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 :97-96در سال  یکیآثار الکترون یگروه بررس گزارش

 

 دیارائه داد. سه نفر از دست اندرکاران تول شنیکیاپل-و کتاب ایگو کتاب ت،یگزارش خود را در سه بخش: وبسا یکینشرالکترون گروه

 .گروه بودند نیمهمان ا زین یکیمحصوالت الکترون

 

 .کرده است یبررس شنیکیاپل-کتاب 23و  ایکتاب گو 77ت،یوبسا 95اثر را که شامل  195گروه  نیا

 

 ،《یو نوآور تیخالق》و  《کیگراف/یطراح》 ،《یقیموس ،گفتار ،متن محتوا، تیفیک》،《یو عموم یفن مشخصات》

 .آثار بوده است یابیارز یگروه برا نیا یارهایمع

 

 یهاتیفعالو...از  《کارگاه یبرگزار》،《ایکتاب گو یابیفرم ارز ینیبازب》 ،《شنیکیاپل-کتاب یابیارز یفرم مقدمات هیته》

 .گروه بوده است نیا یجنب

 

 دیجد تیوبسا کیفعال بوده و  تیوبسا 26فعال و  ریغ تیوبسا 33خارج از دسترس،  تیوبسا 35شده،  ینیبازب تیوبسا 95تعداد  از

 .بوده است یو کتاب صوت بوکیکتابـ داستان به صورت ا یدارا ،یشده است که به زبان افغانستان ییشناسا

 

اپبوک  23قرار گرفته است. از  یبار است که در دستور کار بررس نینخست «شنیکیاپل-کتاب» ای« اپبوک»گزارش،  نیاساس ا بر

اثر چهار ستاره اعالم شده؛ که دو اثر آخر به عنوان آثار  2اثر سه ستاره و  3اثر دو ستاره، 7اثر خارج از فهرست، 11شده، یبررس

 .شدند یمعرف ریتقد ستهیشا

 

ستاره  ( پنجیامجموعهکتاب ) 21کتاب چهار ستاره و  2کتاب سه ستاره،  19کتاب دو ستاره،  33شده،  یبررس یایکتاب گو 77 از

 .اندشدهمنتشر « دوز نهیپ»و « واو بوک» ،«ایکتاب گو نینو»، «آوارسا» یعنیآثار توسط چهار ناشر  یشدند که همگ
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 یهامیت فقدان》 ،《تیرا یشناختن کپ تیبه رسم عدم》 ،《و فقدان استاندارد مشخص ایگو یهاکتاب فیتعر عدم》

موجود در حوزه آثار  یهابیآسگزارش به عنوان  نیبودند که در ا یو...از نکات 《یمنطق یگذار متیق فقدان》 ،《یاحرفه

 .بر شمرده شد یکیالکترون

 

 یمطالب یکیمحصوالت الکترون دیسه تن از دست اندرکاران تول ت،یفیآثار با ک یبرخ یو اجرا لیتحل نینشست و در ح نیادامه ا در

 .مطرح کردند نهیزم نیرا درا

 

به شورا دست  دیبا》کتاب، اظهار داشت:  یتوسط شورا یکیآثار الکترون یاز بررس یضمن ابراز خوشحال 《یلزرغالم ثیحد》

 .《شناخت تیو به رسم دیرا د هاآن ،یتعامل یهاکتاب یریگفت که پس از چند سال از شکل گ زادیمر

 

: کلمات توسط خوانشگر دگفتیاز تقل زیبر پره دیو با تاک تیروا یارهایبا اشاره به مع زین -یصوت یهاکتابخوانشگر -《شاه رامونا》

 .دهندیمکودکان به گفتار ساده بهتر گوش  رایو ساده ادا شوند، ز غیو بل وایش دیبا

 

توسط شورا گفت: ما در حوزه  یکیآثار الکترون یاز بررس یضمن ابراز خرسند زین -یصوت یهاکتابآهنگ ساز -《زارع یمهد》

خردسال و کودک  یقیندارند. ما موس یچندان تیفیآثار ک ،یعدم وجود نگاه تخصص لیبه دل یول میفراوان دار دیکودک تول یقیموس

کودکان را  یداریبهداشت د غالباًاست. ما  ینقصان بزرگ نیو ا میاندادهحوزه انجام  نیدر ا یارو ک مینوجوان ندار یقیموس یول میدار

 .میکنیمدنبال  یساده و سطح یلیحوزه صدا را خ رای. زمیکنینم تیآنها را رعا ییبهداشت شنوا یول میکنیم تیرعا

 




