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• www.cbc.ir

@cbc.1341

@shorayeketabekoodak
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ان خدمات کتابداری برای کودکگروهگزارش 

بینانابینا و کم

۱۳۹۹-۱۳۹۸سال 
3



نفر6: تعداد اعضا

بینا به منام اعضای گروه خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و ک

:ترتیب حروف الفبا

ه نادریهاله حق به جانب، سولماز رحیم زاده، سعیده شکوری، سوده کریمی، بنفشه کالنتری، سمان
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خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و کم بینا اعضای گروه 
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:بینامکخدمات کتابداری برای کودکان نابینا و راه های ارتباطی با گروه 
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شورای کتاب کودکایمیل
info@cbc.ir

mailto:info@cbc.ir


فهرست مطالب 
اسالیدشماره مطالبفهرست

8 بررسی کتاب

9 هنریهمکاری با موزه مجازی هنر کودک در موزه ملی ایران برای کمک به بازدید کودکان نابینا از موزه ملی و کارگاه

10 (98/9/26)حضور در نمایشگاه جنبی همایش بریلفا در کتابخانه ملی 

11 شرکت اعضای گروه در کارگاه قصه گویی برای کودکان با نیازهای ویژه

12 تهیه کتابچه بازی در خانه برای کودکان نابینا و کم بینا برای دوران قرنطینه

13 (98/11/3)برگزاری یک جلسه کتابخوانی برای کودکان مدرسه نرجس 

14-16 (IBBY)برگزاری جلسه داوری برای بررسی کتاب های واجد شرایط جهت معرفی به فهرست دوساالنه ایبی
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کتاببررسی 

م های فرکتاب با موضوع معلولیت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و 10در طی سال کاری گذشته تعداد 

.  آن تهیه شد

.رسیده استهمه کتاب های بررسی شده ترجمه بودند و کتاب تالیفی با موضوع معلولیت به دست گروه ن
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برایایرانملیموزهدرکودکهنرمجازیموزهباهمکاری

:هنریکارگاهوملیموزهازنابیناکودکانبازدیدبهکمک

وینانابکودکانبازدیدبرایآن هابهرسانییاریجهتگروهاینازکودکهنرمجازیموزهدعوتپیدر

دربرنامهاین.شدندداوطلبهمکاریبرایزادهرحیمسولمازوجانببهحقهالهخانم هاکم بینا

رایبسفالگریکارگاهبرگزاریوموزهمختلفقسمت هایازبازدیدشاملوشدهبرگزار13/۷/98تاریخ

.استبودهنرجسمدرسهدانش آموزان
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(:98/9/26)در نمایشگاه جنبی همایش بریلفا در کتابخانه ملی حضور 

.شدبرگزارایرانملیکتابخانههمتبه1398/9/26تاریخدر(بریلفا)فارسیبریلخطملیجشنوارهدورهنخستین

کتابریل،بهایکتابوبریلحوزهدرفعالنهادهایوموسساتحضورباجنبینمایشگاههمایشاینحاشیهدر

برایریکتابداخدماتگروهازراستاایندر.شدبرگزاربریلبهمربوطتجهیزاتووسایلولمسی-حسیهای

کم بیناونانابیکودکانحوزهدرفعالنهادهایازیکیعنوانبهکودککتابشورایکم بینایونابیناکودکان

موجودیلمس-حسیآثارمستقلایغرفهدرگروهاین.باشدداشتهحضورنمایشگاهایندرتاآمدعملبهدعوت

.استرداختهپزمینهایندرکودککتابشورایدستاوردهایوفعالیت هامعرفیبهوگذاشتهنمایشبهراشورادر
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:ای ویژهبرای کودکان با نیازهقصه گویی اعضای گروه در کارگاه شرکت 

