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چکیده
«جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، برنامـه اى ملّـى بـراى ترویـج کتاب خوانى در 
ایـران اسـت کـه هدف اصلـى این طـرح همه گیرکـردن کتاب خوانى و جلـب مشـارکت مردمى در 
کتاب خوانـى اسـت. باشـگاه هاى کتاب خوانـى یکـى از شـیوه هاى کتاب خوانـى گروهـى اسـت کـه 
از مشـارکت نهادهـا و دسـتگاه هاى دولتـى و عمومـى و مردمـى برخـوردار اسـت و در عیـن حـال، 
برنامـه اى منعطـف اسـت کـه ضمـن این کـه در هر منطقـه اى قابـل اجراسـت و با چرخـه طبیعى 
نشـر نیـز پیونـد دارد، بـا اسـتفاده از ظرفیت هـاى فناورى جدیـد به پـرورش تفّکر انتقـادى بچه ها 

مى کند.  کمـک 
در ایـن نوشـتار، سـه کتاب راه اندازى باشـگاه کتاب خوانى کـودك و نوجوان، شـیوه هاى ترویج 
کتاب خوانـى، ادبیـات کـودك و نوجوان و ارزیابـى آن: فواید فردى و اجتماعـى کتاب خوانى در بین 

کـودکان و نوجوانـان مرور و نقد شده اسـت.

کلیدواژه
ترویج کتاب خوانى، جام باشگاه هاى کتاب خوانى، کودك، نوجوان

مقدمه
«جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان» برنامه اى ملّـى و بسـیار کم هزینه براى 
ترویـج کتاب خوانـى در ایـران اسـت. هـدف اصلـى ایـن طـرح همه گیرکـردن کتاب خوانى و 
جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت. باشـگاه هاى کتاب خوانـى بـا این کـه یکـى 
از شـیوه هاى کتاب خوانـى گروهـى اسـت و کم وبیـش در کشـور مـا نیـز تجربه هایـى از آن 
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وجـود دارد، اّمـا تفـاوت اصلـى ایـن برنامـه در ایـن اسـت کـه اوالً همزمان مشـارکت نهادها 
و دسـتگاه هاى دولتـى و عمومـى و مردمـى را دربرمى گیـرد و از تمـام ظرفیت هـاى موجـود 
بهـره مى گیـرد. دوم این کـه برنامه اى منعطف اسـت کـه در هر منطقه اى مى تواند متناسـب 
بـا شـرایط آن جـا تغییـر کنـد. سـوم این کـه بـا چرخـه طبیعـى نشـر پیونـد دارد و بچه هـا 
کتاب هایشـان را از کتاب فروشـى تهیـه مى کننـد. چهـارم این که مجموعـه اى از فعالیت هاى 
متنـوع را دربرمى گیـرد کـه در محـور آن پرورش تفّکر انتقـادى و گفت  وگو و مشـارکت قرار 

 .(7 دارد. پنجـم این کـه از ظرفیـت فناورى هـاى جدیـد اسـتفاده شده اسـت (ص 6ـ 
ــدف از  ــه ه ــرده ک ــر ک ــم را منتش ــاب کم حج ــد کت ــاب 6 جل ــه کت ــه خان مؤسس
ــودکان  ــراى ک ــتاها و ب ــهرها و روس ــى در ش ــج کتاب خوان ــا تروی ــار آن ه ــن و انتش تدوی
ــج  ــراى تروی ــد از: پیشــنهادهایى ب ــه عبارت ان ــن مجموع ــن ای و بزرگســاالن اســت. عناوی
کتاب خوانــى در شــهر، پیشــنهادهایى بــراى ترویــج کتاب خوانــى در روســتا، چــرا بچه هــا 
ــیوه هاى  ــوان، ش ــودك و نوج ــى ک ــگاه کتاب خوان ــدازى باش ــد؟، راه ان ــاب بخوانن ــد کت بای
ترویــج کتاب خوانــى، ادبیــات کــودك و نوجــوان و ارزیابــى آن: فوایــد فــردى و اجتماعــى 
کتاب خوانــى در بیــن کــودکان و نوجوانــان کــه در ایــن نوشــتار، ســه عنــوان آخــر از ایــن 

