراقی
			
شهر کمیجان  .بلوار یادگار امام  .میدان امام حسین (ع)
مسئول کتابخانه :فرشته عزیزی
				
* کتابخانه عمومی شادروان رضا محمودی
شهر میالجرد  .خیابان شهداء  .چهارراه سوم  .خیابان ولی عصر شمالی
مسئول کتابخانه :بتول آقامحمدی

تلفن35454770 :
کد پستی3851743945:

تلفن35552545 :
کد پستی3855166161 :

				
* کتابخانه عمومی شهدای اسفندان
		
		
روستای اسفندان  .خیابان محمد رسول اله
مسئول کتابخانه :ناصر خسروبگی

تلفن35466452 :
کد پستی3853135713:

					
* کتابخانه عمومی شیخ عبدالنبی وفسی
			
روستای وفس  .جنب مدرسه راهنمائی شهید موسولو
مسئول کتابخانه :سید حمیدرضا میری

تلفن58223373 :
کد پستی3853188711 :

				
* کتابخانه عمومی حضرت زینب(س)
		
روستای خسروبیگ  .طبقه دوم ساختمان دهیاری
مسئول کتابخانه :محمد خسروبگی

تلفن35557626 :
کد پستی3854183515:

کتابخانه عمومی حضرت زینب(س) روستای خسروبیگ
گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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کتابخانه های عمومی شهرستان محالت
					
* کتابخانه عمومی عالمه طباطبایی (ره):
محالت  .میدان خیبر  .خیابان شهید صیاد شیرازی  .جنب پارک جنگلی
مسئول کتابخانه :هادی صفدری
کتـابـداران :هایده امیری ،زهرا جوادی ،فاطمه خسروی ،مهدی خلیلی نیا.

تلفن43251113 :
کد پستی3781684895 :

		
* کتابخانه عمومی آیت ا ...مقدسی (ره):
محالت  .خیابان شهید رجایی  .روبروی قرض الحسنه مهدیه
مسئول کتابخانه :داود رضایی
کتـابـداران :مجتبی ملکی ،مریم انصاری

تلفن43223200 :
کد پستی3781773356 :

		
* کتابخانه عمومی امام صادق(ع)			 :
			
شهر نیم ور  .خیابان طالقانی  .نبش گلستان 13
مسئول کتابخانه :فهیمه محسنی
کتـابـداران :زهرا فتحعلی

تلفن43323600 :
کد پستی3784143381 :

کتابخانه عمومی امام صادق(ع) شهر نیم ور
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گزارش عملکرد کتابخانه های عمومی استان مرکزی
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