
فهرست بیست وهفتم الک پشت پرنده
بهترین کتاب های پاییز 1396

خیابان شریعتی، باالتر از خیابان مطهری، نبش کوچه کالته، شماره 743
فروشگاه شهرکتاب مرکزی

www.bookcitycentral.com
تلفن: 88408288



2

5
ادبیات

پیکو، جادوگر کوچک
نویسنده:تونتلهگن

تصویرگر:ماریتتورنکویست
مترجمان:آرشبرومند،توباصابری

ناشر:موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان
44صفحه/18500تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:افزایشاعتمادبهنفس،

توجهبهارزشتعقلوآزادی

پینوکیو
نویسنده:کارلوکولودی

تصویرگر:روبرتواینوچنتی
مترجم:بهروزغریبپور

186صفحه/88000تومان
ناشر:افق

گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان
کاربرد:آشناییبااثریکالسیکدرقالبی

جدید،افزایشدرکوسوادبصری

خاله پیرزن
نویسندهوتصویرگر:راشینخیریه

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
24صفحه
4800تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی،پرورشتخیلو

خالقیت

مراقبم باش
نویسنده:لورنزپائولی

تصویرگر:میریامزدلیوس
مترجم:نگینکتال

ناشر:مبتکران
32صفحه/10000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:بهبودرابطهباوالدینواطرافیان،

لذتوسرگرمی،افزایشسوادادبی

5

5 5
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مجموعه ی قصه های
روزی روزگاری روباهی

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

هرجلد:6500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،
پرورشقدرتتخیلوخالقیت

5
 پچ پچ

نویسندهوتصویرگر:پامالزاگارنسكی

روباه توی تاریکی
نویسنده:اليسونگرين
تصویرگر:دبوراآلرايت

4

4
روباه

نویسنده:مارگارتوایلد
تصویرگر:رنبروکز

هفته  ی آشتی و دوستی در 
کالس خانم روباه

نویسنده:آیلیناسیینلی
تصویرگر:آنکندی

3

روباه و ستاره
نویسندهوتصویرگر:کورالیبیکفورداسمیت

4



4

اپل و رین
نویسنده:ساراکروسان
مترجم:مریمفیاضی

ناشر:هوپا
360صفحه
25000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:افزایشاعتمادبهنفس،بهبودرابطهبا

اطرافیان،کنارآمدنبابحرانهایدورهنوجوانی

استپ بی انتها
نویسنده:استرهوتزیگ

مترجم:شهالطهماسبی
ناشر:آفرینگان

279صفحه
17000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییباوضعیتتبعیدیها

درجنگجهانیدوم

بام نشینان
نویسنده:کاترینراندل
مترجم:نیلوفرنیکزاد

ناشر:پیدایش
326صفحه
26000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تطابقباشرایطجدید،

هیجانوماجراجویی

44

4
بن بست

نویسنده:ارینجیدلنگ
مترجم:کیوانعبیدیآشتیانی

ناشر:افق
304صفحه
18500تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:درکشرایطکودکانسندرمداون،

بهبودرابطهبااطرافیان

4
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4
حیوان خانگی گنده ی ریتا
نویسندهوتصویرگر:تونیراس

مترجم:مسعودملکیاری
ناشر:پرتقال
27صفحه
19000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پذیرشتفاوتها،توجهبهحقوق

حیوانات

خود دوست داشتنی من
نویسنده:فنیبریت

تصویرگر:ایزابلآرسنول
مترجم:مهنازبهرامی

ناشر:پرتقال
96صفحه/27000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:بهبودرابطهبااطرافیان،غلبهبر

افسردگیوخجالت،افزایشاعتمادبهنفس

4

4
دیو سیاه و موش سفید
نویسنده:محمدهادیمحمدی

تصویرگر:کیواناکبری
ناشر:موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان

24صفحه
12500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهارزشدوستیومهربانی

4
دیوبند

نویسنده:زهراشاهی
ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(

102صفحه
10000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:لذتوسرگرمی،آشناییبااسطورهها
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4

4 4

4

ساختن فوق العاده است
نویسندهوتصویرگر:اشلیاسپایزر

مترجم:شبنمحیدریپور
ناشر:پرتقال
32صفحه
19000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:پرورشقدرتتخیلوخالقیت،

افزایشکنجکاویوکنشگری

فقط یک قصه ی دیگر
نویسنده:تریسیکوردروی
تصویرگر:آلیسناجسن

مترجم:محبوبهنجفخانی
ناشر:زعفران

32صفحه/15500تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،کمکبهفرایند
خوابیدنکودک،بهبودرابطهباوالدین

