
دک
 کو
تاب
ی ک
ورا
ش

 :97-96گروه ترجمه در سال  گزارش

 

 یبررس 97-96شده را در سال کتاب ترجمه 536، یرحضوریجلسه غ نیو چند یجلسه حضور 40 یبرگزار عضو و 36ترجمه با  گروه

 کرده است.

 

در  شیافزا نیترجمه نسبت به سال گذشته موجب اعالم حالت فوق العاده در گروه ترجمه شد. ا یهاکتاب یدرصد 71 شیافزا

 نداشته است. یرییتغ کیکهن و کالس یهاکتاببوده و تعداد  یواقع گرا و فانتز یهاگونه

رشد  نیترجمه، موجب ا یمناسب برا یهاتابکو هدفمند ناشران و مترجمان به منظور انتخاب  کینزد یگزارش، همکار نیا بنابر

 چهار ستاره نسبت به سال گذشته است. یهاکتابتعداد  شیامر، افزا نیو گواه ا بوده است؛ یکم

 

 رییبدون تغ "د"و  "ب" یو تعداد کتاب در گروه سن بوده "د-ج"و  "ج-ب"،"ج  "یسن یهاترجمه در گروه یهاکتاب یکم رشد

 افت داشته است. "ه-د"و  "الف" یبوده و در گروه سن

 

. اندداشته تیدر چهارپنجم آثار فعال رگر،یتصو 151 نیاند. همچنبوده یالملل نیب زیاز آنان برنده جوا یبرخ سنده،ینو 247 انیم در

 بوده است. یاز نکات منف ،یکوچکتر کردن آنها نسبت به منبع اصل ای ر،یبر اساس گزارش گروه ترجمه، حذف تصو

 

 اثر در رتبه نخست قرار دارد و 28با  یحضرت تایمترجم، آناه 192 نیب از

 بوده است. نیترفعالاثر  115ناشران، نشر پرتقال با  انیم در

 

 .اندبوده راستاریفاقد و اثر 169شده،  یاثر بررس 524 از

 

کودکان  یکانون پرورش فکر"، "هوپا"، "انیپر"اند. نشر استفاده کرده تیرا یعنوان از کپ 64نها  ت شده، یتعداد کل آثار بررس از

 .اندکرده تیرا رعا تیرا یآثار خود کپ یتمام یبرا "ینشر فاطم"و  "کودکان اتیادب خیتار یموسسه پژوهش "،"و نوجوانان

 

 طیمح"،"ژهیو یازهایکودکان با ن".اندبوده اثر بدون طنز 217طنز و  یاثر دارا 207شده،  یبررس یهاکتابگزارش از کل  نیاساس ا بر

و...از موضوعات  "کنار آمدن با مشکالت"، "کنترل خشم"، "مرگ"، "کودکان بد سرپرست و طالق"، "واناتیتوجه به ح"،"ستیز

 آثار بوده است. نیمطرح در ا
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و  یامانتدار تیرعا"، "راستاریاستفاده از و"، "تیرا یاستفاده از کپ یناشران برا قیتشو"، "نیمترجم یبانک اطالعات برا جادیا"

با  یهمکار"، "توجه به کشورها و اقوام مختلف و ترجمه آثار آنها"، "شمولتوجه به موضوعات خاص و جهان"، "اشاره به اصل اثر

 است.گزارش بوده نیگروه ترجمه به ناشران و مترجمان در ا شنهاداتیو...از پ "کتاب کودک یشورا

 

 .افتیادامه  "یفانتز"و  "واقع گرا"، "کیکهن و کالس"در سه بخش مستقل  ات،یکل ارائهترجمه پس از  گروه گزارش

 

قرار داده است. توجه مترجمان و ناشران به  یمورد بررس یسیو بازنو کیکالس کهن، ٔ  حوزهعنوان کتاب را در سه  44ترجمه  گروه

 گروه ترجمه بود. شنهاداتیو کهن، از پ کیکثرت و تنوع موجود در آثار کالس لیمختلف به دل یهاتیآثار اقوام و مل

 

 یرخدادهااثر به عنوان چهار ستاره انتخاب شدند.  166قرار داده که  یاثر واقع گرا را مورد بررس 180گروه ترجمه  ن،یبر ا عالوه

 دسته آثار بودند. نیو...از موضوعات مطرح در ا صلح ،یدوست ن،یاز دست دادن والد ،یعیطب یایچون بال ییهاروزمره و بحران

 

 طیمح"، "ژهیو ازیکودکان با ن"، "یتیجنس یبرابر"قرار داده است. یناشر مورد بررس 35را از  یعنوان کتاب فانتز 300ترجمه  گروه

و...از موضوعات مطرح  "ریشناخت اساط"،"یزندگ یهاارزش"،"یدوست"، "محبت"، "یو خود شناس تیهو"، "مهاجرت"، "ستیز

 بوده است. یدر آثار فانتز

 