ــود. ــد مى ش ــرور و نق ــه، م مجموع
کتـاب راه انـدازى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان از «مقدمـه»، «چگونـه یک 
باشـگاه کتاب خوانـى راه انـدازى کنیـم؟»، «اسـتمرار فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى»، 
«چگونگـى جـذب حمایـت»، «شـکل هاى مختلف حمایت هـا»، «از چه نهادهایـى مى توان 
حمایـت گرفـت؟»، «چگونگى جلـب نهادها براى گرفتـن حمایـت»، «رویدادهاى فرهنگى 
(کتاب خوانـى)»، «فعالیت هـاى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، «شـیوه نامه 

راه انـدازى و فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجوان» تشـکیل شده اسـت.
در «مقدمـه»، على اصغـر سـیدآبادى، مدیـرکل وقـت دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى 
فرهنگـى و کتاب خوانـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى، دربـاره «جـام باشـگاه هاى 

راه اندازى باشگاه کتاب خوانى کودك و نوجوان (1395)، 
دبیرخانه جام باشگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجوان، 
کتاب خوانى،  و  فرهنگى  برنامه ریزى  و  مطالعات  دفتر 
معاونت امور فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى، زیر 
نظر على اصغر سیدآبادى، تهران: خانه کتاب، 20 صفحه، 

شمارگان: 2000، شابک: 978-600-222-377-7
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باشگاه هایى براى تقویت فکر 

کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، از این کـه ایـن طـرح برنامـه اى ملّـى و بسـیار کم هزینه 
بـراى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران اسـت کـه در نخستین سـال آن به صورت آزمایشـى از 
15 شـهر نامـزد پایتخـت کتـاب ایران شروع شـده و هدف اصلـى این طـرح، همه گیرکردن 
کتاب خوانـى و جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت، توضیحات مبسـوطى ارائه 

داده اند. 
در «چگونـه یـک باشـگاه کتاب خوانـى راه انـدازى کنیـم؟»، مطـرح شده اسـت کـه 
باشـگاه هاى کتاب خوانـى بـا ایجـاد انگیـزه الزم در بچه هـا مى تواننـد آن هـا را بـه سـمت 
مطالعـه بکشـانند و از بچه هـا، افـرادى صاحب نظـر، اهل فکر و یک کنشـگر فعال بسـازند. 
در ادامـه، بیـان شده اسـت کـه لزوم تأسـیس باشـگاه هاى کتاب خوانى به خصـوص در میان 
کـودکان و نوجوانـان روشـن اسـت، اّمـا باید بـراى راه اندازى این باشـگاه ها چه مسـیرى را 

طـى کـرد؟ این مسـیرها عبارت انـد از:
1. چه کسى یا کسانى مى توانند باشگاه تشکیل دهند؟

2. کجا مى توان باشگاه تشکیل داد؟
3. مراحل شکل گیرى باشگاه کتاب خوانى

4. الزامات باشگاه هاى کتاب خوانى.
در «اسـتمرار فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانـى»، بیـان شده اسـت کـه هـر فعالیـت 
فرهنگـى هنگامـى مؤثـر و موفـق اسـت کـه اسـتمرار پیـدا کنـد. در ایـن خصـوص، قبـل 
از تشـکیل باشـگاه حتمـاً بایـد به سـه نکتـه توجه شـود: الـف) باشـگاه چگونه قرار اسـت 
اسـتمرار پیـدا کند؟، ب) باشـگاه چگونه قرار اسـت گسـترش پیدا کنـد؟، ج) و چگونه قرار 

اسـت بـراى باشـگاه حمایت جـذب کند؟
در «چگونگـى جـذب حمایـت»، بیان شده اسـت کـه هر فعالیتـى مسـتلزم حداقلى از 