قایق کاغذی
نویسندهوتصویرگر:آناهیتاتیموریان

ناشر:طوطی)فاطمی(
28صفحه

11000تومان)جلدنرم(
15000تومان)جلدسخت(

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:تقویتنگاهشاعرانهبهدنیایاطراف،

افزایشسوادودرکبصری

مجموعه ی بیا کتاب بخوانیم
)دکمهیبهدردبخور/منچیترینم؟/دردسر

کلوچهای(
نویسندهوتصویرگر:موویلمس،دنسنتت

مترجم:آناهیتاحضرتی
ناشر:پرتقال

هرجلد:60صفحه/هرجلد:8000تومان
گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی،ترویجکتابخوانی



7

4 4

3

مجموعه ی قصه های عجیب برای 
بچه های عجیب غریب

)درختسگ/گزارشمردلوبیایی/آخرینها/
سوزنبانمارها/پرندهییخزده(

نویسنده:مهدیرجبی/تصویرگر:مینوجامی
ناشر:پیدایش

هرجلد:64صفحه/هرجلد:10000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:تقویتنگاهمتفاوتبهدنیایاطراف،
پرورشتخیل

آواز زیر باران
نویسنده:احمدرضااحمدی

تصویرگر:پرستواحدی
ناشر:لوپهتو
24صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،
نوجوانان

کاربرد:خیالانگیزی

هفت اسب هفت رنگ
نویسنده:محمدهادیمحمدی

تصویرگر:نوشینصفاخو
ناشر:موسسهپژوهشیتاریخادبیات

کودکان
32صفحه

16500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:پرورشتخیلوخالقیت

اسرار خانه ی کبوتران
نویسنده:سوبهادراسینگوپتا

تصویرگر:تاپاسگوها
مترجم:شهنازصاعلی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
132صفحه/6000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییبافرهنگبومیمردم

هندوستان

3
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3

3 3

3

اولین روز مدرسه
نویسنده:ادمرکس

تصویرگر:کریستینرابینسن
مترجم:آرزوقلیزاده

ناشر:پرتقال
36صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:تطابقبامحیطجدید

با آیدا تا همیشه
نویسنده:کرانلیویس

تصویرگر:چارلزسنتوسو
مترجم:آناهیتاحضرتی

ناشر:پرتقال
40صفحه/19000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهحقوقحیوانات،پذیرفتن

مرگنزدیکان

دخترک پشت دیوار
نویسنده:اورسوالولفل

تصویرگر:لیلوفروم
مترجم:کمالبهروزکیا

ناشر:محرابقلم
108صفحه
8500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:توجهبهمفهوموارزشدوستی

در جست وجوی اردشیر
نویسنده:کتایونتجلی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
88صفحه
9000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:آشناییبااسطورههایایرانی
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3

3

3
در سکوت ماسه ها
نویسنده:کمالشفیعی
تصویرگر:مهنازانصاری

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
50صفحه
5000تومان

گروهسنی:نوجوان
کاربرد:تقویتنگاهشاعرانهبهدنیایاطراف

لطیفه های شیرین بهلول
گردآوریوبازنویسی:محمدرضاشمس

ناشر:پیدایش
156صفحه
13000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:آشناییباشخصیتبهلولدر

متونکهن

قاصدک در باد
نویسنده:احمدرضااحمدی

تصویرگر:پرستواحدی
ناشر:لوپهتو
24صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخر
دبستان،نوجوانان
کاربرد:خیالانگیزی

3
مجموعه ی به دنبال تاج خونین

)شنهایخونین/کوهستاناژدها/دریای
شیاطین/شهرمردگان(

نویسندگان:استیواسکیدمور،استیوبارلو
تصویرگر:جکالرنس/مترجم:مازیارموسوی

ناشر:کتابهایبنفشه)قدیانی(
هرجلد:60صفحه/هرجلد:5000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان
کاربرد:لذتوسرگرمی
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3 3

3

مجموعه ی سورنا در سرزمین 
دایناسورها

)داینامیلفوقمحرمانه/تخملوچههای
یخی/تیشتیشاسورهایآتشین/داینابرکهای

جنگولک/دایناخوارهایسیراسور(
نویسنده:الهاممزارعی/تصویرگر:رودابهخائف

ناشر:پیدایش
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:لذتوسرگرمی

مجموعه ی ماجراهای موش باهوشه
)خوشانداممیشود/بهکتابخانهمیرود/دیگهوقتشه(

نویسندهوتصویرگر:مریآنفریزر
مترجم:نسرینوکیلی

ناشر:پرندهیآبی)انتشاراتعلمیوفرهنگی(
هرجلد:32صفحه/هرجلد:6500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:توجهبهاصولبهداشتوتنظیمزمان،
ترویجکتابخوانی

