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 :97-96در سال  نایو کم ب نایگزارش گروه کودکان ناب

 

 حیرا تشر 《ژهیو یازهایکودکان با ن یبرا یخدمات کتابدار تهیکم》 تیفعال سابقه ابتدا، نایو کم ب نایآثار کودکان ناب یبررس گروه

 .کندیم تیفعال ماریو کودکان ب نایو کم ب نایناب ،یاجتماع یهادهید بیآس ،یو حرکت یمعلوالن ذهن نهیدر زم که کرد،

 

 ،《نسل جوان( یکتاب برا)IBBY فهرست دوساالنه یبرا ییهاکتابفهرست  هیته》 ،《کارگاه یبرگزار》گزارش،  نیاساس ا بر

طرح  هیته》 ،《تاکنون 1391از سال  ژهیشده در شورا با موضوع کودکان و یو ترجمه بررس فیتأل یهاداستانفهرست  هیته》

 یبا مدرسه نرجس برا مذاکره》 ،《یلمس ،یحس یهاکتاببه  وطمرب یارهایمع یگردآور》 ،《کلودت پیلیدعوت از ف

 .گروه بوده است نیا یهاتیفعالو ...از  《کانون در تهران ریفراگ یهاکتابخانه یبررس》 ،《مقاله نگارش》 ،《یدانیم یهایبررس

 

 یاست که برا IBBY یفهرست دوساالنه کتاب از سو یو انتخاب کتاب برا یگروه، بررس نیا یهاتیفعالاز  یکیگزارش،  نیا در

 یلمس یکتاب حس کیشده بود که  یمعرف IBBY کشور به 26کتاب از  ستی، دو2017. در سال شودیممنتشر  ژهیو ازیکودکان با ن

 .در فهرست ذکر شده بود رانیاز ا

 

 :کندیم یسه نوع کتاب را بررس ت،یفعال نیا یدر راستا نایو کم ب نایکودکان ناب گروه

 ....باشندای لیبر ای یصوت با فرمت خاص، ییهاکتاب نخست،

 خاص یریتصو یهاکتاب دوم،

 ژهیبا موضوع کودکان و یعاد یهاکتاب سوم،

 

و  کندیم یبررس مجددا  ( ییشورا ریو غ ییشورا یاز آنها را در گروه داوران )مشتمل بر اعضا یبخش هاکتاب نیا یپس از بررس گروه

 .کندیم یمعرف IBBY چند کتاب را به تا ینها

 

 IBBY فهرست دوساالنه یرا برا یو دو کتاب چاپ یلمس ،یکتاب حس کی ادشدهیروند  یگروه پس از ط نیگذشته، ا یسال کار در

 .کرده است یمعرف
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 15بادبادک با  یلمس یکتاب، که گروه حس 32عبارت بود از:  یلمس ،یحس یهاکتابدر مورد  96تا  89سال گروه در  نیا تیفعال 

 .داشته است هاکتاب نیا دیسهم را در تول نیشتریکتاب ب

 

آثار مطرح  نیدر ا یو آموزش یموضوعات علم ،یباز ،یرانیرایداستان و افسانه غ ،یرانیچون: داستان و افسانه ا یموضوعات نیهمچن

 ایکودکان دن یبادبادک و موسسه پژوهش یلمس ـیگروه حس نیرا داشته است. همچن یفراوان نیشتریکه موضوع نخست ب اندبوده

 .اندکردهموضوعات را در آثار خود مطرح  نیترمتنوع

 

شامل ها )کتابخانه نیکانون در تهران ارائه کرد. ا ریفراگ یهاکتابخانهبا  یریارتباط گ یخود برا تیرا در مورد فعال یگروه گزارش نیا

 .انددادهرا به عنوان مخاطب خاص خود، تحت پوشش فرار  ژهیو یازهایمرکز در کشور و پنج مرکز در تهران(، کودکان با ن 30

 

 یابیکرده و مورد ارز افتیکتاب در یشورا یبررس یهاگروه گریکتاب را از د عنوان 22کتاب،  یبررس یهاتیفعالدر چهارچوب  گروه

 .قرار داده است

 

کودکان  یو دشوار زندگ زیغم انگ یهابخشو پرداخت به  توجه》 ،《سندگانیتوسط نو فیتأل یهاکتابدر  تیتوجه به معلول عدم》

 .گزارش مطرح شدند نیآثار است که در ا نیمربوط به ا یهابیآسو...از جمله  《ژهیو ازیبا ن

 

 