برایگوییقصهگروهتوسطوسروفرهنگسرایکتابخانهمحلدر18/10/98تاریخدرکارگاهاین

برایقصه گوییوبلندخوانیروش هایآموزشکارگاهاینبرگزاریازهدف.شدبرگزاربیمارکودکان

یمار،بکودکانگروه هایاعضایکارگاهایندرکنندگانشرکت.استبودهویژهنیازهایباکودکان

گروه هاایناعضایآشناییمنظوربهکارگاهاین.اندبودهکم بیناونابیناکودکانوکم شنواوناشنواکودکان

ردراخودمهارت هایوآگاهیتااستبودهخودمخاطبجامعهبرایقصه گوییوبلندخوانیروش هایبا

.دهندپرورشزمینهاین
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قرنطینهدورانبرای بینا کمکتابچه بازی در خانه برای کودکان نابینا و تهیه 

کودکانبرایلمسی-حسیبازی هایبرمشتملکتابچه ایکم بیناونابیناکودکانگروهاعضایهمتبه

در.شدتهیهناکروبیماریشیوعدوراندرقرنطینهایامدرکودکاناینسازیسرگرمجهتکم بیناونابینا

مختلفنسنیدرکم بیناونابیناکودکانبرایآموزشیوتفریحیلمسی-حسیبازی44کتابچهاین

موجودایلوسوابزارهابابتوانندخانواده هاکهشودمعرفیبازی هاییشدتالشمجموعهایندر.شدمعرفی

یسازمناسبوبازنویسیوترجمه،گردآوری،مختلفمنابعازبازی هااین.دهندانجامراآن هاخانهدر

.استشده
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(98/11/3)یک جلسه کتابخوانی برای کودکان مدرسه نرجس برگزاری 

برایویافتهحضورنرجسروزیشبانهمدرسهخوابگاهدرگروهاعضایازنفردو98/11/3تاریخدر

گیریهمههآمدپیششرایطدلیلبهمتاسفانه.کردنداجراکتابخوانیبرنامهخوابگاهدرحاضرکودکان

.نشدمیسرجلساتاینادامهامکانکرونا
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واجد شرایط جهت های کتابجلسه داوری برای بررسی برگزاری 

(IBBY)معرفی به فهرست دوساالنه ایبی 

کودکانرایبمناسبهایکتابازفهرستیباریکسالدوهرجواننسلبرایکتابالمللیبیندفتر

وعناینتوسعه وناشرانتشویقویژه،کودکانبرایکتابازلذتفرصتایجادمنظوربهراویژه

رایبراخودکشوردرشدهتولیدکتاب هایبررسیمسئولیتIBBYملیشعب.می کندمنتشرمحصوالت

مجموعهیرزکهکم بیناونابیناکودکانگروهوسیلهبهکاراینایراندرکهدارندبرعهدهIBBYبهارسال

.می شودانجاماستویژهکودکانبرایکتابداریخدماتکمیته
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شکلبه99مرداد3تاریخدرجلسهایننیزامسالکهمی شودبرگزارباریکسالدو هرداوریجلسه

ودکککتابشورایبهکهخاصفرمتباکتاب هاییوچاپیکتاب هایمیانازوشدبرگزارآن الین

موسسهاز«رنگهفتاسبهفت»افق،نشراز«خندیدمیکهموزی»کتاب هایبودشدهارسال

میانزاهمچنینوفاطمینشراز«پشتالکساالدبازرافهخوراک»وکودکانادبیاتتاریخپژوهشی

سویازنادریسمانهدکترساخته«!اینجاستچیزییه»لمسی-حسیکتابخاص،فرمتباکتاب های

دردرجبرایIBBYبهموسومجواننسلبرایکتابالمللیبیندفتربهارسالجهتکودککتابشورای

.شدندبرگزیدهالمللیبینموسسهاینساالنهدوفهرست
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ساالنه ایدولیستدرالمللیبینموسسهایندرمجددداوریازپسIBBYملیشعببرگزیدهعناوین

IBBY:عنوانتحت selection of outstanding books for young people with

disabilitiesشعبتمامبرایکاناداتورنتومرکزیکتابخانهدرنگهداریبرعالوهلیستاینومنتشر

.شدخواهدارسالملی
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پایان
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1399مهر 
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