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88498471سبك زندگي  و خانواده

نیره ساری

پرونده
 کتاب، کودک

و خانواده

»جام جهاني در جوادي��ه« اثري اس��ت از داوود اميريان كه 
نويسنده آن جوايز متعددي را براي اين اثر كسب كرده است. 

خالقيت وي در شيوه نگارش اين رمان و جذب نوجوانان به آن، 
باعث شد سراغ او برويم و شيوه هاي جذب كودكان و نوجوانان 

براي مطالعه بيشتر را جويا شويم. 
وي ابتدا ضمن نقد موضوعاتي چون قيمت كاغذ و مميزي و 
انتشار كتب از قيمت باالي كتاب گاليه كرد و گفت: كارمندي 
با حقوق زير 10ميليون چگونه توان خريد كتاب خواهد داشت، 
در حالي كه يك كتاب 200صفحه اي، 200هزار تومان است؟! 
حقوق يك روز كارمند بايد صرف كتاب شود تا بلكه در سبد 
كاالي خانواده قرار گيرد.  وقتي كتاب يك كااليي باشد كه در 
دست والدين است، قاعدتاً فرزندان نيز جذب كتاب مي شوند. 
اين نويسنده حوزه ادبيات كودك و نوجوان چشم و هم چشمي 
زندگي امروز را زير سؤال برد و معتقد است به رغم اينكه برخي 
افراد مستأجر هستند اما داش��تن مبلمان و لوازم لوكس در 
منزل يك پز به حساب مي آيد در حالي كه كتابخانه داشتن 

پز به حساب نمي آيد! 
وي گفت: متأسفانه كتابخانه ها در كشور ما تار عنكبوت بسته 
و يكسري كتاب هايي كه كودكان و نوجوانان به آن عالقه مند 
نيستند و نمي توانند با آن ارتباط بگيرند، قرار داده شده، چراكه 

به كميت بيش از كيفيت اهميت داده شده است. 
اميريان افزود: نتيجه كميت گرايي منجر به جذب عالقه كودك 
و نوجوان به سمت كتاب هاي رنگ و لعاب دار خواهد شد كه 

بعضاً شايد محتواي مناسبي هم نداشته باشد. 
اين نويسنده كتاب كودك و نوجوان ضمن تأكيد بر ضرورت 
رونق يافتن كتابخانه ها در كش��ور افزود: معلم ها بايد كتاب 
را بشناسند و داس��تان خواني بايد در آموزش و پرورش يك 
كالس درس شود، اين در حالي است كه بسياري از مسئوالن 
ما خودشان اهل كتاب نيستند، پس اعتقادي به اين موضوع 

ندارند. 
وي با طرح اين پرسش كه چرا نسل نوجوان هري پاتر را بهتر 
از حسين كرد شبس��تري و اميرحسين نامدار مي شناسند؟! 
توضيح داد: دليل اين استقبال تبليغات زياد و ساختن فيلم 
و سريال است، لذا بايد براي ش��خصيت هاي مهم و تاريخي 

خودمان انيميشن و فيلم و سريال بسازيم. 
اميريان ضمن رد اين موضوع ك��ه فضاي مجازي مانع اصلي 
براي كتابخوان شدن نسل جديد است، اظهار كرد: سيستم 
آموزش و پرورش در گام اول بايد كودك و نوجوان را كتابخوان 
كند و از همين فضا مي توان براي تبليغ و تشويق به خواندن 

كتاب بهره جست. 

داوود امیريان، نويسنده کتاب »جام جهاني در جواديه«: 

 پز مبلمان خانه را مي دهیم، کاش پز کتابخانه را هم مي داديم
 داستان خواني بايد در آموزش و پرورش يك کالس درس شود، اين در حالي است که بسیاري از مسئوالن ما 

خودشان اهل کتاب نیستند، پس اعتقادي به اين موضوع ندارند

کامران شرفش�اهي، نويسنده، ش�اعر و ناشر در 
گفت وگ�و با »ج�وان« از خساس�ت خانواده ها در 
خريد کتاب براي فرزن�دان گاليه دارد و مي گويد: 
»نبايد به بهانه گراني، بچه ها را از خريد کتاب مورد 

عالقه شان محروم کرد« و اما ادامه گفت وگو. 
  

