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شورای کتاب کودک؛  جایگاه آثار و اهدای جوایزفهرست 

میانازارنوجوانانوکودکانادبیاتبرترآثارازفهرستیسالههرکودککتابشورای

اهداجایزه،تقدیرشایانوبرگزیدهآثاربهومعرفی،شده،منتشرترجمه یوتألیفآثار

یچگونگوبررسیروشمعیارها،فهرست،اینتهیه یشیوه یسند،ایندر.می کند

.استشدهدادهشرحجوایزبرگزیدگانانتخاب



بررسی آثار  های گروه 

:ازعبارتندکودککتابشورایبررسیهایگروه
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(سال4-2)خردسالادبیات
تصویر
کهنادبیات
تالیف-داستان
ترجمه-داستان
نمایشیادبیات



بررسی های گروهعضویت در شیوه

واتیمقدمکارگاهدوره یکهشوندعضوآثاربررسیگروه هایدروانند تمیکسانی

پایانردافراداین.باشندگذراندهموفقیتباراشوراکودکادبیاتپیشرفته ی

گروه هاینیازوخودتخصصوعالقهبهتوجهباوکارگاهمسئوالنمشورتباکارگاه،

جلساتدرمستمروفعالحضور.می شوندگروه هاازیکیعضوآثار،بررسی

.استضروریوالزمگروهدرفردعضویتادامه یبرایبررسیگروه های



راه یابی آثار به فهرست شورای کتاب کودکمعیارهای 

عضایا.می یابندراهفهرستبهومی شوندبررسیمکتوبمعیارهایاساسبرآثار

نتعییرامعیارهااینشورانقدوپژوهشبررسی،کمیته یوبررسیگروه های

بریارهامعاین.می رسندکودکادبیاتمدیریتشورایتصویببهسپسمی کنند،

.می شوندبازبینیزمانی،فاصله هایدرضرورت،اساس

ررسیبهرگروه.شده اندتدوینعمومیمعیارهایآثار،مختلفگونه هایبررسیبرای

صاصیاختمعیارهایآن هاارزیابیبرایمی کند،بررسیکهآثاریگونه یبهتوجهبا

.داردنیز



جایگاه آثار
:رده بندی

ومکتوبرآثامیاناز«کوچولوسیاهماهی»نشانباکودککتابشورایبرگزیدهلوح:برگزیدهآثار

ناشر،یرهنری،مدویراستار،مترجم،تصویرگر،نویسنده،)پدیدآورندگانیبه،ستارهپنجغیرمکتوب

باوندباشاطالعاتیوهنریادبی،کیفیتبرتریندارایآثارشانکهشودی ماهدا(...وصداپیشه

.دباشنه کردخلقیگانهوتازهجهانیخوداثردر،نوآوریوخالقیت

یاچهاروبغیرمکتومکتوبآثارمیانازکودککتابشورایتقدیرشایانلوح:تقدیرشایانآثار

(...واپیشهصدمدیرهنری،ویراستار،مترجم،تصویرگر،نویسنده،)پدیدآورندگانیبهستاره،پنج

یامتن)اثرازبخشیدروباشدبرخوداراطالعاتیوهنریادبی،ازکیفیتاثرشانکهشودی ماهدا

.باشندکردهارائهخالقونونگاهی(تصویر



جایگاه آثار

یشدهیینتعمعیارهایبااطالعاتیوهنریادبی،کیفیتنظرازکههستندآثاری:ستارهپنجآثار 

.باشندداشتهکاملهماهنگیشورا

معیارهایباهماهنگیبیشتریندارایاطالعاتیوهنریادبی،کیفیتنظرازآثاراین:چهارستارهآثار

.هستندکودککتابشورای یشدهتعیین

یشدهینتعیمعیارهایبااطالعاتیوهنریادبی،کیفیتنظرازکههستندآثاری:ستارهسهآثار 

.شودمیدیدههان آدریئجزصورییامحتواییاشکاالتامادارندهماهنگیشورا

