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با حضور معاونان فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و ارشاد صورت گرفت:

کتاب نامه رشد مرجع تجهیز 6500 کالس مناطق مرزی به کتاب خانه
22 تیر ماه سال جاری در دبیرستان شهیدمفتح منطقه 11 تهران 
ــت طبق آن 6500 کتاب خانه کالسی  ــد که قرار اس طرحی آغاز ش
ــوردار به کتاب   ــتان های مرزی و کمتر برخ ــدارس ابتدايی، در اس م
تجهیز شود. مجموع بودجه اختصاص يافته به اين کار رقمی معادل 
يک میلیارد و 600 میلیون تومان است که نیمی از آن از سوی وزارت 
آموزش و پرورش و نیم ديگر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

تأمین خواهد شد. 
ــم حمیدرضا کفاش، معاون پرورشی و فرهنگی وزير  در اين مراس
آموزش و پرورش و سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمی و جمعی از چهره های فرهنگی و ناشران حضور داشتند. 

کفاش: کتاب ها با کارشناسی دقیق گزينش شده اند
ــخنانی  ــاش، در س ــا کف حمیدرض
ــن طرح ايراد  ــبت آغاز اي که به مناس
 کرد، کتابخانه های کالسی را بهترين 
ــگ کتابخوانی  ــرای ترويج فرهن راه ب
ــرای  ــم را ب ــور معل ــت و حض دانس
راهنمايی دانش آموزان از ويژگی های 

خوب اين کتابخانه ها دانست. 
ــده اند،  ــی انتخاب ش وی با تأکید بر اينکه کتاب ها با کارشناس
ــی  ــازمان پژوهش، با کار دقیق کارشناس افزود: همکاران ما در س
ــی از اقیانوس  ــی و پايه تحصیل ــاس برنامه درس کتاب ها را بر اس

بیکران کتاب های منتشر شده، دست چین و انتخاب کرده اند. 
ــوزش و پرورش همچنین با  ــی و فرهنگی وزير آم معاون پرورش
ــت: اولین مرحله طرح   ــه مرحله، گف ــاره به اجرای طرح در س اش
ــود و دو مرحله ديگر نیز تا پايان سال اجرايی  ــروع می ش امروز ش
ــد. وی افزود: توزيع اين کتاب ها هم از مدارس عشايری  خواهد ش
کمتر برخوردار شروع شده که دسترسی آن ها به کتاب کمتر است.
ــن و آقای صالحی به اين  ــان کرد: نگاه م آقای کفاش خاطرنش

ــت و خوشحال می شويم از اين کتاب ها  کتاب ها نگاه مصرفی اس
آن قدر استفاده شود که سال بعد مجبور باشیم کتاب های تازه تری 

را برای اين مدارس تهیه کنیم.  

صالحی: به دنبال نقشه جامع کتابخوانی مدارس ايم 
ــی معاون  ــید عباس صالح آقای س
فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ــان اهمیت  ــخنانی با بی ــی س نیز ط
نهادينه کردن فرهنگ کتابخوانی در 
ــای خريداری  مدارس گفت: کتاب ه
ــی انتخاب  ــا کارشناس ــده کاماًل ب ش
ــده اند و ما مطمئنیم اين کتاب ها  ش

نمايشی نیست و در مدارس از آن ها استفاده خواهد شد.
  معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به تعداد 
ــد از ده ها هزار  ــور، افزود: ما نباي ــگاه های کتاب در کش اندک فروش
ــه  که ويترينی گسترده برای  معرفی و ارائه کتاب ها هستند،  مدرس

غفلت کنیم.
ــه ای، ويژگی های مهم  ــدن کتاب خانه های مدرس ــا مهم خوان وی ب
کتاب خانه های کالسی را برشمرد و دسترسی آسان تر، تناسب کتاب 
با سن و پايه تحصیلی دانش آموزان، حضور معلم در کالس و برقراری 
ارتباط مناسب بین آموزش و کتابخوانی را از جمله اين ويژگی ها دانست.
ــی ابراز امیدواری کرد بااجرای خوب اين طرح، بتوان يک  صالح
ــه جامع کتابخوانی در مدارس طراحی کرد که در آن اجزای  نقش

وزارت ارشاد و وزارت آموزش و پرورش در کنار هم ديده شوند.
ــده از مجموعه کتاب های  گفتنی است کتاب های خريداری ش
ــال گذشته از سوی  ــده است که در چهار س ــبی انتخاب ش مناس
ــی و تربیتی مناسب شناخته  ــامان دهی منابع آموزش دبیرخانه س
شده اند. ضمنًا فهرستی از اين کتاب ها، بر روی وبگاه سامان کتاب 

قرار داده شده است. 
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