چگونه مي توان قش�ر کودک و نوجوان را به 
سمت کتاب جذب کرد؟

كتاب هاي كودك و نوجوان و انجمن هاي كتاب نقش 
مؤثري در تربيت يك نس��ل پويا دارد، لذا نقش كتاب 
در محالت و مدارس بايد جدي گرفته شود. برگزاري 
نشس��ت هاي كتابخوان��ي و قصه خواني ني��ز توجه 
كودكان و نوجوانان را به سمت كتاب جذب مي كند. 
اين نكته را بايد يادآور ش��د كه از طريق تلفن همراه 
نمي توان به اطالعات جامع و كاملي دست يافت. توهم 
دانايي كه امروزه خيلي ها دارند، ناشي از اطالعات دم 
دس��تي و نيم بند تلفن همراه و شبكه هاي 

مجازي است. 

دلیل عدم جذابی�ت کتاب براي ک�ودکان و 
نوجوانان چیست؟

در كش��ور ما مديريت فرهنگي مديريتي پويا و مسئول و 
هوشمند نيست، به همين خاطر برنامه روشن و مشخصي 
براي آگاه سازي كودك و نوجوان و نسل جوان وجود ندارد. 

اين خأل برنامه ريزي و بي تحركي باعث شده است جوانان 
و نوجوانان ما جذب تلفن همراه و شبكه هاي 

مجازي شوند و سعي كنند نياز هاي خود 
را از آن طريق برطرف كنند. از س��وي 
ديگر قيمت كتاب سرسام آور و تقريباً 
از سبد خريد خانوارها خارج شده است. 
در واقع گراني كتاب علت مهمي است 

كه موجب ش��ده به طور غيرمستقيم و 
حتي مستقيم بسياري از مخاطبان ما از 

كتاب فاصله بگيرند. 
چگونه والدين و خانواده ها مي توانند قشر 

کودک را با کتابخواني مأنوس کنند؟
در گذش��ته خانواده ها فرزن��دان خود را ب��ه جايي مثل 
كانون ها وصل مي كردن��د و اين مراكز نق��ش خوبي در 
كتابخوان كردن قشر كودك و نوجوان داشت. از سوي 
ديگر اگر والدين اهل كتاب خواندن باشند، رفتارشان 
خودبه خود تأثيرگذار است چراكه فرزندان به عنوان 
الگو، سبك زندگي والدين را تقليد مي كنند. از طرف 

ديگر والدين در زمينه خريد كتاب و محصوالت فرهنگي 
خساست به خرج ندهند. اگر بچه ها تمايل و انگيزه براي 
خريد كتابي دارند، والدين به بهانه گراني مانع نش��وند و 
اجازه دهند آنان كتاب مورد عالقه خود را خريداري كنند و 
اين گام اول براي كتابخواني و زندگي در كنار مطالعه است. 
اينگونه ظرافت ها و حركت ها بسيار آينده ساز است و در 

زندگي آتي فرزندان نقش جدي دارد. 
اگر نكته خاصي داريد، بفرمايید.

در ح��ال حاض��ر جمعيت كش��ور ما 
چندين برابر اضافه ش��ده اس��ت، در 
حالي ك��ه به هم��ان نس��بت تعداد 
كتابخانه هاي عمومي اضافه نشده و 
نيازمند احداث كتابخانه هاي عمومي 
بيشتر و تجهيز آن هستيم. جامعه ما اگر 
به دنبال اين اس��ت كه جوانان به كتابخواني 
گرايش پيدا كنن��د، بايد به اصل نظرس��نجي روي 
بياورند و كتاب هايي را تهيه كنن��د و در اختيار آنها قرار 
دهند كه موردنياز و باب طبع آنان اس��ت. كار كتابداري 
و ايجاد ارتباط با مخاطبان يكي ديگر از مس��ائل مهمي 
است كه در حال حاضر كمرنگ شده و كتابداران جايگاه 
چنداني ندارند، ل��ذا نيازمند تربيت كتاب��داران خوب و 
باانگيزه هستيم تا ارتباط مثبت با مخاطبان برقرار و كتاب 

خوب به آنان معرفي كنند. 

