
 

 

 ترجمه

 

ادامه دار بودن  لیبه دل زیارجاع شده و سه جلد ن گرید یهااست که دو کتاب به گروه دهیکتاب به دست گروه ترجمه رس ۵۰۱ ریدر سال اخ

 یدر گونه فانتز زیاثر ن ۲۹۱اثر در گونه واقع گرا و  ۱۶۴ک،یکهن و کالس اتیاثر در گونه ادب ۴۱شده، یبررس یهاکتاب انیاند.از منشده یبررس

 گاهیاثر جا کیاثر دوستاره و تنها  ۱۰سه ستاره، گاهیاثر جا ۶۹چهار ستاره، گاهیاثر جا ۴۰۱پنج ستاره، گاهیها پنج اثر جاکتاب نیا انیاند.از مبوده

 اند.ها، چهار ستاره بوده ابدرصد کت کیهشتادو نیاند.بنابرابدون ستاره را به خود اختصاص داده

 

آثار وجود  نیو در گروه د کمتر نیشتریب ب-الف یعدد بوده است.در گروه سن ۱۳۴نوجوان  یهاعدد و تعداد کتاب ۳۶۸کودک  یهاکتاب تعداد

 ج و ج-ب، ب-الف یسن یهاداشته اند.در گروه

 د بوده است. -ج و ج یه سنکتاب در گرو نیشتریب ک،ید آمار واقع گرا باال بوده است. در گونه کهن و کالس-و در گروه ج یفانتز آمار

 

گر در مشخصات کتاب  رینام تصو ،یریکتاب تصو ۱۵کتاب مصور و  ۲۸در  یبوده است ول ریتصو یکتاب دارا ۲۰۷شده، یاثر بررس ۴۹۶ انیم از

 است. امدهین

 

 اند.بوده نیپرکارتر ان،یو شهال انتظار یمحبوبه نجف خان ،یحضرت تایمترجم، آناه ۱۸۷ انیم در

 

نسخه بوده که نسبت  ۳۰۰۰تا  ۳۰۰ نیها بکتاب راژیبوده است. ت نیچهل و پنج ناشر، نشر پرتغال پرکارتر انیبوده و در م راستاریاثر بدون و ۱۴۶

 به سال گذشته کاهش داشته است.

 

ته رشد داشته است. هوپا رقم نسبت به سال گذش نیشده است. که ا یداریخر تیرا یعنوان کپ ۱۰۷کتاب تنها  ۴۹۶از تعداد  ۹۸-۹۷سال  در

 کرده اند. تیرا رعا تیرا یآثار خود کپ یتمام یبرا یکودکان و نشر فاطم اتیادب خیتار یکودکان، موسسه پژوهش ی،کانون پرورش فکر

 

 اند.اثر ترجمه مجدد بوده ۱۷۳شده، یترجمه بررس یهاکتاب انیم از

 



 

 

 ،یتکرار یهااز ترجمه زیپره ت،یرا یکپ تیرعا راستار،یاستفاده از و رگر،یبرنده جوائز، ذکر نام تصو سندگانینو انیروند انتخاب آثار از م ادامه

گروه به  نیا شنهاداتیاز جمله پ یترجمه از آثار کهن ملل و توجه به مخاطب شناس ،یکودک امروز ازیتوجه به موضوعات خاص و مورد ن

 و ناشران بود. رجمانمت

 

 پرداخت. کیگرا و کالسواقع ،یها در سه حوزه فانتزاز کتاب یلیو تفص یلینشست به ارائه گزارش تحل نیا ترجمه در ادامه گروه


