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کتابخانه اشتراکی
زهرا نقشبند - معلم

مناسب برای پایه های هفتم و باالتر
#بیرون_از_دیوارهای_خانه

#بهار_با_بنفشه_ها

احتمــاال خیلــی از مــا بارهــا بــه ایــن فکــر کرده ایــم کــه کاش کتابخانــه  بزرگــی داشــتیم تــا کتاب هــای زیــاد و  متنــوع بــا کمتریــن هزینــه و 
راحت تریــن دسترســی در اختیارمــان بــود. می توانیــد ایــن امــکان را بــا به اشتراک گذاشــتن کتاب هــای خــود بــا دیگــران بــرای مدتــی 
محقــق کنیــد. همیــن حــاال بــه ســراغ کتابخانه  تــان برویــد. از کتاب هــای خــود یــک فهرســت تهیــه کنیــد. )مهــم نیســت چنــد کتــاب 
داریــد، از یکــی تــا هــر تعــداد( مشــخصات کلــی هــر کتــاب و موضــوع آن را روبــه روی عنــوان کتــاب بنویســید. اگــر کتــاب را خوانده ایــد 

حتمــا نظــر خــود دربــاره آن را خیلــی کوتــاه بنویســید و بــه  توضیحاتتــان اضافــه کنیــد.  می توانیــد طبــق الگــوی زیــر عمــل کنیــد:
 

نظر من درباره  کتابموضوعتعداد صفحاتنویسنده و مترجمنام کتاب

    

ــس فهرســت  ــر ک ــه ه ــد ک ــق کنی ــه کننــد. تواف ــان تهی ــن فهرســت را از کتاب هایش ــم همی ــد کــه آن هــا ه ــان بخواهی از دوســتان دیگرت
ــای  ــا  از کتاب ه ــذارد و متقاب ــتراک بگ ــه اش ــران ب ــا دیگ ــا را ب ــت آن ه ــر اس ــه حاض ــت ک ــا اس ــن معن ــه ای ــد ب ــه ده ــش را ارائ کتاب های
دیگــران نیــز اســتفاده کنــد. یــک یــا چنــد نفــر فهرســت کاملــی از کتاب هــای همــه  افــراد بســازند )ایــن فهرســت می توانــد کاغــذی، 
پاورپوینــت، یــا در فــرم مــورد عاقــه  خودتــان باشــد(. بــا گفت وگــو قوانینــی را دربــاره  چرخــش کتاب هــا میــان خــود و نحــوه  
دسترســی بــه آن هــا تنظیــم کنیــد. هــر کــس می توانــد کتــاب مــورد نظــر خــود را درخواســت کنــد و از صاحــب کتــاب تحویــل بگیــرد. 
حــاال یــک کتابخانــه بــزرگ داریــد کــه بیــن شــما و دوســتانتان مشــترک هســت. هــم بــه کتاب هــای یکدیگــر دسترســی داریــد و هــم 
مطلــع می شــوید چــه کتاب هــای مشــترکی خوانده ایــد. حتــی می توانیــد روزهایــی را معیــن کنیــد و دربــاره  کتاب هــای مشــترکی کــه 
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