ونهگهیچشورا یشدهتعیینمعیارهایباآثار،ازگروهاین:فهرستازخارجیاستارهبیآثار

.ندارندهماهنگی



شیوه بررسی آثار

رگزاربکودککتابشورایمحلدرمشخصساعتوروزدراعضامطلقاکثریتحضورباآثاربررسیهایوه گرجلسات

(.هستندآنالینجلسات،کرونابیماریهمه گیریدوراندر).دنشوی م

.کنندی مثبتبررسیبرگه هایدرراخودنظراتوآرابررسی،یهاه گرواعضای•

رایآنبهبایدکرده اند،بررسیراکتابکهگروهاعضایازنفرسهکمدست،شورافهرستبهاثرییافتنراهبرای•

ایندرگرا.کنندی مبررسیرااثرنیزگروهدیگریاعضا،نفرسهاینمیاننظراختالفصورتدر.باشنددادهمثبت

هایوه گراعضاییکعالوهبهنصفاستالزمباشد،داشته«تقدیرشایان»و«برگزیده»نامزدیپیشنهاداثریمرحله،

.نندکمطالعهرااثرآن،جایگاهقطعینتیجهبهرسیدنبرای،جمعیتکمهایه گرواعضایهمهو،پرجمعیتبررسی

وبازبینیمورداتشوندمی فرستادهجوایزهکمیتبه،بررسیمختلفهایگروهتقدیرشایانوبرگزیدهجایگاهنامزدآثار•

.شودمشخصنهایینتایجوگیرندقرارکمیتهایناعضایمجددبررسی



شیوه بررسی آثار

ویرگریتصیاترجمه،تالیفراآن ها،خودکهبدهندرایآثاریبهتوانندی نمجوایزکمیته ییابررسیگروهاعضای•

.انده داشتاندکچندهرنقشیانتشارشدریا اندکرده

.کندی مارائهمقرر یجلسهدروتهیهراخودآثاربررسی یساالنهگزارش،گروههر•

سایتدرل،فصهردرگرفته اند،قرارستارهسهوچهارپنج،جایگاهدرکهشدهبررسیآثارکلیدواژگانوکتابشناسی•

ایلفصورتبهدورههمانبررسی،کتابشناسی یدورههرپایاندرهمچنین.شوندمیمنتشرکودککتابشورای

آثار،حلیلیت-توصیفیکتابشناسیامکان،صورتدر.شودمیمنتشرسی دیصورتبهنیزوشوراسایتدرپی دی اف

.شودی ممنتشرکتابصورتبهسالهر

.شدخواهدبررسیبعدی یدورهدرنشود،بررسیدلیلیهربهانتشارسالدراثریاگر•



جوایز شورای کتاب کودک

:شوندمیتقسیم المللی ن بیجوایز در شورای کتاب کودک به دو بخش داخلی و 

داخلیجوایز

تاریخ،ایناز.شدآغاز1342سالازکودککتابشورایدرنوجوانانوکودکانکتاب هایپدیدآورندگانبهجوایزاهدای

ایرانیناشرانورانگرتصویمترجمان،نویسندگان،تشویقهدفباشدهمنتشرآثارکلیهمیانازسالکتاببهترینانتخاب

عنوانشورا،طرفازآثارشانکهکسانیبهساالنه،13۵3سالدر.ندگرفتقرارکتاببررسیهایه گروکاردستوردر

.شدمی اهدانقدیجایزه ی،می گرفتراسالکتاببهترین



جوایز داخلی شورای کتاب کودک

پالک یادبود برنز 

برگزیدهشوراکارآغاززمانازآن هاآثارکهمترجمانیومؤلفانتمامبه13۵۰سالدربارنخستینبرنزیادبودپالک

ناشریاویرگرتصمترجم،نویسنده،یکدرازمدتفعالیت هایمجموعهبهپالکاینبعدها.گرفتتعلقبودند،شناخته شده

سال هایدربهرنگیصمدجایزهی.شداهدا13۸1سالدرپالکاینبارآخرین.می شداهداکودکادبیاتحوزه یدرفعال

وتشرشدهمناثرچهاربههنری،مطلوبباکیفیتادبیآثارآفرینشبهنوجوانانوکودکانتشویقبرای13۶1تا13۵۹

