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ปฏบิัตกิารพลมืองพื่อวัฒนธรรมการอาน 

 
1. ปฏิบัติการพลมืองพ่ือวัฒนธรรมการอาน (Citizen Action for Reading Culture) กับมูลนิธิ
วัฒนธรรมหนังสือหงประทศกาหลี (Book Culture Foundation of Korea) 

ประชาชนทีไมีความตระหนักรูຌ 

มนุษยชาติทีไเตรตรองปຓน 

สังคมทีไมีความคิดความอาน 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” คือ ขบวนการคลืไอนเหวของประชาชนทีไมุงสรຌางสังคม
ทีไมีพืๅนฐานอยูบนความภาคภูมิของมนุษยชาติ การเตรตรอง ละมีวุฒภิาวะ 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ปຓนขบวนการคลืไอนเหวของประชาชนทีไพยายาม
หาทางขยายละพัฒนาสิไงอ้านวยความสะดวก ฐานความรูຌ พืไอทีไประชาชนถຌวนหนຌาจะมีสิทธิทาทียมกัน
฿นการทีไจะขຌาถึงความรูຌดยเมสียคา฿ชຌจาย สรຌางสรรค์สังคมทีไประชาชนทุกคนรวมทัๅงผูຌดຌอยอกาส 
สามารถขຌาถึงหนังสือเดຌทกุมืไอทีไตຌองการ ละท้า฿หຌกิดสังคม฿หมทีไประชาชนสรຌางคานิยมของตนองดยทีไ
สามารถขຌาถึงการศึกษา วัฒนธรรม ขຌอมูลละความรูຌเดຌอยางทาทียมกัน 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” สดงออกถึงความปຓนอันหนึไงอันดียวกันของ
ประชาชนดยมีจุดประสงค์พืไอสรຌางสังคมทีไมีความรูຌสึกปຓนสวนหนึไงของสังคมอยางตใมทีไ  รูຌจักตรวจสอบ
ตนองอยูสมอ ประชาชนสามารถตัดสิน฿จอยางมีหลักการละหตุผล รวมถึงประชาธิปเตยอันปດยมดຌวย
ความยุติธรรม ดยการปลูกฝัง฿หຌกิดวัฒนธรรมผานทางการอาน “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการ
อาน” ปຓนความคลืไอนเหวทีไริริไมดยประชาชนองทีไตຌองการขยายฐานการ฿ชຌชีวิตทีไมีคุณภาพดຌวยหัว฿จอัน
อบอุนจากการมีคุณธรรม จินตนาการ ละความรูຌสึกทีไละอียดละเมอันปຓนผลจากการอาน ทัๅงนีๅ พืไอ
ตรียมความพรຌอม฿หຌกบัสังคมทีไตຌองอาศัยความอดทนอดกลัๅน สามารถอยูรวมกันละติบตเปพรຌอมกัน 
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“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน”ปຓนความคลืไอนเหวทีไมีหตุอันควรละจริง฿จทีไจะสรรค์
สรຌางชีวิตทีไดียิไงขึๅน ความส้าคัญของการอานนัๅนเดຌถกูลดทอนคุณคาลงละประชาชนกใเมเดຌรับอกาสอันทา
ทียมกัน฿นการขຌาถึงสืไอการอานทีไมีคุณภาพ ซึไงปຓนผลมาจากความกดดันจากระบบทีไมีการขงขันสูงละ
ความอยุติธรรม฿นสังคมทีไมีอยู฿นปัจจุบัน ความพยายามของ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” 

มุงเปทีไการพยายามน้าอาความปຓนมนุษย์ละความยุติธรรมกลับคืนมาสูสังคมดยอาศัยการผยพร
วัฒนธรรมการอานละการศึกษาทีไหมาะสม 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ชืไอปຓนอยางยิไงวาราสามารถกຌเขสิไงทีไผิด฿นสังคม
ละปຂดประตูสูประยชน์ของวัฒนธรรมดຌานจิต฿จ฿หຌกบัทกุคนเดຌดยอาศัยพลังความรวมมือของปวงชนอัน
ปຓนผลจากการอานละความรูຌ  

