
 گزاسش  عملکرد 

 کتابخاهن اهی عمىمی خراسان سضىی بخص کىدک  

  1394ماي اسفىذ 
 اداسي امىس کتابخاهن اه





ایه گزاسش رب اساط اطالعات گردآوسی شذي اص سوسای محتشم 

ً و میظنت 1394اداسات کتابخاهن اهی عمىمی شهرستان اه رد اسفىذماي  تهی

گردیذي است و فلزا ممکه است با نتایج فرم باصدیذ اداسي امىس کتابخاهن اه 

ً باشذ  .تفاوت اهی جزئی داشت



 هذف اص ایجاد بخص کىدک و نىجىان

   کتابخىانی فضای عادالهن تىصعی•

نىذ خىاهىذ می آنچً ره پاسخ یافته ربای مذلی عنىان هب کتابخاهن با نىجىاانن و کىدکان کردن آشىا•    بذا

   کتابخاهن اص استفادي رد مهاست کسب و شذن مستقل هب کمک و فکری سشذ تقىیت•

   نىجىاانن و کىدکان رد اطالعات باصیابی ی مهاستها سزیی پاهی و کتابخىانی و مطالعً هب کردن مىذ عالهق•



 همً کتابخاهن اهی استان داسای بخص کىدک می باشىذ



 متش مربع می باشذ 1800صریبىای بخص اهی کىدک کتابخاهن اهی استان    



کتابخاهن معادل  105کتابخاهن ای هک بخص کىدک داسنذ،  112اص میان 

گاهن می باشذ 94 ص آنها داسای بخص کىدک جذا  .ردصذا



گاهن داسنذ، کتابخاهن   105اص  ساصی شذي انذ  23ای هک بخص جذا  کتابخاهن با دایل جذا



 شىدنقاشی ربگزاسمی باب اص کتابخاهن اهی استان مسابقً  92رد بخص کىدک 



 شىدنىیسىذگی ربگزاسمی باب اص کتابخاهن اهی استان مسابقً  35رد بخص کىدک 



 باب اص کتابخاهن اهی استان قصً گىیی ربای کىدکان ربگزاسمی شىد 89رد بخص کىدک 



 باب اص کتابخاهن اهی استان وسایل نقاشی ربای استفادي کىدکان وجىد داسد 77رد بخص کىدک 



 باب اص کتابخاهن اهی استان اسباب باصی ربای باصی کىدکان وجىد داسد 57رد بخص کىدک 



 .باب اص کتابخاهن اهی استان داسای کف پىش و یا مىکت می باشذ 56بخص کىدک 



101، باب اص کتابخاهن اهی خراسان سضىی صىذلی و میض مخصىظ کىدکان داسنذ 

 عذد صىذلی کىدک هستىذ، 722میض کىدک و 185ایه کتابخاهن اه رد مجمىع داسای 

 كفسً کىدک هستىذ 544ایه کتابخاهن اه رد مجمىع داسای 



کتابخاهن استان سامانذهی مىابع کىدک رب اساط دستىسالعمل هب طىس نسبی   109رد 

 .انجام گرفتً  و ایه مىابع با لیبل سوگی اص دیگر مىابع متمازی شذي انذ





 ربسسی نقاط قىت

 کتابخاهن بخشهای ساری اص کىدک بخص ساصی  منظىسجذا  هب آنها جابجایی یا و فضااه کاسربی تغییش•

 سوگی و کىاتي صىذلیهای و میض ، كفسً اص استفادي :تجهیضات کیفیت سطخ استقاء•

ب کتابهای تىصعی :مىابع ساصی  غنی و تىسعً•    باصی  اسباب و فکری باصیهای آمىصشی، اهی بستً سوگی، تصاوری داسای و جزا

 ااتق کردن فرش علمی، و کاستىنی پىستشاهی دیىاساه، نقاشی ربای سوشه سوگهای اص استفادي : کىدکاهن و ضاد فضای طراحی•

 کتابخاهن اص باصدیذ و کتاب جشنهای رد ششکت ربای آنها اص مستمر دعىت و آمىصشی مراکز با متقابل و مستمر استباط•

 

 



 پیگیشی اجرای بخشىاهم بخص وسیي کىدک و نىجىان رد کتابخاهن اه•

 ...مقاهل نىیسی، قصً نىیسی، کتابخىانی، نقاشی، : ربگزاسی مسابقات مختلف •

 ربگزیذن و معرفی کىچکتشیه کتابخىان اهی نمىهن کتابخاهن و تقذری اص آنها رد جشه هفتً کتاب •

 اجرای ربانهم اهی قصً گىیی و داستان خىانی•

 

 

 

 



 جمع بىذی و پشنهادات

ردصذ کتابخاهن اهی عمىمی  استان داسای بخص کىدک می باشىذ، نطان دهىذي ایه مسئلً است هک هب لطف الهی و همت  100ایه مىفقیت هک  

کاسان زعزی ، گام نخست هب نحى احست محقك شذي و صریساخت نسبی بخص کىدک و نىجىان فراهم گردیذي است سان و هم  .کتابذا

 .هب یقیه بسىذي کردن هب همیه انذک کافی نبىدي و گام بعذ بایذ رد بعذ رنم افزای ربداهش شىد

 :هک ربخی اص سئىط آن هب ششح ریل می باشذ



 

 صیبا ساصی بخص کىدک و نىجىان

 ضاداب ساصی و جزاب ساصی بخص کىدک و نىجىان

 رد بخص کىدک و نىجىان( جزب مخاطب)مخاطب ساصی 

 تعریف ربانهم اه ی فىق ربانهم

 



 گزاسش تصىریی   بخص کىدک

 کتابخاهن اهی عمىمی   استان خراسان سضىی



 کًدکبن برای خًاوی قصٍ َبی بروبمٍ







ًاوی  ٍ خ َىبم ٍ شب  برگساری جلس



ٌ خالقیت  ًیت ًق ًیری يتق ًیی تص ٍ گ قص
ٍ وفس کًدکبن  کًدکبن يافسایش حس اعتمبد ب



ٌ بب  مرا برگساری جلسبت آمًزشی بب کًدکبنَ 
 يالذیه



َب  ٌ  حضًر در ومبیشگب



َبی فکری  ببزی 



َبی فکری  ببزی 



َبی فکری  ببزی 



ًیسی ٌ و  مسببقبت خبطر



 مسببقبت وقبشی



َبی گريَی  ببزدیذ



 حضًر کتببذاران در مذارس



َبی آثبر اعضبی کًدک  ٌ  ومبیشگب



َبی مىبسبتی برای اعضبی کًدک  جشه 



 کبردستی سبزی



 مبیش عريسکیو



 تئبتر برای کًدکبن



 کًدکبن بٍ کتبة معرفی َذف بب کتبة درخت ایجبد



( مخصًص اوتقبدات يپیشىُبدات) ایجبد کلبٍ آرزيَب 
 برای استفبدٌ از وظرات کًدکبن