»من هم همين قصه را هميشه تعريف مي كردم! حيف كه 
خيلي ها آن را باور نداشتند. حاال خوب شد، شاهد از غيب 
رسيد!« اين بخشي از يادداش��ت كوتاهي است كه رهبر 
معظم انقالب بعد از خواندن كتاب »تن تن و سندباد« در 
وصف اين اثر نوش��ته اند. تن تن و سندباد كتابي داستاني 
براي مخاطب نوجوان اس��ت. نويس��نده كت��اب محمد 
ميركياني است. به مناسبت هفته كتاب و كتابخواني سراغ 

او رفتيم تا دليل سرانه پايين مطالعه را از نظر او بدانيم. 
به  رغم استقبال بي نظير از كتابي كه به قلم اين نويسنده 
نگاشته شده است، اما ميركياني در گفت وگو با »جوان« 
بخش قابل توجهي از نقدها را به اهالي قلم و ناشران وارد 
مي داند و صادقانه مي گويد: ما نويسنده ها معموالً در بيان 
علل مشكالت كتاب و كتابخواني كمتر به خود مي پردازيم، 
در حالي كه تك تك مان در فقدان اين عالقه مندي نقش 

داريم و مقصريم. 
وي با تأكيد بر اينكه بخش قابل توجه��ي از پايين بودن 
س��رانه مطالع��ه و عالقه مندي ب��ه كتاب ب��ه اهالي قلم 
بر مي گردد، در توضيح بيش��تر مي گويد: نويس��نده هاي 
كودك و نوجوان بايد آثار خود را جذاب بنويسند، نوآورانه 
كار و در هر كتابي فضاي جديد ايجاد كنند. آنچه مخاطب 
به عنوان توليد محتوا در فضاي مجازي و رسانه مي بيند، 

نبايد در كتاب تكرار شود. 
وي با اشاره به اينكه خالقانه و نوآورانه كار كردن از وظايف 
اوليه نويس��ندگان ك��ودك و نوجوان اس��ت، مي افزايد: 

نويس��ندگان بايد در بخش آماده س��ازي با تصويرگران 
همكاري و همراهي كنند. كتاب ها در قطع مناسب منتشر 

و متناس��ب با عالقه مندي كودك و نوجوان و درك آنان 
فونت مناسب انتخاب شود، صفحه آرايي مناسبي صورت 
گيرد، چراكه مجموعه اين عوامل در جذب مخاطب كودك 

و نوجوان مؤثر خواهد بود. 
ميركياني ادامه مي دهد: بايد تا حد امكان نويسندگان و 
ناش��ران همكاري كنند و كتاب ها در قطع مناسب چاپ 
شود، مجموع داستان ها را بيشتر توجه كنند تا كودكان 
و نوجوان��ان با پرداخ��ت هزينه كمتر مطالب بيش��تري 

بخوانند. 
ميركيان��ي در ادامه به اهميت كت��اب و كتابخواني براي 
خانواده ها اش��اره كرده و ب��ا بيان اينك��ه كتابخواني بايد 
بخشي از زندگي خانواده ها باش��د، خاطر نشان مي كند: 
در خانواده اي كه پدران و مادران اهل مطالعه نباش��ند يا 
مادران قصه گويي نكنند و كتاب بخش��ي از زندگي آنها 
نباشد، كودك و نوجوان هم عالقه به كتاب پيدا نمي كند. 
اين نويس��نده كتاب ك��ودك و نوجوان بي��ان مي دارد: 
خانواده ها بايد كشف كنند كه فرزندان آنها به چه كتابي 
عالقه دارند و متناس��ب با درك، فه��م و عالقه كودك و 
نوجوان خود كتاب هاي قابل قبول و مناسب را تهيه كنند 

و در اختيار آنها بگذارند. 
ميركياني ضمن انتقاد به روش ه��اي تربيتي والدين در 
عالقه مند كردن فرزن��دان به كتاب مي گوي��د: پدران و 
مادران با يك ادبيات خاص به بچه ها توصيه هايي را بيان 

مي كنند كه اين موجب دلزدگي آنها مي شود. 

جمع خواني كتاب با ش��يوه هاي جذاب، معرفي بزرگان 
علم و ادب فارسي و تاريخ، به نمايش گذاشتن بخش هايي 
از كتب تاريخي و اجرا كردن نمايش آن توس��ط كودكان 
و نيز گردش علمي و رفتن ب��ه كتابخانه هاي عمومي به 
صورت تفريحي و خانوادگي از ديگر پيش��نهاداتي است 
كه ميركياني براي عالقه مند كردن كودكان و نوجوانان به 

مطالعه مطرح مي كند. 
عنصر تشويق ديگر موضوع پيشنهادي بود كه اين نويسنده 
به آن اشاره دارد و مي گويد: بايد فضاي مطالعه و كتابخواني 

را شيرين كرد. 
ميركياني در پاسخ به س��ؤال »جوان« مبني بر چگونگي 
انتقال مفاهيم ارزشي و مذهبي در كتاب كودك و نوجوان 
توضيح مي دهد: پدران و مادران بايد فصل هاي قابل درك 
و فهم را انتخاب كنند و بخوانند چراكه برخي كتاب هاي 

مذهبي و دفاع مقدسي احتياج به توضيح دارد. 