1-1. ราทําอะเรบຌาง 

ภารกิจของ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” เดຌก 

� ขยายความทาทียมกัน฿นการขຌาถึงขຌอมูลละความรูຌ 

� สรຌางสังคมทีไประชาชนมีวุฒิภาวะ฿หຌกิดขึๅนจริงผานทางวัฒนธรรมการอาน 

� สรຌางวัฒนธรรมละชุมชนทีไมีรากฐานอยูบนความปຓนมนุษยชาติ 

ภาย฿ตຌภารกิจหลานีๅ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” เดຌด้านินครงการตางโ ตอเปนีๅ 

� ขຌอสนอนะชิงนยบาย 

� ครงการหຌองสมุด 

� ครงการหนังสือลมรก (Bookstart) - ครงการทีไมุง฿หຌดใกโ รูຌจกัละรกัการอาน 

� การสนบัสนุนหຌองสมุดขนาดลใกละหຌองสมุดรงรียน 

� สริมสรຌางสวัสดิการทีไมีรากฐานอยูบนวัฒนธรรมทางจิต฿จ 

� ขຌอสนอทางดຌานกฎหมาย 
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� ศกึษา วิจัย สงสริม การศึกษา 

� พัฒนานืๅอหาละรายการดຌานวัฒนธรรม 

� สนับสนุนการคลืไอนเหวทางวัฒนธรรมทีไกีไยวขຌองกับมนุษยศาสตร์ 

1-2. หຌองสมุดสรຌางดใก฿หຌติบต 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” สรຌาง “หຌองสมุดมหัศจรรย์” 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ริริไมครงการ “หຌองสมุดมหัศจรรย์” ฿น พ.ศ. 2546 

พืไอน้าบริการหຌองสมุดมาสูยาวชนทัๅง฿นมืองลใก มือง฿หญ ละพืๅนทีไหางเกล฿นชนบท ละจนถึงปัจจุบัน
สามารถสรຌางหຌองสมุดยาวชนเดຌลຌว 11 หง เดຌก หຌองสมุดมหัศจรรย์฿น ซุนชอน จชอน จินฮ จจู   
ซาวิป ชองจู อุลซาน กมึซาน บูปยง จังอึบ ละกิมฮ 

ครงการ “หຌองสมุดมหัศจรรย์” ครงการรกลักษณะนีๅ฿นกาหลีเดຌสรຌางปรากฏการณ์หลายอยาง
฿หຌกบัยาวชน 

หຌองสมุดมหัศจรรย์น้าสนอสภาพวดลຌอมทีไนาสน฿จทีไดใกโ จะสามารถอานหนังสือเดຌดยเมมีการ
กีดกัๅนจินตนาการของตนอง หຌองสมุดมหัศจรรย์ปຓนศูนย์กลางวัฒนธรรมของชุมชน สถานดูลดใกลใก
ส้าหรับพอม ละ฿นวลาดียวกันยังปຓนพืๅนทีไหงการอานทีไถกู฿จส้าหรับดใกโ อีกดຌวย 

“หຌองสมุดมหัศจรรย”์ น้าสนอรูปบบตางโ 3 รปูบบดังตอเปนีๅ 

1. รปูบบดຌานพืๅนทีไ 

“หຌองสมุดมหัศจรรย์” เดຌรับการออกบบภาย฿ตຌนวคิดวา หຌองสมุดส้าหรับดใกจะตຌองปຓนสถานทีไ
หงความสนุกทีไตใมเปดຌวยจินตนาการทีไสด฿สละราริง หຌองสมุดมหัศจรรย์ปຓนสถานทีไสวยงามละนา
รืไนรมย์ ปຓนอาคารทีไมีอกลักษณ์ฉพาะ อันประกอบเปดຌวยพืๅนบบออนดอล (Ondol floor) ซึไงปຓนระบบ
การ฿หຌความอบอุนจากพืๅนบบดัๅงดิมของกาหลี หຌองดใกออน หຌองลานิทาน หຌองอนกประสงค์ พรง
ขนาดลใก ละหຌอง฿ตຌพดาน   
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2. รปูบบการด้านินงาน 

