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 ۹۶-۹۷کتاب در سال  یشورا ینیآثار د یزارش گروه بررسگ

 

عنوان کتاب کودک و نوجوان را  ۱۰۸ ،یجلسه رسم ستیب یبرگزار با ۹۷ مرداد تا ۹۶از مهر ماه  "نید"گزارش، گروه  نیاساس ا بر

مخاطب کودک و نوجوان  یسن یهاگروهعدم تناسب با  لیآنها پنج عنوان کتاب، به دل نیقرار داده، که از ب یمورد بررس نیدر حوزه د

 .از فهرست خارج شده است

 :گروه عبارت بودند از نیا یجنب یهاتیفعال

 ،(نشر کتاب جمکران قمفعال )ارتباط با ناشر  _ 

 ینید اتیادب نهیاز خبرنگاران در زم یکی یهاپرسشپاسخ به  _

 کتاب یدر شورا یکارگاه تخصص یاجرا _

 ...با پنجاه کودک پنج ساله در مهد کودک و "یموموک سؤال"کتاب  یبلند خوان _

 

اساس  نیسال گذشته ارائه شد. بر ا کینشر در  تیاز وضع زین یگزارش ،ینیآثار د یبررس یارهایمع یگزارش، ضمن معرف نیا در

سه ستاره و چهار ستاره باالتر از سال گذشته  یهاداشته و تعداد کتاب شیافزا ۹۶-۹۵نسبت به سال  ۹۷-۹۶آثار در سال  تیفیک

 شیب "ج"و  "ب" یتعداد آثار گروه سن نیدوره، نسبت به سال قبل کاهش داشته است. همچن نیبوده است؛ اما تعداد آثار شعر در ا

 .بوده است یسن یهاگروه گریاز د

 

 رضا》،《نیآرم یعل》،《یعباس زهرا》،《یمنوچهر میمر》،《ژوبرت کلر》چون  یسندگانیگزارش، نو نیا براساس

 《یهجر محسن》اثر و  ۱۸ با《یفتاح نیحس》. درضمن اندبودهبرتر  سندگانی...در زمره نوو《یرکن یعل محمد》،《دیوح

با  یناشر و انتشارات شهر قلم دارا نیپرکارتر یانیانتشارات قد ن،یاند. عالوه بر ابوده ینیدر حوزه آثار د سندهینو نیترفعالاثر  ۱۴با 

 .اندبوده کودک و نوجوان یبرا ینیآثار د حوزهآثار در  نیترتیفیک

 

حجاب، برآورده شدن  ،یها عبارت بودند از: امتحانات الهموضوعات مطرح شده در کتاب ،ینیآثار د یاساس گزارش گروه بررس بر

خشک  یهادگاهیداز  یدور》همچون  یضوعاتقبله، مباهله و...عالوه بر آنها مو رییتغ ،یانتظار، حالل خور ،یطلبگ آرزوها، شفاعت،

 ریسال اخ کیاز نکات مثبت آثار در  《درحدِ درک کودکان یخداشناس طرح》و  《یستمشکالت خرافه پر طرح》،《یمذهب

 .بوده است



دک
 کو
تاب
ی ک
ورا
ش

او، از نکات ضعف آثار  یواژگان دامنهبه سن مخاطب و  یتوجه یب ،یو تکرار یاشهیکل یهایو صحنه پرداز یپرداز تیشخص البته،

 .کردند انیها را باز کتاب ینقاط ضعف و قوت برخ ،یگروه، به صورت مورد نیشده بود. ا یبررس

 

 




