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                پيك                     

     � ��                 
  پيوست شماره هشت               

  1382 خرداد                         

                  
 

  در شانزدهمين) مام(موسسه مادران امروز 
  )82 ارديبهشت24تا14(المللي كتاب  نمايشگاه بين

  
  :موسسه در سه بخش از نمايشگاه امسال فعال بود �
  بخش نمايشگاهي  .1
  مراسم بزرگداشت سركارخانم توران ميرهادي .2
  Peter Schneckميزگرد گفتگو با دكتر پيتر اشنك .   3
  
  حضور در بخش نمايشگاهي -1

غيـر دولتـي   هـاي     گذشته در بخش سازمان    موسسه، امسال نيز مثل سال    
 ي سـنگين    وظيفهع بيست نفر از دوستداران موسسه       در مجمو . غرفه داشت 

گرداندن غرفه را در طول روزهاي نمايشگاه به عهده گرفتـه بودنـد كـه در       
  .اين بين حضور دوستان جديد چشمگير بود

ها و انتشارات موسسه      ي اين عزيزان كه صميمانه در معرفي فعاليت         از همه 
  .كوشيدند سپاسگزاريم

ها و نيـز بـا توجـه بـه            سسه در ياري به خانواده    با توجه به اهميت نقش مو     
خورد، پس از پايـان       هاي موسسه به چشم مي      استقبال وسيعي كه از فعاليت    

 موسـسه را مـورد نقـد و         ي  نمايشگاه در نشستي با دوستان، عملكرد غرفـه       
  . بررسي قرار داديم و به پيشنهادهايي براي سال آينده رسيديم

  
   كار خانم توران ميرهاديحضور در مراسم بزرگداشت سر -2
      با همكـاري     ارشاد اسالمي و    و    فرهنگ ارتبه همت وز    16/2/82 روزدر  

شوراي كتاب كودك مراسم بزرگداشتي به پاس نقـش بنيـادي و ارزشـمند         
  .ي ادبيات كودكان، برگزار شد سركار خانم توران ميرهادي در حوزه

 بـا ارزشـي، از     هـاي   وريموسسه مادران امروز ضمن احترام به چنـين يـادآ         
ها و يادبودها را با توجه به امكانـات و            خواهد تا بزرگداشت     مي وزارت ارشاد 

  تر و از پيش تعيين شده ريزي جدي هايي كه در اختيار دارند، با برنامه فرصت
منـدان    ها براي عالقـه     چنان برگزار كنند تا هم امكان استفاده از اين برنامه         

  .  ادا گرددبيشتر شود هم  حق مطلب
اي از نظـر    خالصـه ،داشتي براي اين مراسمموسسه مادران امروز ضمن ياد  

است و پرداختن  ي برگزاري اين برنامه ياد آوري كرده ي شيوه خود را در باره
         هــاي  بــه اصــل مطلــب يعنــي نقــش و اثــر و شــيوه و محتــواي فعاليــت 

  .دانسته است مناسب يها فرصت در جدي  خانم ميرهادي را شايان توجهسركار
ــراي مراســم بزرگداشــت              ــن جــا مــتن اصــلي يادداشــت موســسه ب در اي

  .آوريم آن مراسم نبودند مي در كه دوستاني آگاهي خانم ميرهادي را براي
  
ي  اندركاران و مجريان برنامه باسالم برمبتكران، دست

                               ن ميرهاديبزرگداشت سركار خانم تورا
  در شانزدهمين نمايشگاه كتاب

  .)شود  برگزار ميكتاب،كودك،خانوادهكه با عنوان (
  
هاي بزرگ هيچ     آيد كه بزرگداشت آدم     اين دارد به صورت يك اصل در مي       

  .شود وقت به بزرگي خودشان نمي
هاي بزرگ بيندازد كـه چـرا ايـن قـدر             داند تقصير را گردن آن آدم       آدم نمي 

  چكي خودش را بهانه كند؟بزرگند يا كو

تـوانيم بـدون هـول و        شود گذشت و آن اين كه ما مـي          اما از يك چيز نمي    
هاي بيشتري به خودمان، تا حدي خود را          شتاب و با تأمل و با دادن فرصت       