“หຌองสมุดมหัศจรรย์” สรຌางขึๅนดยความรวมมือระหวางภาครัฐละอกชน มีการบริหารจัดการดย
฿ชຌระบบอกชน การกอสรຌางหຌองสมุดมหัศจรรย์เดຌรบังินสนับสนุนจากงินบริจาคจากภาคประชาชนรวมกับ
หนวยงานภาครัฐ฿นทຌองถิไน ฿นขณะทีไการจัดการจะปຓนหนຌาทีไของคณะกรรมการก้ากับดูลทีไประกอบดຌวย
กรรมการจากทุกสาขาอาชีพของผูຌปຓนตัวทนชุมชนละหนวยงานของรัฐ฿นทຌองถิไน 

3. รปูบบกิจกรรม 

“หຌองสมุดมหัศจรรย์” มีกิจกรรมหลากหลายทีไดึงดูด฿จดใกละยาวชน อาทิ  กิจกรรม “การอาน
ออกสียง” “การรຌองพลง” “การสดงละคร” “กิจกรรมวาดภาพระบายสี” “กิจกรรมสืไอผสม” “การ 
ทัศนศึกษา” “งานคอนสิร์ต” ฯลฯ กิจกรรมทีไสรຌางสรรค์หลากหลาย฿นหຌองสมุดมหัศจรรย์นีๅท้า฿หຌดใกโ 
ละผูຌคน฿นทຌองถิไนมีความสุข 

1-3. ครงการหนังสือลมรกหงกาหลี (Bookstart Korea) 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” จดัท้าครงการหนังสือลมรกหงกาหลี ขึๅน 

ครงการนีๅปຓนครงการทีไภาคประชาสังคมมุงหวังจะสนับสนุนยาวชนผานนวคิด “ริไมตຌนชีวิตดຌวย
หนังสือ” ละมีจุดมุงหมายพืไอมอบหนังสือจ้านวน 1 ชุด฿หຌกับดใกรกกิด฿นกาหลีทุกคนพืไอสรຌางรง
บันดาล฿จ กระตุຌน ละปลูกฝังนิสัยรักการอาน ซึไงจะชวย฿หຌดใกริไมตຌนชีวิตอยางหมาะสม ชุดหนังสือลม
รกนีๅจะถูกจกจายดยศูนย์บริการสาธารณสุข หຌองสมุดสาธารณะ หຌองสมุดมหัศจรรย์ ส้านักงานหมูบຌาน 
ละหนวยงานภาครัฐ ดใกละพอมผูຌปกครองจะเดຌสืไอสารกัน ท้าความรูຌจักกัน ละอานหนังสือภาพเป
ดຌวยกัน หนังสือจะชวยสงสริม฿หຌดใกมีพัฒนาการทีไดีทัๅง฿นดຌานสติปัญญา ละความฉลียวฉลาดทางอารมณ์ 
ครงการหนังสือลมรกท้า฿หຌกิดวัฒนธรรมการรวมตัวกัน฿นครอบครวัผานทางหนังสือ 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ริไมตຌนครงการหนังสือลมรกมืไอ พ.ศ. 2546 จน
ปัจจุบันนีๅเดຌครอบคลุมเปลຌวจ้านวน 137 พืๅนทีไ จากทัๅงหมด 229 พืๅนทีไ หรือคิดปຓนรຌอยละ 60 ของพืๅนทีไ
ทัๅงหมดทัไวประทศ ละตัวลขนีๅยงัพิไมขึๅนทุกโ ป 
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ครงการหนังสือลมรก ปຓนการรวมมือกันกับครงการทีไคลຌายคลึงกัน฿นยุรป ญีไปุຆน ออสตรลีย 
เทย ละหมูกาะฟอล์คลนด์ ละชืไอมยงกับครงการอืไนโ ฿นนิวซีลนด์ สหรัฐอมริกา ละคนาดา 

ครงการหนังสือลมรกหงกาหลี เดຌสนอรูปบบ฿หม฿นการดูลดใกละยาวชน ครงการนีๅเดຌ
ผยพรนวคิดการดูลดใกละยาวชนบบรวมมือรวม฿จกัน นืไองจากมีรากฐานอยูบนการรวมดຌวย
ชวยกันของบรรดาพอมผูຌปกครอง 

1-4. นวคิดริริไมหຌองสมุด฿นรงรียน 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ฿หຌการสนบัสนุนหຌองสมุดรงรียน฿นชนบท 

