
 مقدمه

 از یکی خوب، های کتاب ارائه و است معرفت و دانش گسترده جهان سوی به ای دروازه کتاب،

 یم زندگانی به زیبا دنیای این در که کسی و هاست انسان رساندن کمال به برای ابزارها بهترین

 نام و هفته این داشت گرامی با بیاییم پس. باشد ارتباط بی کتاب دنیای با تواند نمی پردازد،

 باش سهیم کمال و دانش پروراندن در خود، نوعان هم به هایی کتاب هدیه با آن، مبارک

 

 کتاب جایگاه واالترین

. بخشد می گرما و شور نور، همگان به و کند می روشن را زندگی فضای خورشید، همچون کتاب،

 می طراوت و زیبایی رونق، را کردارها و ها اندیشه و بارد می ها دل سرزمین بر باران مثل کتاب،

 آماده پرواز و کشیدن بال و اوج برای را او که دارد آدمی به پرندگان مانند به نقشی کتاب،. دهد

. سدر می اوج به ما دینی فرهنگ بالندگی و سرسبزی شکوفایی، که است کتاب پرتو در. سازد می

 می ها دل و ها اندیشه بر که داراست اجتماعی و فردی های گستره در را جایگاه واالترین کتاب،

 .کرد خواهد نورافشانی زندگانی بر پیوسته و درخشد

 نقش والدین در کتابخوانی

افزون بر همت و کمک به فراهم کردن امکانات و فرصت های مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان، 

تالش خود آنان، تالش ها، برنامه ریزی ها و مشارکت های سنجیده و معقول اولیا و مربیان را می 

طلبد. تهیه و خرید کتاب، تشویق و ترغیب نوجوانان به مطالعه، همراهی آنان در بازدید از 

ن و...، از شمار نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب، هدیه دادن کتاب، کتاب خوانی برای فرزندا



فعالیت های سازنده و برجسته پدران و مادران در تثبیت و تعمیق عالقه کودکان به کتاب و کتاب 

 .خوانی است

 فرهنگ مطالعه

رهایی از پوچ گرایی، باالبردن سطح تحصیلی نوجوانان و جوانان، و نیز پیشرفت وضعیت برای 

ن را به مطالعه هرچه بیشتر تشویق کنیم؛ چرا که پرورش ذهن خالق فرهنگی خانواده ها، باید آنا

و مبتکر دانش پژوهان و تقویت روحیه علمی و دینی نسل سوم این مرز و بوم و باز شدن افق دید 

آینده سازان برای مشاهده شگفتی های جهان، همه در گرو مطالعه است. بر این اساس، با توجه به 

م و بزرگان دینی به مطالعه داده اند، برای دفاع از آرمان های دینی و اهمیتی که دین مبین اسال

فرهنگ اسالمی و جبران عقب ماندگی ها و رسیدن به خود باوری، باید فرهنگ مطالعه همگانی 

 .شود


