
 
 بنیاد توسعه فرهنگی و توانمندسازی سپهر 

 (1400)سال  کودکان و نوجوانان    یکانون پرورش فکر   اریپروژه کتابخانه سگزارش  

 پروژه کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

 تسهیلگر پروژه: ملیکا دشتگرد 

 ریال    19.066.187هزینه پروژه:  

 آقای احمد مهدوی   حامی مالی:

نیگ، بیدمشک، مهنج، شاهیک، ورزگ، خونیک  روستای    10عضو دختر و پسر از    235کتابخانه سیار تعداد    1400در سال  

ساکن شهر قاین عضو  دارد. با توجه به شرایط  ندریک و همچنین تعدادی از کودکان  اسفلی، اکبریه، فیروز آباد، جعفر آباد،  

رو بود و امکان انجام فعالیت با کیفیت مطلوب  ه  ب  با محدودیت هایی رو ، متاسفانه کتابخانه   نیز  1400ل  خاص کرونا در سا 

کتاب به کودکان روستایی امانت داده شد و همچنین با اجرای مسابقات مختلف    1000میسر نبود اما با این وجود قریب به   

و بسیاری از بسته های فرهنگی به اعضای کتابخانه  م التحریر  یزه از جمله کیف و بسته های لواز جا  150فرهنگی بیش از  

توزیع و به اتمام رسید که هزینه آن     1400بین اعضای کتابخانه در سال  ب های اهدایی بنیاد  اهدا شد. همچنین کلیه کتا 

تامین شده است. بنیاد سپهر  و   1400کتابخانه سیار در سال    از منابع  فکری کودکان  کانون پرورش    با مشارکت مرکز 

  وستاهای محروم و دور افتاده جبار، در رمی ویژه برنامه روز دانش آموز را  بنیاد سپهر و اداره فرهنگ و ارشاد اسال  ،نوجوانان

وانان این روستاها توزیع گردید.  جلد از کتب اهدایی بنیاد بین کودکان و نوج  170  ضمنا کلی و گرماب به انجام رسانید.  

  16تا    12، سومین کارگاه مجازی بازیگری مقدماتی )تربیت بازیگر( ویژه سنین  1400کتابخانه سیار در تابستان و پاییز   

 سال را برای اعضای کانون استان را با موفقیت برگزار کرد.  

تابخانه سیار  بازی فکری و سرگرمی نیز در واحد این ک   50کتاب می باشد و   4300تعداد کتب موجود در کتابخانه بیش از  

گرفته و ذکر نشده در متن باال  در  برخی از  اقدامات دیگر  انجام    وری کودکان روستایی موجود است.جهت استفاده و بهره  

 آمده است .  59شماره جدول 

 1400: اقدامات انجام شده کتابخانه سیار در سال  59دول شماره  ج 

 اقدامات انجام شده توسط کتابخانه سیار  ردیف 

 کتاب بین اعضای کتابخانه  1000قریب به  امانت دادن  1

 جایزه )بسته های لوازام التحریر و کتاب (   150اجرای مسابقات فرهنگی و توزیع  2

 اجرای ویژه برنامه روز جهانی کودک به صورت گسترده در تمامی  اپلیکیشن های فضای مجازی که اعضا در آن فعالیت داشتند   3

 ویژه برنامه هفته دانش آموز در روستاهای محروم حومه قاینات   4

 اجرای  اولین مرحله مسابقه کتابخوانی همیشه دوست ویژه دختران   5

 جلد کتاب از کتب اهدایی بنیاد و اهدای مردمی  در طرح پویش کتابخوانی به کودکان محروم  350اهدای بیش از  6

 سال  16تا  12برگزاری سومین دوره کارگاه مجازی بازیگری مقدماتی )تربیت بازیگر( ویژه سنین  7

 پخش چندین  فیلم کودک در سینما سیار کتابخانه برای کودکان روستایی و اعضای شهری   8