รงรียนจ้านวนมาก฿นพืๅนทีไหางเกลละขຌาถึงยากอยู฿นสภาพวดลຌอมทีไอัตคัดจนเมสามารถมี
หຌองสมุดดีโ เดຌมากนัก นักรียนทุกคนลຌวนมีสิทธิทีไจะเดຌอานหนังสือ฿นหຌองสมุดรงรียนทีไสวยงามละมี
บรรยากาศนารืไนรมย์ ยิไงเปกวานัๅน ฿นพืๅนทีไหางเกล รงรียนยังจะปຓนสมือนจุดศูนย์กลางของชุมชน
ทຌองถิไน “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” จึงเมพียงตสรຌางหຌองสมุดรงรียน฿หຌปຓนหัว฿จของ
การศึกษาทานัๅน ตยงัริริไมสนอรูปบบ฿หม฿หຌกบัหຌองสมุดรงรียนอีกดຌวย 

1-5. หຌองสมุดขนาดลใกสําหรับทุกคน 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ฿หຌการสนบัสนุนหຌองสมุดขนาดลใก  

ครงการ “หຌองสมุดขนาดลใกส้าหรับทุกคน” มอบอกาส฿นการขຌาถึงบริการ ละครืไองมือดຌาน
ขຌอมูลทีไเมมีคา฿ชຌจาย฿หຌกับประชาชน฿นชุมชนทุกพศทุกวัย ปัจจุบัน “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรม
การอาน” ประสบความส้ารใจ฿นการสรຌางหรือปรับปรุงหຌองสมุดชุมชนเปลຌว 19 หง หຌองสมุดส้าหรับ
กษตรกร 2 หง ละมอบหนังสือ คอมพิวตอร์ ละอุปกรณ์ดิจิทัลอืไนโ ฿หຌกับหຌองสมุดชุมชนจ้านวน 298 

หงอีกดຌวย 

หຌองสมุดส้าหรับดใกชารามตัๅงอยู฿นพืๅนทีไหมืองกา฿นขตกังวอน ซึไงเดຌรับการปรับปรุง฿หม฿น พ.ศ. 
2550 ปัจจุบันดใกละยาวชน฿นพืๅนทีไดังกลาวเดຌรับอกาสทีไจะพลิดพลินกับการอานหนังสืออันปຓนผล  
มาจากครงการ “หຌองสมุดขนาดลใกส้าหรับทุกคน” ของ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” 
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นอกจากนีๅ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ยงัเดຌสรຌางหຌองสมุดบบาวู ฿นออกชอน ขตกังวอน
ซึไงปຓนสถานทีไทีไเมคยมีหຌองสมุดมากอน 

1-6. อาน คิด สรຌางสรรค์ ชวยสงสริมความขຌา฿จ฿นระบอบประชาธิปเตย 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” มภีารกิจทีไจะสนับสนุนการอาน฿นรูปบบดังตอเปนีๅ 

� อภิปรายกลุม 

� ปຂดวทีอภิปราย 

� สัมมนา 

� ปຂดวทีนยบาย 

� ปรกรมการพัฒนา 

� สนับสนุนดຌานการศึกษา 

� บริการ฿หຌคา้ปรึกษา 

1-7. หลักสูตรทางการศึกษาพืไอการตຌวาที 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” จัดหลักสูตรอบรมการตຌวาทีพืไอสรຌางวัฒนธรรมการ
อภิปรายอยางมีวุฒิภาวะ ฿นหลักสูตรนีๅมีการอบรมการอภิปรายละการอภิปรายหนังสือส้าหรับครู 
บรรณารักษ์ นักศึกษา ละพอมผูຌปกครอง 

1-8. การบรรยายสาธารณะ 

การบรรยายสาธารณะทีไจัดขึๅนดย “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ปຓนการบรรยาย
พิศษกีไยวกับประดในหัวขຌอตางโ ผูຌชีไยวชาญจากตละสาขาวิชาจะปຓนผูຌบรรยายละ฿หຌความคิดหใน 
บืๅองลึกกับประชาชนชนทัไวเป 
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1-9. การดินสายบรรยายดยทูตวัฒนธรรม 

นักขียน นักดนตรี ผูຌชีไยวชาญดຌานการละคร ละศิลปຂนเดຌรับการชิญชวนมา฿หຌปຓนวิทยากรรับชิญ 