مجموعه ی شنگ و شنگبان
)شنگبهمدرسهمیرود/منشنگم/شنگدر

فضا(
نویسنده:سمگارتن
مترجم:آرزوقلیزاده

ناشر:پرتقال
هرجلد:32صفحه/هرجلد:12000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:توجهبهاهمیتدوستیوهمکاری

مشت زن
نویسندهوتصویرگر:حسنموسوی

ناشر:طوطی)فاطمی(
36صفحه

12000تومان)جلدنرم(
16000تومان)جلدسخت(

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:ترویجمفاهیمانسانیواخالقی

3
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هیوالی سه کله و دو کاله: کتابی 
از هنریتا

نویسندهوتصویرگر:لینیرس
مترجم:سارامطلوب

ناشر:پرتقال
62صفحه/12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:آشناییباداستاننویسی،تقویت

مهارتهاینوشتن

هویج پالتوپوش
نویسنده:محمدهادیمحمدی

تصویرگر:مهسامنصوری
ناشر:موسسهپژوهشیتاریخادبیاتکودکان

28صفحه
15500تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:آشناییباساختارمتل

3 3

هندوانه و تمساح
نویسندهوتصویرگر:گرگپیزولی

مترجم:شیدارنجبر
ناشر:پرتقال
32صفحه
12000تومان

گروهسنی:خردسال،کودکانسالهایاول
دبستان

کاربرد:کنارآمدنباترسهایکودکانه

3
نانت و باگت

نویسندهوتصویرگر:موویلمس
مترجم:نیلوفرامنزاده

ناشر:پرتقال
37صفحه
12000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:افزایشمسئولیتپذیری

3
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4

33

شاید سیب باشد
نویسندهوتصویرگر:شینسوکهیوشیتکه

مترجم:رضیهیرمندی
ناشر:افق
36صفحه
10000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
کاربرد:نگاهفلسفیبهدنیایاطراف،تقویت

تفکرخالق،هویتیابی

دعاهایی برای صلح جهانی
نویسنده:جینگودال

تصویرگر:فیروزهگلمحمدی
مترجم:نفیسهاعرابی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
40صفحه
11000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:ترویجصلحوانساندوستی

پس انداز پرماجرا
نویسنده:براککول

مترجم:علیاسماعیلپور
ناشر:کتابهایکندو)انتشاراتبورس(

38صفحه
7000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبامفاهیماقتصادی،

آموزشپسانداز

درآمد پرماجرا
نویسنده:هرمنپریش

مترجم:علیاسماعیلپور
ناشر:کتابهایکندو)انتشاراتبورس(

112صفحه
2000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبامفاهیماقتصادی

5
دین و

علوم انسانی
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3
مجموعه ی بچه محل نقاش ها
)زمانیکههمسفرونگوگبودم/زمانیکه

همخانهیداوینچیبودم/زمانیکههمسایهی
میکلآنژبودم/زمانیکههمسنگرپیکاسوبودم(

نویسنده:محمدرضامرزوقی
تصویرگر:محمدرضاحیدرپناه

ناشر:هوپا
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان

کاربرد:آشناییبازندگینقاشانبزرگجهان

مسابقه پس انداز
نویسنده:شیالبیر

مترجم:علیاسماعیلپور
ناشر:کتابهایکندو)انتشاراتبورس(

32صفحه
8000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبامفاهیماقتصادی

3

هدیه پرماجرا
نویسنده:النکنفورد

مترجم:علیاسماعیلپور
ناشر:کتابهایکندو)انتشاراتبورس(

88صفحه
15000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبامفاهیماقتصادی

3
مجموعه ی ماجراهای نابغه ی عصر حجر

)هندسهیعصرحجری-مکعب/مثلث/کره/
خط/دایره/مربع(

نویسندگان:جریبایلیوفلیسیاالو
تصویرگر:مایکفیلیپس/مترجم:مجیدعمیق
ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

هرجلد:32صفحه/هرجلد:5500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:آشناییباکاربردریاضیدرزندگی،آموزش
خط،آموزششکلهایهندسی