امکانـات و هزینـه اسـت و باشـگاه هاى کتاب خوانـى هـم از این قاعده مسـتثنى نیسـتند.
در «شـکل هاى مختلـف حمایت هـا»، شـکل هاى مختلـف حمایت ها از قبیـل حمایت 

مالـى، قـرار دادن امکانـات مثـل مـکان، و اعتبـار یک مجموعه یـا افراد بیان شده اسـت.
در «از چـه نهادهایـى مى تـوان حمایـت گرفـت؟»، بیـان شده اسـت کـه بـراى جلـب 
حمایـت، بسـته بـه این کـه باشـگاه از چـه کسـانى تشکیل شـده و در کجاسـت، نهادهـاى 
حمایتگـر تعییـن مى شـوند، امـا افـراد برجسـته و معتبـر، نهادهـاى مختلـف فرهنگـى و 

اقتصـادى و... مى تواننـد جـزو حامیـان باشـند.
در «چگونگـى جلـب نهادهـا بـراى گرفتـن حمایت»، دو مـورد مطرح شده اسـت: الف) 

جلـب انگیزه، ب) جلـب اعتماد.
راه هاى  از  یکى  که  شده است  مطرح  این  (کتاب خوانى)»،  فرهنگى  «رویدادهاى  در 
حفظ و تقویت استمرار فعالیت هاى باشگاه هاى کتاب خوانى، برگزارى رویدادهاى فرهنگى 
کتاب خوانى است. در این مبحث، رویداد فرهنگى تعریف شده است. هر رویداد فرهنگى که 
نتیجه اش کمک به گسترش کتاب خوانى باشد، در این چارچوب مى گنجد. انواع رویدادهاى 
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فرهنگى: 1. جشنواره ها، 2. مسابقات، 3. نمایشگاه ها، 4. نشست ها و همایش ها، 5) اجراى 
نمایش و ... تقسیم بندى شده است. در ادامه، پس از تعریف رویداد فرهنگى و آوردن انواع 
رویدادهاى فرهنگى، چگونگى برگزارى یک رویداد فرهنگى خوب تشریح شده است. چگونگى 
برگزارى یک رویداد فرهنگى خوب به نگارش طرح، تقسیم کار، تعیین فردى به عنوان دبیر 
و فراهم کردن چک  لیست، بستگى دارد. در پایان این مبحث، شروط برگزارى یک رویداد 

فرهنگى خوب آورده شده است.
در «فعالیت هـاى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان»، نحـوه فعالیت هـاى 

باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان تشـریح شده اسـت.
«شـیوه نامه راه انـدازى و فعالیـت باشـگاه هاى کتاب خوانى کودك و نوجـوان» از 9 ماده 
و 11 تبصـره تشـکیل شده اسـت. در مـاده 1، اهـداف باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان آورده شده اسـت. در مـاده 2، اعضـاى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجوان بیان 
شده اسـت. در مـاده 3، نحـوه ثبـت مشـخصات باشـگاه هاى کتاب خوانى کـودك و نوجوان 
تشـریح شده اسـت. در مـاده 4، شـرایط مربیـان بـراى تأسـیس باشـگاه هاى کتاب خوانـى 
کـودك و نوجـوان بیـان شده اسـت. در مـاده 5، اطالعـات ضرورى بـراى ثبت باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان آورده شده اسـت. در مـاده 6، مکان هایـى کـه باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان مى تواننـد آنجـا تشـکیل شـوند، آورده شده اسـت. در ماده 
7، آیین نامـه داخلـى کـه هـر باشـگاه کتاب خوانى کـودك و نوجـوان براسـاس آن فعالیت 