฿นการสมัมนา฿นหຌองสมุด หຌองสมุดรงรียน หຌองสมุดขนาดลใก ละหຌองสมุดมหัศจรรย์ทัไวประทศ 

1-10. พืไอนรกันักอาน 

ครงการ “พืไอนรักนักอาน” ชวยดใกโ ละยาวชนทีไมีฐานะยากจนละมีความบกพรองดຌานการ
อานละการรียนรูຌ ดใกโ หลานีๅจะเดຌรับการสนับสนุน฿หຌอานละรียนรูຌดยมีการดูลปຓนพิศษจาก
อาสาสมคัร฿นหຌองสมุดทีไมีความรวมมือกับ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” 

1-11. หนังสือมีปีก 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” บริจาคหนังสือจ้านวนหนึไง ละมอบอกาสทีไจะเดຌรับ
ประสบการณ์หลากหลายดຌานวัฒนธรรมกนักรียนทัไวประทศ 

1-12. การสนบัสนุน฿หຌจดัตัๅงชมรมหนังสือ 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” มอบความชวยหลือ฿หຌกับชมรมหนังสือหลายหง อัน
ปຓนการสนับสนุนประชาชน฿นรืไองวัฒนธรรมการอาน ละการศึกษาอยางสรี 

 

2. วิธีบริจาค 

กรุณาลงทะบียนปຓนผูຌบริจาครายดือนผานทาง CMS ของขวัญทีไทานมอบ฿หຌปຓนรายดือนนีๅจะชวย 
ครงการ฿นการขยายความทาทียมกัน฿นสังคม พืไอทุกคนจะเดຌสามารถขຌาถึงการศึกษา วัฒนธรรม ขຌอมูล 
ละความรูຌ พืไอ฿หຌทุกคนด้านินชีวิตทีไดีดยการรียนรูຌตลอดชีวิต อีกทัๅงปຓนการยกระดับการ฿หຌบริการ
หຌองสมุด 
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มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือหงประทศกาหล ี

มูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือหงประทศกาหลี฿หຌการสนับสนุนครงการ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอ
วัฒนธรรมการอาน” ละปຓนตัวทนทางกฎหมายของ “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” ดຌวย 

2-1. การป็นผูຌ฿หຌการสนบัสนุน “ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน” หงมูลนิธิวัฒนธรรมหนังสือ ตຌองอาศัยการอนุคราะห์
ดยความสมัคร฿จจากทุกภาคสวน พืไอทีไการด้านินงานตางโ จะส้ารใจลุลวงดຌวยดี ผูຌสน฿จสามารถบริจาค
หรือรวมปຓนอาสาสมัครเดຌ ทัๅงนีๅ หนวยงานยินดีรับความชวยหลือดຌานงินทุนจากบริษัทละผูຌมีอุปการคุณ
ทัๅงหลาย  

3. ค้าประกาศของ “ปฏิบัติการพลมืองพื่อวัฒนธรรมการอาน” นื่อง฿นอกาสฉลองวันหนังสือละ
ลขิสิทธิ่ลก 

หนังสือถือปຓนความทรงจ้า การสรຌางสรรค์ ความคิด ละการสดงออกของมนุษยชาติ อยางทีไทราบ
กันดีวา วัฒนธรรมยุครกโ ของมนุษย์ริไมตຌนดຌวยตัวอักษรละหนังสือของอียิปต์ละมสปตมีย 
หลักฐานของหนังสือชิๅนรกมาจากยุคมสปตมียมืไอ 5,000 ปกอน฿นรูปบบผนดินหนียวทีไจารึกดຌวย
ปากกาปากหลมซึไงถูก฿ชຌบันทึกอักษรภาพ ชาวมสปตมียยังเดຌสรຌางหຌองสมุดพืไอกใบรักษาบันทึก
หลานีๅ ละนีไองคือตຌนก้านิดของหຌองสมุดทีไรามีอยู฿นปัจจุบัน ตามทีไมีการจดบันทึกเวຌดยชาวสุมรียน  
มืไอทพจຌาหงทຌองฟງาดินทางขຌาเป฿นพืๅนพสุธา ละขงขันกับทพจຌาหงความมืดมิดนาน 7 วัน กิด
ตຌนเมຌสีขียวงอกขึๅนมาจากพืๅนดินทีไรกชัฏซึไงยังปราศจากสิไงจ้าปຓนตอการด้ารงชีวิต ปຓนเปเดຌวา นืไองมาจาก
มรดกทีไรียกวาหนังสือนีๅอง ราจึงเดຌรับรูຌถึงรืไองราวทีไงดงามของมืไอ 5,000 ปกอน ความคิดละ
จนิตนาการจากยุคนัๅน ยังคงปຓนรงบันดาล฿จ฿หຌกิดความคิดละจินตนาการตอนืไองเปเมรูຌจบ หากมนุษย์
เมเดຌปຓนสิไงมีชีวิตทีไจดจ้า คิด฿ครครวญ ละสดงออกซึไงจินตนาการลຌว ราคงจะเมมีความปຓนตัวตนของ
รา หนังสือมีอยูกใต฿นหัว฿จของสิไงมีชีวิต 