محمد میرکیاني، نويسنده کتاب پراستقبال»تن تن و سندباد«:

 دست بچه ها را بگيريد و تفريحي
به كتابخانه هاي عمومي برويد

میرکیاني صادقانه مي گويد: ما نويسنده ها معموالً 

 

 در بیان علل مشكالت کتاب و کتابخواني کمتر به خود مي پردازيم
در حالي که تك تك مان در فقدان اين عالقه مندي مقصريم

اگر بخواهي��م در يك ن��گاه كلي، به 
كتاب و كتابخواني در چارچوب دو 

مقوله رونق و ركود بپردازيم، بايد 
جنبه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
اقتصادي و سياس��ي مرتبط با 
موضوع را نيز مدنظر قرار دهيم. 

كت��اب و كتابخوان��ي را بايد در 
فرايند مبدأ و مقصد ديد چراكه ابتدا 

بايد كتاب توليد كرد و آنگاه با اس��تفاده 
از يك سيستم توزيع به دس��ت كتابخوان رساند 
و س��پس عناصر هويت بخش كتابخواني را تحقق 
بخش��يد. در واقع ما با عوامل توليد كتاب، عوامل 
توزيع كتاب و كتابخوان ها سروكار داريم و در صورت 
ورود به حوزه كتابخواني، بايد درباره اين سه بخش 

سخن بگوييم. 
عوامل توليد كتاب شامل توليدكنندگان محتوا و 
عهده داران امور فني چاپ كتاب هستند و عوامل 
انتشار يا توزيع كتاب نيز ش��امل مؤسسات توزيع 
و پخش و در نهايت كتابفروش��ي ها هس��تند، اما 

كتابخوان ها را چگونه مي توان دسته بندي كرد؟ 
  

کتابخوان هاي تكلیفي و انگیزشي
كتابخوان ه��ا را از ي��ك منظ��ر مي تواني��م در دو 
گروه اصلي تقس��يم بندي كنيم: گروه نخس��ت را 
كتابخوان هاي تكليف��ي و تضميني مي گوييم، به 
عنوان مثال دانش آموزان و دانشجويان را مي توان 
در اين گروه ق��رار داد، زيرا آنها مكلفند كتاب هاي 
درسي را كه بر آنها تكليف شده است، بخوانند و گروه 
دوم، كتابخوان هايي كه تكليفي و تضميني نيستند 
و بنا بر انگيزه شخصي به كتابخواني روي مي آورند. 
بي ترديد روي سخن ما بيش��تر با گروه دوم است 
و بايد نرخ رش��د كتابخواني را در اين گروه افزايش 
دهيم. سؤال اين است: براي كتابخوان كردن گروه 
دوم چه بايد كرد؟ پاسخ: ايجاد انگيزش و هيجان 
است، اما چگونه؟ پاسخ اين است كه از چهار طريق 
مي توان كتابخواني را رونق بخش��يد و از ركود آن 
كاست: گفتمان سازي، جريان سازي، هدفمند سازي 
و نظام مند س��ازي. ابتدا الزم اس��ت متوليان امور، 
گفتمان درس��ت و كارآمدي را پيرام��ون كتاب و 

كتابخواني بسازند و سپس بر اساس آن گفتمان، 
جريان سازي فرهنگي و اجتماعي راه اندازي كنند 
و در راس��تاي اين دو حركت، درب��اره تمامی امور 
مربوط به كت��اب و كتابخواني، هدفمند س��ازي و 

نظام مندسازي صورت گيرد. 
کتابخواني و مخاطب محوري

براي گفتمان سازي، جريان سازي، هدفمندسازي 
و نظام مندسازي بايد دو شيوه را مدنظر قرار دهيم: 
1- مخاطب محوري و مشتري مداري 2- مهندسي 

مخاطب و مديريت مشتري.
براي كتابخوان كردن افراد جامعه بايد بدانيم كه از 
دو جنبه شكل و محتوا آيا بايد در مسير خواست، 
ذائقه و ميل مخاطب و مشتري قرار گيريم يا اينكه 
بايد به ج��اي در نظر گرفتن مي��ل، خير مخاطب 
و مش��تري را در نظر بگيريم و بر اس��اس خير آنها 