جایزه یاهدایوبرگزیدهکتابانتخاببرافزون،13۶4سالدر.می شددادهنوجوانان،وکودکاندست نوشته یاثریک

.گرفتتعلقآثاراینبهشورالوحوشدندانتخابویژهمعرفیبه عنوانآثاریبرنز،یادبودپالکونقدی



جوایز داخلی شورای کتاب کودک

:عبارتند ازشورا حال حاضر جوایز داخلیدر 



نشان ماهی سیاه کوچولو 

نده،نویس)پدیدآورندگانیبهستاره،پنجمکتوبغیرومکتوبآثارمیانازنشاناین

ازانآثارشکهمی شوداهدا(...وصداپیشهناشر،مدیرهنری،ویراستار،مترجم،تصویرگر،

وتازهیجهاننوآوری،وخالقیتباوباشندبرخورداراطالعاتیوهنریادبی،کیفیتبرترین

.باشندکردهخلقخوداثردریگانه

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



تقدیرلوح 

تصویرگر،،نویسنده)پدیدآورندگانیبهستارهپنجوچهارغیرمکتوبومکتوبآثارمیانازلوحاین

(تصویریامتن)خوداثرازبخشیدرکهشودمیاهدا(...وصداپیشهمدیرهنری،ویراستار،مترجم،

.باشندکردهارائهخالقونونگاهی

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



جایزه قاقا 

تصویرگرانونویسندگانتشویقهدفبا13۸4سالازکرمانیمرادیهوشنگنامبهجایزهاین

.شودمیاهداباشند،پدیدآوردهنوجوانانوکودکانبرایطنزحوزهدرارزشمندیآثارکهایرانی

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



پایورجایزه جعفر 

بیاتادبازآفرینانوبازنویسانبهسالهر،پایورجعفریادگرامیداشتبا13۸7سالازجایزهاین

د،باشنآوردهپدیدنوجوانانوکودکانبرایارزشمندیآثارکهفارسیکهنشفاهیومکتوب

.شودمیاهدا

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



سهرابجایزه معصومه 

تانیداس یدستنوشته اثریکبهسالهر،سهرابمعصومهیادگرامیداشتبا13۸7سالازجایزهاین

.می شوداعطا،استنشدهمنتشرهنوزکهنوجوانانوکودکان یحوزهدر

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



عباس یمینی شریفجایزه 

 یحوزهدرشعراثریکبهسالهر،شریفیمینیعباسیادگرامیداشتبا13۹1سالازجایزهاین

.شودی ماهدانوجوانانوکودکان

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



توران میرهادیجایزه 

خادمانپژوهشگران،مروجان،بهسالهرمیرهادی،تورانیادگرامیداشتبا13۹۹سالازجایزهاین

.می گیردتعلقنوجوانوکودکادبیاتبرگزیده یخواندنترویجنهادهایو

جوایز داخلی شورای کتاب کودک



جوایز و فهرست های بین المللی 

هانآبهتواندمیکودککتابشورایکهالمللیبینهایفهرستوجوایز

:هستندزیرقراربهکندمعرفیاثرونامزد



اندرسنهانس کریستین جایزه

در (IBBY)وان اندرسن یا نوبل کوچک ادبی از سوی دفتر بین المللی کتاب برای نسل جهانس کریستین جایزه

شورای کتاب کودک، شعبه ی ملی  . اهدا می شود1۹۶۶و تصویرگری از سال 1۹۵۶دو بخش نویسندگی از سال 

ادبیات دو سال یک بار، یک نویسنده و یک تصویرگر را برای یک عمر فعالیت در حوزه یاین دفتر در ایران، هر 

.کودک، به عنوان نامزد به این جایزه معرفی می کند

جوایز و فهرست های بین المللی 



جوانافتخار دفتر بین المللی کتاب برای نسل فهرست 

درکودکابکتشورای.استکردهاعالمجواننسلبرایکتاببینالمللیدفترراافتخارفهرستاین

فیمعرفهرستاینبهرامترجمیکوتصویرگریکنویسنده،یکاثریک بار،سالدوهرایران

به المللیبیننمایشگاه هایدراثرشانمی کنند،دریافتافتخاردیپلممعرفی شده،اشخاص.می کند

مونیخمللیین البکتابخانه یمانندنوجوانانوکودکانادبیاتمهممراکزواردومی شودگذاشتهنمایش