تر كنـيم   به اصل مطلب كه آشنايي با انديشه و كار آن بزرگان است نزديك    
ها از دستمان گرفتـه   م يا فرصت يابي  ولي معموالً فرصت چنين كاري را نمي      

  .شود مي
ي محبـت و كوشـشي كـه متوليـان              تر بگوييم، براي مثال، بـا همـه         روشن

              آوردهــاي بزرگــاني چــون  كــودك و فرهنــگ در يــاد آوري و ذكــر دســت
خواهند مروري بر زندگي و  سركار خانم ميرهادي دارند، اما، هنگامي كه مي     

نان بكنند و روزي را با ذكر اين خدمات برجسته براي ي آ هاي ارزنده فعاليت
    شـود    گيرنـد كـه نمـي       جامعه اختصاص دهند، اين اصل مسلم را ناديده مي        

در حالي كه خود . با شتاب از كنار اين امر خطير گذشت و به هدف نيز رسيد
انـد و همـواره بـه دور از           گاه كيفيت را فداي سرعت نكرده       اين بزرگان هيچ  

انـد و   دارد به هدف نگاه كرده گي و هر آنچه انسان را به شتاب وا مي  شتابزد
سرعت خود را متناسب با كيفيت كار و بدون فـداكردن ايـن مهـم ـ يعنـي      

 ي  اند و به راستي همين ويژگي يكي از نكات برجسته كيفيت ـ تنظيم كرده 
  .است شخصيت فرهنگي آنان را تشكيل داده

نيز درس اول را از ايشان بيـاموزد و در          ي فرهنگي ما      پس اي كاش جامعه   
هاي فرهنگي اين بزرگان شـتابزدگي را برخـود تحميـل     گراميداشت حركت 

  .نكند، تا بتواند با فرصت و تأمل بيشتري به زندگي اين عزيزان نگاه كند
ي خانم ميرهادي داريم كه  هاي ناگفته در باره هر يك از ما يك سينه حرف

 باشد بـراي ديگرانـي مـشتاق و         باارزشي   ي   ربهتواند تج   ها مي  تك تك آن  
  .تشنگان و رهرواني در پيچ وخم راه

ايم تـا     است و به راه افتاده      هاي ما فرمانش را به پاهايمان داده        هر چند سينه  
ــه  ــشان آموخت ــه را از اي ــال    آنچ ــا راه امث ــيم، ام ــاده كن ــل پي ــم در عم             اي

ا تشنگي فرزندان اين سرزمين را      خواهد ت   خانم ميرهادي رهرواني بسيار مي    
هـاي   اين ممكن نيست مگر با تحليل دقيق و تأمل در فعاليت     .  سيراب كند 

  .ايشان كه جز با حوصله و صبوري و پيگيري، شدني نخواهد بود
كننـد، روش   اند و مـي  ما از سركار خانم ميرهادي بيش از كارهايي كه كرده 

ها، خود، تالشي وافـر و     نگي روش ي چگو   آموزيم و بررسي و ارائه     ميكار را   
  .طلبد مجالي مطلوب مي

شايد نام بردن از كارهاي فرهنگي انسان بزرگي چون تـوران ميرهـادي در          
ساعته ناممكن نباشد، اما غوطه ورشدن در درياي وجـودي   يك نشست چند 
آوردهايي را به جامعه ارزاني داشته، همچنين بررسي علل و            كه چنين دست  
هايي كـه راه      وخم  ين گونه پويا و پيگير و نيزكنكاش در چم        اسباب حركتي ا  

اين حركت در برابر رهروي چون او نهاده ـ و ايشان پيروزمندانه و سـربلند   
هـا    هايي به مراتب بـيش از ايـن        اندـ نياز به تعمق و فرصت       عبور كرده  آناز  
  .دارد
گيـري و   توان با شتاب تـصميم   راستي براي بزرگداشت چون اويي مي      آيا به 

   پيگيري كرد؟

  موسسه مادران امروز
شتي شهيد بهـ  زا  باالترـعصر   ولي ـ1511715111ـ تهران
  )15115ـ451 پستي صندوق( يرزمينز ـ 9 شمارهـ  افروز دل كوچه
  8715424 و8728317 : دورنگارتلفن و 

  maminstitute@kosar.net:پست الكترونيك 

  با ياد دوست
  كه مدارا و مهر مادري
  اوستذره اي از كان مهر و مداراي 
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! ايم اين بار نيز از دسـت رفـت      حيف كه فرصت بيان آنچه از ايشان آموخته       
هر چند زندگي و عمل با بيكرانگي خود روياروي ما دامن گـسترده و مـا را            

