آبان ماه هـزار و سیصد و نود و سـه
"حامی  ،هفته کتاب و کتابخانه های روستایی "
ییی امجمنیحارىیبهیرناسبتیهف هیىیال ابی یال ابختام یبایهدفیرعرفا یال ابخاماهی
هاىیر س ایىی بهی امای رتنا ی شنای یبای رسئتلیتیاج ماع ی یرشارالتیی ر ی
نرینهیارتقا فعالیتی امای رتنا یرایفراهمیممت .
حضتریامجمنیحارىی ریردرسهیرفید ریر نهاا ی ٤٢ی ی٤٢ی باا یی یرشاارالتیی
فعاالمه یاى ی امای رتنا ی ریاهداءی یفر شیال ابیبهیمفعیال ابخامهیهااىییر سا ا یی
باغ قی رلراسا یشمال ی ر س ا یگتگیتپهی ری ذریبایجا یغرب یهف اهییال اابییرای
رمگ یتانهین .یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا اره ی

رشکلی ینبامهیبت یالت الا ی ررنا ق یانیایارا ی

کتابخانه در مناطق روستایی
ال ابخامهیها یعمتر یرایانیرظاهری رتالراس ی
ری میا یجدیدی امس هیامد.یییییییییییییییا اره

برنامه های آموزش انجمن حـامی بـرای

باهیواترتیچشامیگیار ی رییافاتیتحصای ی یی ری

کتابگریزی و کتابخانه ستیزی

رقا عیباالتربهیترکیتحصیلیر یامجارد.یییییییا اره

خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) ال ابیگریز ی

بازدید از کتابخانه های شهرستان سـراوان

یال ابخامهیس یز ی ریمظامی رتنشا یالشاتری

سال تحصـیلی  ۴۹-۴۹سواد آمـوزی

اعضااا یامجماانیحااار یانیرراالاازیفرهنگاا ی
ال ابخامهیها یعمتر یشهرس ا یسرا ا یبان یدی
الر مد.یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییا اره
کتابخانه های حامی باز مثل همیشه تازه شدند

یا تیهست؟!ی ی

گف یمشام یریهنیرنیهمینیگندمیسبزیهمینی
گهتاره یبنفا...یییییییییییییییییییییییییییییییا اره
ی
طرح خارج کردن دانش آموزان بی پول از
گردونه تحصیل :یاایاجرایا یشاد یایانی ار ،ی
امای رتنا ی(بایبنیهیراال یعاعی ریرایانیگر ماهی
تحصیلیالشتر،یلارجیلتاهدیالر ؟ییییییییییییییا اره ی

ریشها یچندینیسالهی ار .ییییییییییییییا اره ی
ی
.
شروع برنامه های آموزش انجمن حامی

برای سال تحصیلی  ۴۹-۴۹ییییییییییییا اره
سر آستینهای دوستداشتنی...
پارساااخیلی اا یانی امااای رااتنا یر ساا ا ی
پیرسهرابیسیس ا ی یب تچس ا ،یساریالا ی
چا ریبهیسری اش ند.ی..ییییییییییییییییییییییا ارهی
یک هدیه ،یک حمایت ،یک مهر:
بچااهیهااا یر س ا ا یباساامی بااا ی شاا یار ی،ی
ب تچس ا ییا اره ی
ردرسهیحار یرسعت یاحمد ی یبا ریفار نشی،ی
الر س ا یا اره ی
بچهیها یر سا ا یوادیقی ینها ی،ی شا یار ،ی
ب تچس ا یا اره

یک کتاب ،یک زندگی...
هفته کتاب و کتاب خوانی گرامی باد!