خواهد کـرد، آورده شده اسـت.
در مـاده 8، بیـان شده اسـت که بـا توّجه به این که یکى از اهداف تشـکیل باشـگاه هاى 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، ارزیابـى و انتخـاب کتاب هـاى برگزیده اسـت، هر باشـگاه 
گزارشـى از چگونگـى انتخـاب کتاب هاى برگزیده را از میان کتاب هاى خوانده شـده شـامل 
کتاب هـاى ارزیابى شـده، کتاب هـاى انتخاب شـده، چگونگـى انتخـاب و دالیـل انتخـاب 
کتاب هـاى برگزیـده ارائـه خواهـد کـرد. در مـاده 9، بیـان شده اسـت کـه تمـام اعضـاى 
باشـگاه مى تواننـد در مسـابقه «نامه نویسـى بـه نویسـندگان کتاب هایـى کـه خوانده اند» و 

تهیـه فیلـم بـا موبایـل به منظور معرفـى ایـن کتاب ها شـرکت کنند.

شیوه هاى ترویج کتاب خوانى
کتـاب شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى از «مقدمـه»، «چرایـى کم خوانـى مـا»، «ترویـج 
الزم  «زمینه هـاى  چیسـت؟»،  کتاب خوانـى  ترویـج  «شـیوه هاى  چیسـت؟»،  خوانـدن 
بـراى ترغیـب بچه هـا بـه کتاب خوانـى»، «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى»، «فهرسـتى 
از فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران»، «کتاب خوانـى بـراى کـودکان نیازمند»، 
کتاب خـوان»،  فرزنـدان  کتاب خـوان-  «والدیـن  مهاجـر»،  کـودکان  بـراى  «کتـاب 
کتـاب»،  «لبـاس  کتـاب»،  بامـداد  و  کتـاب  «زنـگ  کتاب نویسـى»،  و  «کتاب خوانـى 
«طراحـى جدول براسـاس کتـاب»، «چهره هاى متفـاوت، صداهاى متفـاوت»، و «فانوس 
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(آمـوزش روش مطالعـه بـه دانش آمـوزان)» تشـکیل شده اسـت.
در «مقدمـه»، على اصغـر سـیدآبادى؛ مدیـرکل دفتر مطالعـات و برنامه ریزى فرهنگى 
و کتاب خوانـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى، دربـاره «جـام باشـگاه هاى کتاب خوانى 
کـودك و نوجـوان»، و این کـه ایـن طـرح برنامـه اى ملـى و بسـیار کم هزینه بـراى ترویج 
کتاب خوانـى در ایـران اسـت کـه در نخستین سـال به صورت آزمایشـى از 15 شـهر نامزد 
پایتخـت کتـاب ایـران شـروع شـده و هـدف اصلـى آن، همه گیرکـردن کتاب خوانـى و 

جلـب مشـارکت مردمـى در کتاب خوانـى اسـت، توضیحات مبسـوطى ارائه داده اسـت. 
در «چرایـى کم خوانـى مـا»، دالیـل پایین بـودن کتاب خوانـى، ازجملـه، بى اطالعـى 
خانواده هـا از اهمیـت کتاب خوانـى، عـدم تبلیغـات الزم و کافى براى ترویـج کتاب خوانى 

از سـوى صداوسـیما و سـایر رسـانه ها، گرانـى کتـاب، و سـایر دالیل عنوان شده اسـت.
در «ترویـج خوانـدن چیسـت؟»، هر نوع فعالیتى که باعث شـود کـودکان و نوجوانان 
بیشـتر کتـاب بخواننـد و از آن لـذت ببرنـد، در تعریـف ترویـج کتاب خوانـى گنجانـده 

شده اسـت.
در «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى چیسـت؟»، بـه تمامى راه هـا، ابزارهـا، ترفندها و 
فعالیت هـا و زمینه سـازى هایى کـه کمـک مى کنـد بـه بچه هـا تـا از خوانـدن کتاب هـاى 
خـوب لـّذت ببرنـد و بیشـتر کتـاب بخواننـد و شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى پرداختـه 