.می شوند

جوایز و فهرست های بین المللی 



ترویج خواندن ایبی ـ آساهی جایزه ی 

نیژاپروزنامه یهمکاریباجواننسلبرایکتاببین المللیدفترسویاز1۹۸۸سالازجایزهاین

گیریچشمنقشکهراپروژه اییک بارسالدوهرکودککتابشورای.می شوداهدا«شیمبونآساهی»

.می کندمعرفیجایزهایننامزدبه عنوانباشد،داشتهکتاب خوانیترویجدر

جوایز و فهرست های بین المللی 



تکتوستیفلو وجایزه ی 

.  وداز سوی موسسه فرانسوی تکتوس با همکاری کشورهای مختلف اهدا می ش1۹۹۹این جایزه از سال 

ینا و کم بینا  لمسی مناسب کودکان ناب–شورای کتاب کودک هر دو سال یک بار، یک یا چند کتاب حسی 

.را به عنوان نامزد این جایزه معرفی می کند

جوایز و فهرست های بین المللی 



ایبی ـ آی ریدجایزه ی 

I)ریدآیبنیادوجواننسلبرایکتاببین المللیدفترسویاز2۰1۸سالازجایزهاین read)اهدا

نایبهنامزدبه عنوانراخواندنمروجیکیک بارسالدوهرایراندرکودککتابشورای.می شود

.می کندمعرفیجایزه

جوایز و فهرست های بین المللی 



کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه فهرست 

اننوجوانوکودکانبرایمناسبکتاب هایانتشارتشویقهدفبا1۹۸1سالازفهرستاینتهیه ی

رایشو.شدآغازجواننسلبرایکتاببین المللیدفترسویازروحیوجسمیناتوانی هایدارای

بهرا(یرانادرتولیدشده)ویژهنیازهایباکودکانبرایبرگزیدهآثاریک بار،سالدوهرکودککتاب

.می کندمعرفیدفتراین

جوایز و فهرست های بین المللی 



ابجواننسلبرایکتاببین المللیدفترسویاز2۰۰۵سالازخواندنبرایکودکهربه حقجلب توجهبرایصندوقاین

ترویجبرنامه هایمانندپروژه هاییازتاکنون،تأسیسزمانازیامادا-ایبی.کارکردبهآغازیاماداهیدوهمکاری

نیزوانه هاکتابخنگهداریدروالدینومعلمانآموزشکودکان،تجمعدیگرمراکزومدارسدرکتابخانهایجادکتاب خوانی،

ازهمچنینقصندواین.استکردهحمایتکودککتابسردبیرانوتصویرگراننویسندگان،برایکارگاه هاییبرگزاری

به عنوانایراندرکودککتابشورای.می کندپشتیبانیکتاب درمانیباهدفبحراندرکودکانبرایکتابپروژه های

.کندمعرفیصندوقاینبهرایادشدهاهدافباپروژه هاییهرسالمی توانددفتر،اینملیشعبه ی

جوایز و فهرست های بین المللی 

یامادا–صندوق ایبی 



ازپس2۰۰2سالازلیندگرن،آستریدسوئدی،نامدارنویسنده ییادبهسوئددولتراجایزهاین

نهادچهارایران،در.استجهانادبیاتبزرگجایزه یدومینآلما.استکردهپایه گذاریاومرگ

اتادبیحوزه یدر نهادیکوتصویرگریکنویسنده،یکتوانندمی کودککتابشورایازجمله

ازجخارترویجینهادیافردیکوایرانداخلازکتاب خوانیمروجیاکتاب خوانیترویجوکودکان

.می شوددااهپدیدآورندهیکازبیشیایکبهسالیانهجایزه،اینکنند،معرفیجایزهاینبهراایران

جوایز و فهرست های بین المللی 

(آلما)جایزه ی یادبود آسترید لیندگرن 



اعضای کمیته جوایز

آثارنشریات،شعر،تصویر،داستان،غیرداستان،تخصصیگروه هایاز13۹۹سالدرجوایزکمیته ی

۹با«تانداس»:تخصصیگروه هایبه،ویژهنیازهایباکودکانبرایکتابداریخدماتوخردسالالکترونیکی،