ปຓนรืไองส้าคัญมาก฿นยุคสมัยทีไตใมเปดຌวยความขัดยຌงนีๅ ทีไจะตຌองหาหนทางทีไจะสืไอสารกับผูຌคน฿น
สวนอืไนโ ของลก เมพียงทานัๅน รายังตຌองขຌา฿จซึไงกันละกัน ละคารพ฿นความตกตาง ราชืไอวา  
“วันหนังสือลก” ทีไจัดขึๅนดยยูนสกตัๅงอยูบนนวคิดรืไองการสืไอสารความขຌา฿จซึไงกันละกัน ละ      
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จิตวิญญาณหงความอิสระสรี ละหนังสือคือครืไองมือทีไสันติละมีพลังทีไสุดซึไงจะ฿ชຌสงสริม฿หຌกิดจิต
วิญญาณดังกลาวเดຌ รามัไน฿จวาหนังสือสามารถปຂดประตูสูความขຌา฿จซึไงกันละกัน การมีอิสระสรี รวมถึง
การน้าพามนุษยชาติเปสูหนทางหงการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ดຌวยหตุนีๅ สังคมจึงเมควรมองขຌามความจริงทีไวาหนังสือปຓนสืไอกลาง฿นการสงผานความรูຌทีไดีทีไสุด  
หนังสือกระตุຌน฿หຌกิดจินตนาการทีไดีทีไสุดละยังปຓนสืไอกลางทีไดีทีไสุด฿นการสรຌางสรรค์ ดຌวยหตุนีๅ  สืไอกลาง
นีๅจึงควรปຓนสิไงทีไขຌาถึงเดຌงาย ละปຓนความบันทิงริงรมย์ส้าหรับทุกโ คน ราชืไอปຓนอยางยิไงวาหຌองสมุด
รงรียนควรปຓนสถานทีไทีไปຓนประยชน์กับผูຌคนดยกวຌางขวาง ละควรมีการสรຌาง ฿ชຌ ละปรับปรุง
หຌองสมุดสาธารณะ฿หຌมากยิไงขึๅน ดยทีไการพรกระจายของวัฒนธรรมการอานจะท้า฿หຌทุกคนทาทียมกัน
ทางความรูຌ ขຌอมูล ละการสดงออก ละท้า฿หຌสังคมของรามีวัฒนธรรมทีไหมาะควร สรຌางสรรค์ละ
ปรกติเดຌ นืไอง฿นอกาสหงการฉลองวันหนังสือละลิขสิทธ่ิลกครัๅงทีไ 7 นีๅ ราหวังทีไจะยๅ้าตือนทุกทานถึง
ทุกสิไงทีไรารຌองขอจากสังคมละภารกิจทัๅงหลายทัๅงปวงทีไสงสริม฿หຌกิดกิจกรรมตางโ พืไอประยชน์ตอ
สังคมของรา 

“ปฏิบัติการพลมืองพืไอวัฒนธรรมการอาน”, 23 มษายน 2545 

ทีไอยู: 2F Yilsuk Memorial Hall, #25-1 Dongsung-Dong, Jongno-Gu, Seoul 110-809, Korea 

ทรศัพท์: +82-2-3675-8783~4 

ทรสาร: +82-2-3675-8788 

E-mail: read3@chol.com 

Homepage:: http://bookreader.or.kr/  

http://www.bookstart.org/ 

 