شده اسـت.
در «زمینه هـاى الزم بـراى ترغیـب بچه هـا به کتاب خوانـى»، موارد مـورد توّجه براى 
ایجـاد زمینه هـاى مناسـب کتاب خوانـى از قبیـل: انتخـاب کتاب مناسـب، انتخـاب زمان 

مناسـب، دادن حـق انتخـاب کتـاب به کـودك و غیـره مطالبى عنوان شده اسـت.
در «شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانى»، فهرسـتى از شـیوه هاى ثبت شـده  کـه موفقیت 
خـود را نشـان داده انـد، بیان شده اسـت. این فهرسـت عبارت انـد از: 1. تنـوع در خواندن، 
2. تلفیـق کتاب خوانـى و هنر، 3. تلفیـق کتاب خوانى با فعالیت هـاى مختلف، 4. برگزارى 
تـور کتابگـردى، 5. دیـدار با نویسـندگان، 6. رویدادهاى فرهنگـى، 7. گفت وگوى گروهى 
دربـاره کتـاب، 8. معرفـى کتـاب، 9. کتاب خوانى مشـارکتى بـا خانواده، 10. شـبکه هاى 
اجتماعـى، 11. راه انـدازى باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، 12. اسـتفاده از

جشن هاى آیینى.

در فهرسـتى از فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى در ایـران، بیان شـده که در دوسـال 
گذشـته جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتاب و طـرح انتخاب و معّرفـى پایتخت 
رویـداد  دو  ایـن  در  ایـران  روسـتاهاى  و  شـهرها  کـه  شده اسـت  برگـزار  ایـران  کتـاب 
فهرسـت،  ایـن  در  کـه  ارائه داده انـد  را  خـود  برنامه هـاى  و  فعالیت هـا  و  شـرکت کرده 
برگزیده اى از طرح هاى ترویج کتاب خوانى که در شـهرها و روسـتاهاى مختلف پیشـنهاد 
شـده ، بـه ایـن شـکل آورده شده اسـت: «کتاب خوانـى بـراى کـودکان نیازمنـد»، «کتاب 

باشگاه هایى براى تقویت فکر 
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بـراى کـودکان مهاجـر»، «والدیـن کتاب خـوان- فرزنـدان کتاب خـوان»، «کتاب خوانـى 
و کتاب نویسـى»، «زنـگ کتـاب و بامـداد کتـاب»، «لبـاس کتـاب»، «طراحـى جـدول 
براسـاس کتـاب»، «چهره هـاى متفـاوت، صداهـاى متفـاوت»، «فانـوس (آمـوزش روش 

مطالعـه بـه دانش آمـوزان)».

ادبیات کودك و نوجوان و ارزیابى آن
کتـاب ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن: فواید فـردى و اجتماعـى کتاب خوانى در 

بیـن کـودکان و نوجوانـان از «مقدمه»، و سـه بخش تشـکیل شده اسـت.
در «بخـش اول: بـه چـه کسـى کـودك و نوجـوان مى گوینـد؟»، سـعى شده اسـت 
براسـاس جلـد اول کتـاب «شـناخت ادبیـات کـودکان: گونه هـا و کاربردهـا» (از روزن 
چشـم کـودك) نوشـته دونـا نورتـون، صورت بنـدى مناسـبى ارائـه شـود تـا تمام زدایـى 

بحـث دربـاره کتـاب و ادبیـات کـودك مـورد توّجـه قـرار گیرد. 
بـا توّجـه بـه این که کـودك موجودى در حال رشـد اسـت و تمامى کـودکان با کمى 
تقـدم و تأخـر از تمامـى دوره هـاى رشـدى عبـور مى کننـد، بـر ایـن اسـاس، زمینه هاى 
رشـد و پـرورش کـودك ابعـاد مختلفـى را دربرمى گیـرد که این ابعاد شـامل: الف) رشـد 
و پرورش زبانى، ب) رشـد و پرورش شـناختى، ج) رشـد و پرورش شـخصیت، و د) رشـد 