  .خواند به چالش در اين زمينه فرا مي
اما افسوس ما، از اين فرصت ويـژه اسـت كـه در موقعيـت مناسـبي چـون        

هم با توجه به عنـوان  آن . است  المللي كتاب تهران فراهم شده      بين نمايشگاه

بـودن   فراملـي   به بعد   توجه   با  و   است  ”كتاب،كودك،خانواده“  نمايشگاه كه 

   .نمايشگاه

  .هاي خود را به محك روزگار بزنيم اي از آموخته به اميد آن كه ذره 

  !راهشان هموار و روششان فراگيرباد           
  )مام(موسسه مادران امروز                     

                                       16/2/82  

 

  (Peter Schneck) بادكترپيتراشنك حضوردرميزگردگفتگو-3

   المللي كتاب براي نسل جـوان اسـت كـه            دكتر پيتر اشنك رييس دفتر بين     

زاري نمايـشگاه،   بنا به دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در طول برگـ           

  .همراه همسر خود در ايران حضور داشت

اي كه بنا به دعـوت شـوراي     نمايندگان موسسه در جلسه 16/2/82در روز  

كتاب كـودك و بـا حـضور دكتـر اشـنك و همـسرشان در محـل دايمـي                    

هاي   ي فعاليت    در اين جلسه در باره     .تشكيل شد، شركت كردند   ها    نمايشگاه

هـا گفتگـو و       رويج فرهنگ مطالعه بين خانواده    موسسه و نقش موسسه در ت     

  .تبادل نظر شد

 كـه   آذر بخشـشي   و   مريم منيري از گروه مادران جهان به ويژه خانم        

  .مسئوليت برقراري اين ارتباط را بخوبي انجام دادند صميمانه سپاسگزاريم

  

   درهاي موسسه مادران امروز  گزارشي مختصر از فعاليت

   گسترش فرهنگ كتابخوانيي ه سال گذشته در زمينچهار

طور    محوركاري موسسه به   5گسترش فرهنگ كتابخواني به عنوان يكي از        

  .است دايم در حال پيگيري بوده

   :هاي ما در اين زمينه فعاليت

بـا عنـوان آشـنايي بـا كتـابخواني و           ) گـام (هـاي كـاري       برگزاري دوره  �

ن و نقل محتـواي كتـاب و        ها به ضرورت خواند     گويي كه در اين دوره      قصه

هاي خوانـدن و   نقش آن در رشد كودك و نوجوان، آشنايي والدين با ويژگي   

  .شود قصه گفتن و انتخاب كتاب مناسب هر سن اشاره مي

كودكان و نوجوانان و    براي  هاي مناسب     مي كتاب يبرگزاري نمايشگاه دا   �

  ها  خانواده

  اعضا يبراها  هاي موجود وانتخاب آن كتابكارشناسي  �

تشكيل گروه مطالعه و بررسي كتاب از ديدگاه خانواده كه پس از بررسي  �

 ر تناسب محتوا، زبان و بيـان و       از نظ را  ها    ها توسط كارشناسان، كتاب     كتاب

  .كند ها بررسي مي ه براي خانوداهيارا

گويي در مراكز آموزشي، فرهنگي   هاي كتابخواني و قصه     برگزاري كارگاه  �

  : از جملهو مناطق محروم

 16خانه مشق تختي منطقـه      ، شهرداري 10خانه فرهنگ هفت چنار منطقه      

  .سرپرست مركز نگهداري كودكان بي ،بنياد زينب كبري ،شهرداري

مناطق  در كار كارشناسي   كتاب همراه با توضيح و     هاي  برپايي نمايشگاه  �

  محروم

 كتـاب و    معرفـي هـاي گونـاگون و        هـا و همـايش      شركت در نمايـشگاه    �

  .همراه با توضيح و كار كارشناسي ها  براي خانواده هاي مناسب جزوه

  

  

