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 نفر 7: تعداد اعضا
 

نام اعضای گروه خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و کم بینا به 
 :ترتیب حروف الفبا

 

، سعیده شکوری، سوده کریمی، مسعود طاهریان ،بنفشه کالنتری، سمانه زاده رحیمهاله حق به جانب، سولماز 
 نادری

 بجانبهاله حق : گروههماهنگ کننده 
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 :بینا کمراه های ارتباطی با گروه خدمات کتابداری برای کودکان نابینا و 

info@cbc.ir شورای کتاب کودک ایمیل:   
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 بررسی کتاب

  .شد تهیه آن فرم های و گرفت قرار ارزیابی و بررسی مورد معلولیت موضوع با کتاب 14 تعداد گذشته کاری سال طی در

  شورای 1397 الی 1394 سال های ستاره سه و ستاره چهار تقدیر، شایان و برگزیده کتاب های فهرست از شده بررسی کتاب های

 : است زیر شرح به ، 98 آذر 12 با مصادف معلولیت جهانی روز مناسبت به معلولیت موضوع با کودک کتاب

  های سرنخ-6هلن بزرگ دنیای-5 هستم کلر هلن من-4 مکزیکی موش و یونانی گربه رفاقت قصه- 3من و اوگی-2جولیان-1

-12 نورولت بست بن-11 مجستریوم-10 بود خروسی بود کی بود کی-9 سگ درخت-8 دارید دعوت شماهم -7کبریتی چوب

  سوم ،جلد دوم اول،جلد جلد ها گوالخ و بردیا

  شرح به کتاب چهار که بودند معلولیت موضوع با تالیفی آثار از کتاب 5 و ترجمه آثار از شده بررسی کتاب 9 تعداد، این از

  .شدند داده تشخیص ویژه نیاز کودکان برای مناسب کتاب، 14 میان از بعدی اسالیدهای

 

7 



8 

 بررسی کتاب نمونه فرم 
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 فهرست کتابشناسی چاپی و حسی و لمسی



 جولیان
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. 1396محراب قلم:ناشر.ساسانی؛ ویراستار پژمان واسعی مترجم کورش. جولیان .ج .پاالسیو، آر    
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  ویژه نیازهای با ،کودکان صورت،مدرسه و فک های ،ناهنجارینوجوان رمان :کلیدواژگان

   آگاه آگاه،معلمان عادی،والدین درکنارکودکان

  از زیادی تعداد برخالف او گوید؛ می(شگفتی کتاب) آگوست از ما برای جولیان :داستان خالصه

  .ترسید می او از واقع در و داشت مشکل دارد، خاصی چهره که آگوشت با اول همان از مدرسه های بچه

  دوستان از که دیگری شخصیت زبان از را داستان حاال و شده نوشته شگفتی کتاب ادامه در جولیان کتاب

 .کند می روایت هست آگوست

 جولیان



همراه بچهه ههای    فرزندانشان  قراراستبرای والدین بچه های بدون نیاز ویژه که : ویژگی انتخاب کتاب

اینکه کتاب در ادامه کتاب شگفتی نوشته شده و موضهوع  . نیازهای ویژه در یک مدرسه باشند بسیار مفید است

چنهین گهردش منظهری    . مهی رسهد  به نظر خالقانه ای را از منظر شخص دیگری روایت کرده، نوآوری جالب و 

از منظهر افهراد مختلهف بهه     می تواند همه ما و به خصوص نوجوان ها یاد بگیریم که هر موضوع می شود باعث 

اینکه همیشهه دیهدگاه خودمهان یها     . اشکال گوناگون دیده و روایت و تحلیل شود و حتی متفاوت به نظر برسد

 .را درست و بر حق بدانیم در این چرخش منظر به چالش کشیده شده است« اکثریت»دیدگاه 
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 جولیان
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رفاقت گربه یونانی و موش مکزیکیقصه   

 1394سیمونا موالزانی ، ترجمه  محیا کربالیی تهران دنیای اقتصاد :تصویرگر.قصه رفاقت گربه یونانی و موش مکزیکی.سپولودا ،لوییس
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ماکس در یکی از خانهه ههای شههر مهونیخ     با پسری به نام گربه دوست داشتنی همراه  ،میکس:صه داستانخال

. مهی ماننهد  که در شکست ها، موفقیت ها و بیماری ها کنار هم  آن ها دو دوست  جدایی ناپذیر هستند. زندگی می کنند

پای یک موش هم به آپارتمان ماکس باز می شود و مفهوم رفاقت بهه معنهای مطلهق کلمهه در آپارتمهان      به زودی 

 .کوچک ماکس و میکس معنا پیدا می کند

این کتاب بازبانی ساده موضوع نابینایی وزندگی وهمراهی خانواده ودوست و اسهتقالل  : ویژگی انتخاب کتاب

مهاکس از تعامهل   .نابینارا بدون کلیشه،پیچ و تاب سوگ یاخارق العاده نشان دادن شخصیت معلول نشان داده است 