و پـرورش اجتماعـى و اخالقـى اسـت کـه در ایـن بخش، بـه آن ها پرداخته شده اسـت.
در «بخـش دوم: ادبیـات کـودك و نوجـوان چیسـت؟»، در تشـریح این کـه ادبیـات 
کـودك و نوجـوان چیسـت، بـه مباحثـى همچـون: «ارتبـاط و معنـا»، «عناصـر سـازنده 
ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «نـگاه کودکانـه»، «تجربـه و خیـال»، «مفهـوم و شـىء»، 
«ویژگى هـاى ادبیـات کـودك و نوجـوان»، «انـواع ادبیـات کـودك و نوجـوان» پرداختـه 

شده اسـت.
در «بخـش سـوم: ارزیابـى کتاب هـاى کـودك و نوجـوان»، مطـرح شده اسـت کـه 

دبیرخانـه جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان، دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و 
کتاب خوانـى، معاونت امـور فرهنگـى وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى؛ زیـر نظـر على اصغـر سـیدآبادى. 
شـیوه هاى ترویـج کتاب خوانـى. تهران: خانـه کتاب، 
1395، 23 صفحه، شـمارگان: 2000، شـابک: 376-0-

978-600-222
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هـر هفتـه و هـر مـاه، کتاب هـاى زیـادى وارد بـازار مى شـود که لزومـاً همـه آن ها خوب 
نیسـتند و حّتـى اگـر بـه فـرض همه شـان هـم خـوب باشـند، کـودك فرصـت نمى کند، 

تمام شـان را بخوانـد. بنابرایـن نیـاز بـه انتخـاب و گزینـش پیـدا مى کنـد. 
بـر ایـن اسـاس، دو راه بـراى ارزیابـى کتـاب و این کـه چـه کسـى کتـاب کـودك و 
نوجـوان را ارزیابـى کنـد، بیـان شده اسـت. در ادامه، بحث «خواسـت و نیاز» عنوان شـده 
کـه در پایـان ایـن بحـث، نتیجه گیرى مى شـود که در جهـت پیوند میان خواسـت و نیاز 
کـودك، بهتـر اسـت براى کـودك حق انتخاب نسـبى بـراى خوانـدن کتاب قائل شـویم. 
پـس از بحـث خواسـت و نیـاز، بـه شـاخص ها و ابزارهـاى ارزیابـى پرداختـه شده اسـت. 
ابزارهـاى ارزیابـى شـامل: کتاب شناسـى ها، فهرسـت ها، جوایز، یادداشـت ها و معرفى هاى 
مطبوعاتـى، نقد و بررسـى، سـایت ها و شـبکه هاى اجتماعى. شـاخص هاى ارزیابى متنوع 
و گوناگـون هسـتند کـه دو معیـار آن ازجملـه معیارهـاى مهم انـد: 1. تناسـب زبانـى،

2. تناسب موضوعى ـ محتوایى. 
عـالوه بـر ایـن دو معیـار پایـه، معیارهـا و شـاخص هایى بـراى ارزیابـى وجـود دارد 
کـه عبارت انـد از: 1. کیفیـت محتـوا، 2. کیفیـت سـاخت و پرداخت، 3. کیفیـت نگارش،

4. کیفیـت تصویـر، 5. کیفیـت ارائـه. در پایان این بخـش، نهادهـاى ارزیابى کننده کتاب، 
معّرفـى شـده اند. ایـن نهادهـا و گروه هـاى مختلف کـه ارزیابى کتـاب را انجـام مى دهند، 
عبارت انـد از: کانـون پـرورش فکـرى کـودکان و نوجوانان، شـوراى کتاب کـودك، وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـالمى، جشـنواره بین المللى شـعر فجـر، جایزه ادبى پرویـن اعتصامى 

و فهرست الك پشـت پرنده.