سهبا«دین»و،عضسهبا«نمایشیادبیات»عضو،پنجبا«شعر»عضو،سهبا«خردسال»،عضوپنجبا«تصویر»عضو،

آثار»،ضوعسهبا«سرگرمیوبازیهنر»،عضوهفتبا«(کلیات)مرجعـعلومـزندگینامهـاجتماعیدانش»عضو،

،عضوپنجبا«نشریات»وعضوسهبا«الکترونیکیآثار»،عضوهفتبا«ویژهنیازهایبانوجوانانوکودکانمناسب

ازنقدووهشپژبررسی،کمیته یانتخاببهآثار،بررسیگروه هایپیشنهادبهگروه هاایناعضای.کردتغییر

در.ردازندمی پکاربهکمیتهایندرهیئت مدیره،تأییدازپسومعرفیکودک،ادبیاتمدیریتشورایطریق

ریتاکثامادارند،شرکتشوراییغیروشوراعضوکارشناسانآثار،داوریتخصصیگروه هایاینترکیب

.هستندشوراعضوآن هااعضای



رسی،برگروه هایسویازکهراآثاریجوایز،کمیته یدرآثارداوریتخصصیگروههر

وزیدهبرگآثارآن هامیانازوبررسیدوبارههستند،تقدیرشایانیابرگزیدهنامزد

وحثقابل بمطرح،آثارمی توانندتخصصیگروه های.می کندمعرفیراتقدیرشایان

است،هنکردبررسیمربوطهگروهکهرانوجوانوکودکآثارنشربازاردرتأثیرگذار

وپژوهش،سیبررکمیته یوجوایزکمیته یبهتقدیر،شایانیابرگزیدهاثرمعرفیبرای

.کندپیشنهادنقد

کمیته ی جوایز



داخلیجوایز (های)انتخاب نامزدروش 

انتخاب،کودککتابشورایدرآثاربررسیگروه هایجوایز،کمیته یتشکیلازپیش

ئولیتمسوداشتندعهدهبهراداخلیجوایزدریافتنامزدپدیدآورندگانوآثاراولیه ی

آثارجوایز،کمیته یتشکیلبا13۸7سالاز.بودهیئت مدیرهاعضایبانهاییانتخاب

فیمعرجوایزکمیته یبهبررسیگروه هایسویازتقدیرشایانوبرگزیدهنامزد

،«ستاندا»گروه هایکمیته؛اینتخصصیگروه هایرانهاییمعرفیوانتخابومی شوند

ـاجتماعیدانش»،«دینیادبیات»،«نمایشیادبیات»،«شعر»،«خردسال»،«تصویر»

وکودکانمناسبآثار»،«سرگرمیـبازیهنرـ»،«(کلیات)مرجعـعلومـزندگینامه

.می دهندانجام«نشریات»و«الکترونیکیآثار»،«ویژهنیازهایبانوجوانان



 المللیجوایز بین(های)انتخاب نامزدروش 

وپدیدآورندگانبرتر،آثارمعرفیوانتخاببررسی،وظیفه ی13۸۶سالازپیش

یته یکمرابین المللیعرصه یدرکتاب خوانیمروجانونوجوانوکودکادبیاتخادمان

هده عبرنقدوپژوهشبررسی،کمیته یوبین المللامورکمیته یهمکاریباجوایز

ورههیئت مدیاعضایراخارجیجوایزنامزدهایجوایز،کمیته یتشکیلازپیش.ددارن

.می کردندانتخابشوراکارشناسان



شورایکتابکودکهدف
.استشکوفاییادبیاتاصیلایرانیبرایکودکانونوجوانان
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