 .می کندکه دنیای هر انسانی را دگرگون می گیرد گربه و موش درس هایی هم نشینی و 

 

 

رفاقت گربه یونانی و موش مکزیکیقصه   
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و مناوگی   

1396 پیدایش تهران کلهر مژگان: ویراستار.بهبهانی فرح: مترجم . من و اوگی .جی.آر پاالسیو،  



  ویژه نیازهای با کودکان مدرسه، ،صورت و فک های ،ناهنجارینوجوان رمان :واژگان کلید

   آگاه معلمان ،آگاه والدین ،عادی درکنارکودکان

 کتاب در متفاوت شخصیت سه از قصه سه کتاب این :کتاب انتخاب ویژگی و کتاب خالصه

  رفتارهای و کردند پیدا رشد مختلف ومسایل متفاوت اگاهی های با متفاوت خانواده سه در که است شگفتی

  هست صورت و فک ناهنجاری دارای که(شگفتی کتاب اصلی شخصیت) اوگی  مقابل در را آن ها متفاوت

 باعث منظری گردش چنین .می خوانیم را است گرفته قرار اموزان دانش سایر درکنار عادی مدرسه در و

  اشکال به مختلف افراد منظر از می تواند موضوع هر که بگیریم یاد نوجوان ها خصوص به و ما همه می شود

   .برسد نظر به متفاوت حتی و شود تحلیل و روایت و دیده گوناگون
16 

و مناوگی   
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هم دعوت داریدشما   

  آتوسا :ویراستار .پورآذر راحله ولیانی، الله ترجمه.روزادو پوئیگ:تصویرگر .دارید دعوت شماهم .سیلوی ژیرارده،

   1396ماهک خرد، منظومه تهران.صالحی

  



  ،بیماری ها ،فردی تفاوت های بیمارستان ها، بهداشت، و سالمتی کودکان، تخیلی، داستان های :کلیدواژگان

 معلولیت

 و خود سالمتی به که شهروندی بودن، موثر شهروند محوریت با ،دارد داستان سه کتاب :داستان خالصه

 .می شود آشنا برابری و زیست محیط درمان، فرایند افراد، بین تفاوت چون مسایلی با و می گذارد احترام دیگران

 در را بودن موثر شهروند چگونه نابینایان، برای اما نیست، معلولیت مورد در کتاب کلیت: کتاب انتخاب ویژگی

  .می کند آشنا فرآیند این با را ها آن و می دهد توضیح داستان سیر
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هم دعوت داریدشما   
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چیزی اینجاستیه   

  نادری سمانه :سازنمونه گلشنی محمدرضا :انگلیسی به متن ترجمه نادری سمانه : تصویری و موضوعی طراحی نویسنده،
 1399 نادری، سمانه :تهران :نشر مشخصات ولدخان پرستو :بریل و نابینایی مشاور



 .موالنا تاریکی، در فیل هند، تمثیلی، حکایت لمسی، – حسی کتاب آپ،پاپ کتاب :کلیدواژه

 یکی که تاریکی در فیل معروف داستان از است اقتباسی شده ساخته آپپاپ صورت به که کتاب این:معرفی
  در و برده هند مرزهای از فراتر را آن حکایت این زیبایی .است هند فرهنگ تمثیلی هایحکایت ترینقدیمی از

  از .است گرفته قرار معروفی شاعران و نویسندگان اقتباس مورد هم دیگر کشورهای و فرهنگ ها از بسیاری

  این در .است درآورده شعر زبان به خود معنوی مثنوی در موالنا را حکایت این از هابازگویه معروفترین جمله
  برای را مخاطب ذهن که متنی با همراه فیل بدن اعضای از یکی مشابه جسمی صفحه هر در کتاب

  هر در موجود اشیای مورد در زنیگمانه بازی با مخاطب .است شده داده قرار ،می خواند فرا چالش به شناسایی اش
  کل کردن لمس با او اینجا در .شودمی ظاهر کامل فیل یک که می رسد کتاب آخر صفحه به نهایت در صفحه

 .است بوده چیزی چه کشف مسیر در که یابدمی در فیل اندام
20 

اینجاستچیزی یه   



 

تولید محتوا به صورت فیلم های آموزشی و سرگرمی برای کودکان 

 نابینا و کم بینا
مختلف سال بهرای مخهاطبین   مناسبت های در پی اعالم گروه ترویج شورای کتاب کودک جهت برگزاری 

کهم بینها   کودک و بزرگسال در بسترهای مجازی شورا ،گهروه خهدمات کتابهداری بهرای کودکهان نابینها و       

 .  متنوعی را تولید و ارائه دادبرنامه های 

حسی و لمسهی و  کتاب های ضرورت استفاده از : بخشدرشش این برنامه ها به مناسبت هفته ملی کودک 

معیارهای ساخت آن قصه گویی کتاب روباه ، مصاحبه با مدیر کتابخانه نابینایان طلوع با موضوع خهاطرات  

