المكتبات الصغيرة





الكلفة )$$$-$(:
الوقت المطلوب :إسبوع واحد مستمر لتنظيمها
المهارات المطلوبة :مهارة في البناء ربما
القوة البشرية المطلوبة :شخص واحد لبناء المكتبة و نصبها و العمل على صيانتها

ماهي المكتبة الصغيرة:
المكتبة الصغيرة هي هي مكتبة ذات حجم صغير و مجانية و تتخذ الشكل الذي تختاره لها.الفكرة ان توضع المكتبة
على العشب في حديقتك أو في اي مكان عام بحيث يتمكن الجيران من أخذ كتاب منها و ترك آخر بدال" عنه
الغرض منها :







يتعرف الجيران على بعضهم البعض من خالل تجمعهم عند المكتبة
تشجيع القراءة للصغار و الكبار
الم ساهمة البناءة في دعم البرامج و الخدمات في مؤسسات المجتمع
إشراك سكان الحي من خالل مشاركتهم في المكتبة الصغيرة
تشجيع اإلستخدام اإليجابي للحي و مرافقه
المساهمه التفاعلية في منع الجريمة

قائمة بالخطوات:
قبل:
□ جد مكانا" مناسبا لمكتبة الحي الصغيرة.و هذا ممكن ان يكون مكانا" عاما" كالمنتزه او ادارة الحي.اذ اخترت مكانا" عاما"
فتأكد من الحصول على اذن بذلك من المالك او ادارة المدينة
□ اختر عامال" ليقوم باإلهتمام بالمكتبة الصغيرة .و هذا ممكن أن يكون شخصا" أو شخصين مسؤوال" يعمل على المحافظة على
نظافة و ترتيب المكتبة و جذبها للزوار
□ قم ببناء المكتبة الصغيرة أو اشتري واحدة من  www.little freelibraries.orgكن مبتكرا"!.المكتبة الصغيرة ممكن أن عن
طريق مركز
□ اتصل بألبرتا إتصال واحد او اذهب الى موقعهم  www.albertaonecall.comليقوم ممثلهم بالتأكد من ان المنطقة التي
اخترتها لمكتبتك الصغيرة آمنة للقيام بالحفر فيها
□ قم بجمع الكتب عن طريق العائلة و األصدقاء أو الجيران
□ قم بتعيين شخص او شخصين لتولي مهمة اإلعالن عن المكتبة و ضع في نظر اإلعتبار مقاالت الجريدة اإلخبارية  ,لوحات
اإلعالنات أو الموقع االلكتروني إلدارة الحي
اإلستمرارية:
العاملون سوف يكونون مسؤولين عن نظافة و ترتيب المكتبة الصغيرة .و هذه سوف تكون مسؤوليتهم المستمرة بعد نصب المكتبة.تأكد
من ان العاماين المسؤولين عن المكتبة لديهم رزمة كتب اضافيه لترتيبها في المكتبة
اإلعتبارات الرئيسية :
 من الممكن تسجيل المكتبات الصغيرة عالميا" على الموقع  www.littlefreelibraries.orgبكلفة مقدارها  34.95دوالر
.لوضع مكتبتك على خارطة كالغاري مجانا" ارسل رسالة الكترونية الى yyclittlelibraries@gmail.com
 ضع في نظر االعتبار التخطيط لحفلة لسكان المنطقة بمناسبة إفتتاح مكتبتك الصغيرة
 راجع احب مكان معيشتك  :قم بأستضافة حفلة لسكان المنطقة في بناء المجتمعات اآلمنة عن طريق مركز الموارد المادية
 لمزيد من المعلومات حول المكتبات الصغيرة راجع مجتمعات كالغاري األتحادية المصدر المكتبات الصغيرة