هاي مختلف مربوط به  مناسبتهاي روزجهاني كودك و   شركت در جشن�

   و كتابخوانيگويي خانواده واجراهاي مختلف قصه

  المللي كتاب شركت در نمايشگاه بين �

روز  يـك  امـه هاي كتاب و بـازي، ايـن برن        ريزي جشن    طراحي و برنامه    � 

. دهد هاي مختلف مدرسه را به كتاب و قصه و بازي اختصاص مي كامل پايه

هاي مختلف با توجه به سن دانش آموزان برايشان  هادر كالس در اين جشن

  .شود گويي، كتابخواني و كتاب سازي مي قصه

 ي  تهيـه و  ن،   طرح خواندن با نوزادان بـراي اولـين بـار در ايـرا             ي  هي ارا  �

هـاي   گـاه هـا و كار  اي براي نوزادان و برگـزاري نمايـشگاه        پارچه هاي  كتاب

  .فرهنگيو  در مراكز آموزشي  در موسسه و مربوط به اين دو موضوع 

 كه ها  هاي گوناگون مورد نياز خانواده      هاي آسان در زمينه      كتاب ي   تهيه  �

 عنــوان در دســت  تــا كنــون يــازده عنــوان منتــشر شــده و حــدود بيــست

 پـل  نـوعي  هاي آسان در امركتـابخواني     تابكنيم ك   ما فكر مي   .انتشاراست

  .هاي تازه كار است ارتباطي بين كتاب و خواننده

 در موسـسه بـا هـدف تربيـت          گـويي    تشكيل گروه كتـابخواني و قـصه        �

گـويي در منـاطق و        قصهو  هاي كتابخواني      برگزاري كارگاه  براي كارشناس

 و  ها فهدها،    ويژگيمربيان با   ن و    آشنا كردن مادرا   ،مراكز آموزشي مختلف  

  ا بـا هـ   خـانوده  وكارشناسـان    وآشنا كردن    گويي  قصهچگونگي كتابخواني و    

  هـاي   گـروه   هـاي   ويژگيشناخت  اساس   برمناسب    كتاب  انتخاب  معيارهاي

  سني مختلف 

          تشكيل گـروه كـار فرهنگـي بـا نـوزادان بـا هـدف ادامـه و گـسترش                     �

  نوزادان  براي  فرهنگيكار

هاي مناسـب بـراي     كتابي  بحث و بررسي در بارههاي    هبرگزاري جلس  �

  ها خانواده

  نوشتن مقاله و انجام سخنراني درباره كتاب و نقش آن درخانواده  �

در   كودك و نوجـوان و ي امهگن با فرهن ها  هرسها و مد    آشنا كردن خانواده   �

 بـا هاي آشنايي   كارگاهي هيعه بطور قسطي و ارا   اختيار قرار دادن اين مجمو    

  . امهگنچگونگي استفاده از فرهن

  : ي كتاب  در حوزههاي مشترك همكاري �

موسسه مادران امروز با همكاري شوراي كتاب كـودك، كـار كتـابخواني و              

  .برد ها و برخي مدارس پيش مي قصه گويي را در بيمارستان

 بيمـاران   ي  تفادههاي نمونه براي اسـ      موفق به داير كردن كتابخانه    تا كنون   

  .يما هشد

با كتاب و خواندن كتاب و   بيمار  عالوه بر آشنا كردن كودكان     برنامهدر اين   

هايي از طرف شـورا   ، كتابهاي مختلف به مناسبتستان در بيمار گويي  قصه

  .شود و موسسه مادران امروز به كودكان اهدا مي

يي گـو    قـصه   گروه كتـابخواني و    هايي براي آشنايي      كارگاهن منظور   يبه هم 

ها و مطالبي نيز در اين        و مقاله  است  هدش  ه  يارا براي كودكان بيمار طراحي و    

  .گرفته استباره نوشته و در اختيار گروه قرار 
  ها  گسترش و تكميل كتابخانه �
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 تحقيقاتي موسسه مادران امروز ي كتابخانهنظم بخشيدن به تكميل و : الف 
   كارشناسان در موسسهي  استفادهبراي
   اعضاي  اماني براي استفادهي داير كردن كتابخانه: ب 
  حروم اماني در برخي مناطق مي داير كردن كتابخانه: ج 