4
علمی و آموزشی
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اطلس جانوران برای نوجوانان
گردآوری:نشنالجئوگرافیک

مترجمان:سپیدهچوبینه،مهدیچوبینه
ناشر:کتابهایبنفشه)قدیانی(

66صفحه/30000تومان
گروهسنی:کودکانسالهایآخردبستان،

نوجوانان
کاربرد:آشناییباجانورانمختلفو

خصوصیاتآنها

33

3

اطلس جغرافی جهان برای کودکان
گردآوری:نشنالجئوگرافیک
مترجم:فریباملکاحمدی

ناشر:کتابهایبنفشه)قدیانی(
32صفحه
22000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:دانشافزایی،آشناییباکشورهای

مختلفومفاهیمجغرافیایی

دانش اقیانوس ها
نویسنده:افشینعادلی

ناشر:مبتکران
68صفحه
14000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی
کاربرد:آشناییبازندگیزیرآب

اطلس جغرافی جهان برای نوجوانان
گردآوری:نشنالجئوگرافیک

مترجم:محمودمعافی
ناشر:کتابهایبنفشه)قدیانی(

66صفحه
30000تومان

گروهسنی:کودکاندبستانی،نوجوانان
کاربرد:دانشافزایی،آشناییباکشورهای

مختلفومفاهیمجغرافیایی

3
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3
هنر و سرگرمی

خرگوش باهوش
)ازمجموعهیکتاب-ماسک(

نویسنده:حسینفداییحسین
تصویرگر:هاجرمرادی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
68صفحه

12500تومان
گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

کاربرد:اجراینمایش،آشناییباکلیلهودمنه

4
زیر پنج سال

شکل ها و حرف ها
نویسندهوتصویرگر:علیخدایی

ناشر:کانونپرورشفکریکودکانو
نوجوانان

26صفحه
12500تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:آشناییباجانورانمختلف،توجهبه

محیطزیست

یک جای بهتر
طراحونویسنده:پریسایاورزاده

تصویرگر:حسنعامهکن
ناشر:کانونپرورشفکریکودکانو

نوجوانان
18صفحه

13500تومان
گروهسنی:خردسال

کاربرد:آشناییباحیواناتساکندرجنگل

3
مجموعه ی قصه های 

خرس کوچولوی قطبی
)وقتخواباستکوچولو/عصرانهمیخوری
خرسکوچولو؟/بازیمیکنیخرسکوچولو؟/

گمشدهایخرسکوچولو؟(
نویسندهوتصویرگر:پییرهارپر/مترجم:حسینفتاحی

ناشر:کتابهایقاصدک)موسسهیذکر(
هرجلد:8000صفحه/هرجلد:10000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:طرحدغدغههایروزانهیکودکان

3
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مجموعه ی صدای چی بود 
)قانوقانوقان،ماشینمامان/قوقولیقوقوخروسبود،منتظرعروس
بود/تتقتتقتقونه،صدایچیهتوخونه؟/تقوتقوتقروچوبه،نجارهمیخ

میکوبه/چشمهمیگهباقلقل،میخوامبرمپیشگل(
شاعر:زهراموسوی/تصویرگر:حدیثهقربان

ناشر:افق
هرجلد:20صفحه/هرجلد:13000تومان

گروهسنی:خردسال
کاربرد:آشناییبانامآواهاواشیایگوناگون

3

3
مجموعه  ی پشمالوها

)مالمنیامالتو؟/کوچولویاگنده؟/
بیاباهمبترسیم(
نویسنده:آناکانگ

تصویرگر:کریستوفروینت
مترجم:آناهیتاحضرتی

ناشر:پرتقال
هرجلد:32صفحه
هرجلد:19000تومان
گروهسنی:خردسال

کاربرد:آشناییبامفاهیمی
چونمالکیت،اندازهو...

)اینمالکیه؟من،تو/
توکوچولوهستی،نیستی(

نویسنده:آناکانگ
تصویرگر:کریستوفروایانت

مترجم:نگارعجایبی
ناشر:نردبان)شرکتانتشاراتفنیایران(

هرجلد:36صفحه
هرجلد:5500تومان
گروهسنی:خردسال

کاربرد:آشناییبا
مفاهیمیچونمالکیت،

اندازهو...
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فهرستالکپشتپرندهازاینفصل،بخشی
رابهمعرفیکتابهاییاختصاصمیدهدکه
بهزبانهاوگویشهایاقوامایرانیمنتشر
میشوند.ازناشرانیکهکتابهاییبهزبانها

وگویشهایایرانیدارنددعوتمیکنیم،
کتابهایخودرابهدستدبیرخانهالکپشت

پرندهبرسانند.
گروهداوریالکپشتپرندهبعدازبررسی

کتابهایرسیده،فهرستیازکتابهاییکه
استانداردهایالزمرادارند،دربخشویژه

بدونامتیازمعرفیمیکنند.