 ایشان،کودکی 
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 لمسی حسی کتاب معرفی و بینا کم و نابینا کودکان بازی کتابچه از  نابینا کودک همراه به بازی دو اجرای

  به و می خندد سوزان کتاب گویی قصه معلولین جهانی روز مناسبت به .شد اجرا نابینا کودک با گیاهان

  کتاب قصه گویی کلیپ درختکاری روز مناسبت به .شد اجرا ترنج و نارنج گویی قصه برنامه یلدا شب مناسبت

  با نوروز عمو کتاب گویی قصه نوروز، آیین های گرامیداشت .شد تولید نابینا کودک همراه به بخشنده درخت

  برای بازی ابزار سازی مناسب آموزش کلیپ خانواده هفته مناسبت به.شد برگزار بینا و نابینا کودک همراهی

 .شد اجرا نوجوانان و کودکان
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تولید محتوا به صورت فیلم های آموزشی و سرگرمی برای کودکان 

 نابینا و کم بینا



 

نشست نقش کتاب و بازی برای کودک نابینا و کم بینا به صورت 

 شورا اینستاگرامبرنامه زنده در صفحه 

  در کودک کتاب شورای اینستاگرام صفحه از زنده برنامه صورت به 1399 بهمن اول تاریخ در نشست این 

  ،تولیدکننده دید از خوب لمسی حسی کتاب ویژگی های لمسی، حسی کتاب چرایی و ضرورت :بخش پنج

  و بینا کم و نابینا کودکان دنیای به کتاب ورود ضرورت بینا، کم و نابینا کودک عملکرد بهبود در بازی نقش

   .شد اجرا بینا کم و نابینا کودکان برای صوتی کتاب نقش و سنجش معیارهای

23 



کارگاه  برنامه سی و پنجمین دوره تکمیلی در فوق  معرفی گروه 

 شورانوجوان و ادبیات کودک 

 فضای در شورا نوجوانان و کودکان ادبیات کارگاه در کننده شرکت اعضای حضور با که برنامه این در

  این در جذب به مندان عالقه سواالت به و پرداختند گروه معرفی به گروه اعضای که شد برگزار روم اسکای

 . دادند پاسخ گروه
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(  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان) IBBYفهرست دو ساالنه 

 و جایزه تیفلو و تکتوس

  نسل برای کتاب المللی بین دفتر) IBBY ساالنه دو فهرست برای ویژه نیازهای جوایز گروه به کتاب معرفی 
 .است بینا کم و نابینا کودکان برای کتابداری خدمات گروه فعالیت های از تکتوس و تیفلو جایزه و (جوان

 کتاب متن، بدون تصویری کتاب لمسی، حسی کتاب انواع با گروه به رسیده کتاب های میان از کتاب ها این
  نیازهای جوایز گروه در داوری برای معلولیت، انواع دارای نوجوان یا و کودک محوری شخصیت با تصویری

 .می شوند معرفی ویژه

 .می گیرد قرار جوایز کمیته اختیار در انتشار برای و شده ترجمه تکتوس و تیفلو جایزه فراخوان هرساله
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کهه در کشهور   2022در مورد کتابهای حسی لمسی برای رقابهت سهال    تکتوسو  تیفلوفراخوان اول موسسه 
این موسسه در فراخوان دوم خود زمان ارسهال  .ایتالیا برگزار خواهد شد توسط این گروه ترجمه و منتشر شد 

بنابراین مهلت تولید کننهدگان بهرای ارسهال آثهار     . آثار و داوری را به دلیل شرایط پاندمی به تعویق انداخت 
با توجهه بهه اتمهام دوره دو سهاله     . شدتمدید شد و اطالعیه آن نیز منتشر  1400شهریور  30حسی لمسی تا 

فهرست داوران جدید نیز طبق ترکیب بندی که در آیین نامه کمیتهه جهوایز   داوری، عضویت داوران در گروه 
 .شدذکر شده برای دو ساله پیش رو به شورای مدیریت تقدیم 
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ترجمه و انتشار فراخوان بین المللی موسسه تکتوس در زمینه 

 لمسی حسی و کتاب های 

 



 مطالعاتیرفع نیاز راه های تولید برنامه آموزشی آشنایی با 

 افراد نابینا و کم بینا   

 که امکاناتی و تجهیزات نرم افزارها، سایت ها، مکان ها، مراکز، کتابخانه ها، معرفی برای آموزشی ویدیو این 

 صفحه در و شد تولید نمایند رفع را خود مطالعاتی نیازهای انواع می توانند آن ها کمک با بینا کم و نابینا افراد

 .شد منتشر کودک کتاب شورای اینستاگرام
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 نابینایان نرجس مدرسهدانش آموزان صوتی برای کانال ارتباطی قصه گویی های 

  قصه گویی هایی از تعدادی نرجس دخترانه نابینایان مدرسه به حضوری مراجعه عدم و پاندمی شرایط دلیل به

 .شد قرارداده مدرسه کانال اختیار در شد، انجام گروه اعضای توسط که
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 پایان
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 ۱400مهر 
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