برنامه ها را طراحي و اجرا كنيم. 
اين موضوع بسيار حائز اهميت است كه بدانيم اگر 
توليد محتواي كتاب در جامعه به دست فرزانگان آن 
جامعه است، پس الزم است فرزانگان، هدايت جامعه 
را بر عهده بگيرند، زيرا هدف از كتابخواني، افزايش 
آگاهي و همچنين رش��د و تكامل انسان هاس��ت. 
فرزانگان جامعه مسير رشد و تكامل افراد و اقشار 
جامعه را مي دانند و با به كارگيري س��ازوكارهاي 
مربوط به مهندسي مخاطب و مديريت مشتري، 
موجبات رشد و تكامل افراد جامعه را فراهم خواهند 
ساخت. به اين ترتيب تصميم گيران و تصميم سازاني 
كه درب��اره كت��اب و كتابخواني سياس��تگذاري 
مي كنند، بايد از فرزانگان جامعه باشند كه همان 

توليدكنندگان محتوا كتاب ها هستند. 
ضرورت مهندسي کتاب

براي روش��ن ش��دن اين مطلب كه چ��را نيازمند 
روش مهندس��ي مخاطب هس��تيم، الزم مي دانم 
مثالي بياورم: تصور كنيد كه فرزندتان بيمار شود و 
براي تشخيص و درمان بيماري به پزشك مراجعه 
مي كنيد. پزشك پس از معاينه و تشخيص، نسخه 
درمان مي نويسد و شما به داروخانه مي رويد و در 
ميان داروهاي تجويزشده، متوجه مي شويد آمپول 
يا سرنگ نيز داده شده اس��ت. براي تزريق دارو به 
درمانگاه مي روي��د و فرزندتان با دي��دن آمپول پا 
به فرار مي گذارد. در واقع ميل او اين اس��ت كه آن 
دارو به بدنش تزريق نش��ود اما خير او در اين است 

كه تزريق انجام ش��ود تا بهبود يابد. 
در اينجا شما چه راهي را انتخاب 
مي كنيد؟ آيا به مي��ل او رفتار 
مي كنيد يا به خير او؟ ترديدي 
وجود ندارد كه شما با روش هاي 
مؤثر تالش مي كنيد عمل تزريق 
دارو در بدن فرزندتان انجام شود تا 
حال او بهبود يابد. جامعه نيز همين 
شرايط را دارد و ممكن است افراد جامعه 
ميل به كتابخواني نداشته باشند يا ميل به خواندن 
محتواهاي خاصي نداشته باشند، اما فرزانگان جامعه 
تش��خيص مي دهند و به خوبي مي دانند كه افراد 
اجتماع براي به كمال رسيدن بايد كتاب بخوانند 
تا آگاهي آنان افزايش يابد و با به كار بردن آگاهي 
و دانايي هاي به دست آمده ناشي از كتابخواني، به 

رشد و كمال برسند. 
حال اين پرسش را از متوليان امور كتاب و كتابخواني 
كشورمان مطرح مي كنيم. سازوكارهاي مربوط به دو 
مقوله مخاطب محوري و مهندسي مخاطب چيست 
و براي گفتمان سازي، جريان سازي، هدف مندسازي 
و نظام مندسازي پيرامون كتاب و كتابخواني بايد 
چند درصد از مكانيسم نخس��ت و چند درصد از 

سازوكار دوم استفاده كرد؟
 برخورداري يا بهره مندي؟

تصور كنيد ب��ه ميهماني رفته ايد و ميزبان، س��بد 
بزرگي از ان��واع ميوه ها را مقابل ش��ما و روي ميز 
پذيرايي ق��رار داده اس��ت. در اين حالت، ش��ما از 
ميوه هاي آن سبد برخوردار هس��تيد، اما تا زماني 
كه از آن ميوه ها مصرف نكرده ايد، مي توان گفت كه 
بهره مند نشده ايد. در موضوع كتاب و كتابخواني نيز 
چنين وضعيتي وجود دارد. به نسبت ميزان تيراژ 
يا شمارگاني كه از كتاب هاي متفاوت و متنوع در 
جامعه وجود دارد، چه تع��داد از افراد جامعه از آن 
كتاب ها بهره مند هس��تند؟ يعني آيا افراد جامعه، 
به ميزان برخورداري از كتاب هاي موجود، بهره مند 