نقد کتاب
کـودك  کتاب خوانـى  باشـگاه  راه انـدازى  به منظـور  کـه  کتاب هایـى  مجموعـه   -
و نوجـوان توسـط دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و کتابخوانـى معاونـت امـور 
فرهنگـى وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمى تهّیـه شده اسـت، در عیـن کم حجم بـودن 
حـاوى مطالـب مفیـد و راهنمـاى مناسـبى بـراى برنامـه ملّى در نظـر گرفته شده اسـت.

- در کتـاب راه انـدازى باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان، مراحـل راه انـدازى 
یـک باشـگاه کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان تشـریح شده اسـت. بهتـر بـود کـه ایـن 
مراحـل به صـورت نمـودار نیـز آورده مى شـد تـا فـرد یـا افـراِد راه اندازى کننـده باشـگاه 
کتاب خوانـى کـودك و نوجـوان بـا یـک نـگاه کلّـى و سـریع، بـه مراحـل راه انـدازى این 

باشـگاه دسـت مى یافتنـد.
از  فهرسـتى  کتاب خوانـى،  ترویـج  شـیوه هاى  کتـاِب  پایـاِن  تـا   16 صفحـه  از   -
فعالیت هـاى ترویـج کتاب خوانـى کـه در شـهرها و روسـتاهاى مختلف شـرکت کننده در 
جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب و طـرح انتخـاب و معرفـى پایتخـت کتاب 
ایـران پیشنهادشـده، آورده شده اسـت کـه بهتـر بـود همـراه بـا آوردن عنـوان و تشـریح 

باشگاه هایى براى تقویت فکر 
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طرح هـاى ترویـج کتاب خوانـى، تصاویـر مربوط بـه اجراى ایـن طرح ها نیز آورده مى شـد 
تـا جّذابیـت و درك طرح هـاى اشاره شـده دو چنـدان مى شـد.

- عنـوان فرعـى ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن روى جلـد کتـاب، چنیـن 
اسـت: فوایـد فـردى و اجتماعـى کتاب خوانـى در بیـن کـودکان و نوجوانـان. بـا توّجه به 
ایـن عنـوان فرعـى، هیچ گونه مطلبى بـراى فواید فـردى و اجتماعـى کتاب خوانى در بین 
کـودکان و نوجوانـان آورده نشده اسـت؛ بلکـه مطالـب کتاب مربـوط به ادبیـات کودك و 
نوجـوان و ارزیابـى آن اسـت. بنابرایـن بهتـر بـود که عنـوان فرعى کتاب آورده نمى شـد و 

فقـط بـه  عنـوان اصلى کتـاب اکتفا مى شـد.
- در بخـش اّول کتـاب «ادبیـات کـودك و نوجـوان و ارزیابـى آن»، مطالب مناسـبى 
در خصـوص این کـه «بـه چـه کسـى کـودك و نوجـوان مى گوینـد؟»، آورده شده اسـت؛ 
اّمـا اِشـکال وارده بـر ایـن مطالـب، ایـن اسـت کـه بـا توّجـه بـه تخّصصى بـودن مطالب، 
هیچ گونـه اسـتناددهى مشـاهده نمى شـود. بنابرایـن، اگـر در نـگارش ایـن مطالـب از 

منابعـى اسـتفاده شده اسـت، بهتـر بـود کـه اسـتناددهى الزم صـورت مى گرفـت.

دبیرخانـه جـام باشـگاه هاى کتاب خوانـى کـودك و 
نوجـوان، دفتـر مطالعـات و برنامه ریـزى فرهنگـى و 
کتاب خوانـى، معاونت امـور فرهنگـى وزارت فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمى؛ زیـر نظـر على اصغـر سـیدآبادى. 
ادبیـات کودك و نوجـوان و ارزیابـى آن: فواید فردى 
و اجتماعـى کتاب خوانى در بین کـودکان و نوجوانان. 
تهـران: خانـه کتـاب، 1395، 23 صفحـه، شـمارگان: 

شـابک: 978-600-222-376-0  ،2000