نيز هستند؟
در سال هايي كه گذشت، يكي از داليل پايين بودن 
نرخ كتابخواني را گران بودن كت��اب گفته اند! آيا 
اينچنين است؟ من باورم اين است كه بين بهداشت 

روحي و رواني افراد جامعه و تعداد كتابخوان ها در 
اجتماع، يك رابطه مستقيم وجود دارد و اگر سطح 
بهداش��ت روحي و رواني افراد جامعه در وضعيت 
مطلوبي باشد، جمعيت كتابخوان نيز رو به افزايش 
خواهد رفت و در مقابل اگر سطح بهداشت روحي 
و رواني اف��راد جامعه نامطلوب باش��د، از جمعيت 
كتابخوان نيز كاسته خواهد شد. معتقدم بايد سطح 
بهداشت روحي و رواني افراد جامعه بهبود يابد تا در 
آنها انگيزش و هيجان كافي براي كتابخواني، ايجاد 
و برقرار شود، هر چند نمي توان از ضعف در قدرت 
خريد مردم و تأثير آن بر سرانه كتابخواني نيز نگفت 
و از آن غافل بود. اگر شغل و درآمد پايدار در حد و 
اندازه هاي استاندارد در جامعه وجود داشته باشد و 
سازوكارهاي مربوط به گفتمان سازي و جريان سازي 
نيز به همراه هدفمندس��ازي و نظام مندسازي به 
مرحله اجرا برس��د، آنگاه خواهيم ديد كه س��رانه 
مطالعه و نرخ كتابخواني به مرزهاي مطلوبي خواهد 

رسيد. 
نكته مهم ديگر، مقوله استاندارد س��ازي است كه 
بايد به آن پرداخته شود. پديدآورندگان كتاب اعم 
از توليدكنندگان محتوا و دست اندركاران امور فني 
چاپ و انتشار بايد بدانند كه حدود استاندارد توليد 
و توزيع كتاب چيس��ت و با چه مخاطباني روبه رو 
هس��تند. آيا مي دانند؟ آيا مطالعات بازار هدف به 
طور علمي و تخصصي درباره كتاب و كتابخواني در 
حد و حدود استانداردهاي جهاني در ايران صورت 

مي گيرد؟
برنامه ري��زان و سياس��تگذاران درب��اره كت��اب و 
كتابخواني بايد از سه حوزه روانشناسي، روانشناسي 
اجتماعي و جامعه شناس��ي برخوردار و بهره مند 

باشند. آيا برخوردار و بهره مند هستند؟ 
در پاي��ان پيش��نهاد مي كن��م در ام��ور كتاب و 
كتابخوان��ي بخ��ش حاكمي��ت به س��ه موضوع 
حمايت، هدايت و نظارت بپردازد و به طور جدي 
از دخال��ت در امور اجراي��ي و تصدي گري پرهيز 
كند، زيرا بهترين راه براي باال بردن نرخ كتابخواني 
اين اس��ت كه بخش حاكميتي با فراهم س��ازي 
زيرساخت هاي الزم، از بخش خصوصي حمايت 
كند و براي رس��يدن به اه��داف منطبق با منافع 
ملي، سازوكارهاي مربوط به هدايت و نظارت را نيز 

تعيين، تبيين و اجرا كند. 

 بايدها و نبايدهاي کتاب و کتابخواني 
از نگاه دکتر »میالد محقق« کارشناس و پژوهشگر حوزه فرهنگ 

كتابخوان تكليفي زياد داريم 
كتابخوان انگيزشي كم است

نويسنده هاي كودك و نوجوان 
بايد آثار خود را جذاب بنويسند 
نوآورانه كار و در هر كتابي فضاي 
جديد ايجاد كنند. آنچه مخاطب 
به عنوان توليد محتوا در فضاي 

 مجازي و رسانه مي بيند
 نبايد در كتاب تكرار شود

متأسفانه كتابخانه ها در كشور 
ما تار عنكبوت بسته و يكسري 

كتاب هايي كه كودكان و نوجوانان 
به آن عالقه مند نيستند و 

نمي توانند با آن ارتباط بگيرند 
قرار داده شده است

کامران شرفشاهي  نويسنده، شاعر و ناشر:

  والدين براي خريد کتاب 
خساست به خرج ندهند