بخش ویژه

تیق تیق خانیم
)زبانترکیآذربایجانی(

نویسنده:فریدونبیکوچرلی
تصویرگر:راحلهممدوا
مترجم:بابکمینقی
ناشر:انتشاراتاختر

16صفحه/6000تومان
گروهسنی:خردساالن،کودکانسالهایاول

دبستان

سیرلی دولچا: آذربایجان خالق 
ناغیلی، تالیش نامیلی 

)زبانترکیآذربایجانی(
بازنویسی:بابکمینقی
ناشر:انتشاراتاختر

16صفحه
6000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان

منیم قیرمیزی بالیغیم
)زبانترکیآذربایجانی(
نویسنده:بابکمینقی
تصویرگر:سعیدکوهی
ناشر:انتشاراتاختر

12صفحه
6000تومان

گروهسنی:کودکانسالهایاولدبستان
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اصول، شیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و نشان های الک پشت پرنده

مقدمه
الک پشت پرنده فهرستی است از کتاب های بر تر هر فصل، برای کودکان و نوجوانان 
ایرانــی. این کتاب ها را گروهی از منتقدان، کار شناســان و نویســندگان کودک و 

نوجوان، با بررسی کتاب های هر فصل، انتخاب می کنند.
افزون بر این هیئت داوران الک پشــت پرنده، کتاب های برگزیده ی هر سال را نیز 

انتخاب و به کتاب های برگزیده نشان های طالیی و نقره ای اهدا می کنند.
کتاب ها براساس شیوه نامه ای مکتوب و با اصول و معیارهایی روشن به فهرست راه 

می یابند و یا موفق به دریافت نشان طالیی یا نقره ای می شوند.
هر ســال داوران و سیاست گذاراِن فهرست، بر اساس مقتضیات روز و هم چنین با 
توجه دیدگاه ها و نقد و بررســی صاحب نظران، ایــن معیارها و مالک ها را بازبینی 
می کنند و آن ها را در متنی با عنوان اصول، شــیوه ی اجرایی و معیارهای فهرست و 

نشان های الک پشت پرنده اعالم می کنند.

اعضای داوری فهرست الک پشت پرنده
معصومه انصاریان، محمــود برآبادی، جعفر توزنده جانی، عذرا جوزدانی، شــکوه 
حاجی نصرالله، مینا حدادیان، شــیوا حریری، علی اصغر سیدآبادی، فاطمه زمانی، 
شادی خوشکار، گیسو فغفوری، حدیث  لزرغالمی، نلی محجوب، مریم محمدخانی، 

فرمهر منجزی، ربابه میرغیاثی.
 

ارزیابی و رده بندی کتاب ها
کتاب های راه یافته به فهرست به شکل زیر رده بندی می شوند: 

1. کتاب هایی با ارزش شــش الک پشــت، که بیش ترین هماهنگی را با معیارهای 
اعالم شده داشته باشند و افزون بر  آن، نکته ای ویژه در محتوا یا فرم آن ها به چشم 

بخورد؛
2. کتاب هایی با ارزش پنج الک پشــت، که بیشترین هماهنگی را با معیارهای اعالم 

شده دارند؛
3. کتاب هایی با ارزش چهار الک پشت، که هماهنگی نسبی با معیارهای اعالم شده 

دارند؛
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4. کتاب هایی با ارزش سه الک پشت، که، ضمن برخورداری از ارزش های ادبی ذکر 
شده در این متن، تضادی با معیارهای فرهنگی ذکر شده نداشته باشند. 

گروه بندی کتاب ها
کتاب های کودک و نوجوان هر فصل، بر اســاس گروه بندی زیر، مورد بررسی قرار 

می گیرند:
ـ ادبیات؛

ـ علمی و آموزشی؛
ـ دین و علوم انسانی؛ 

ـ هنر و سرگرمی؛
ـ کتاب های زیر پنج سال؛

شیوه ی اجرایی
1. جلسات عادی هیئت داوران با حضور اکثریت مطلق اعضا به رسمیت می رسند؛ 

2. کتاب ها به پیشــنهاد دست کم سه نفر سه الک پشت دریافت کرده و به فهرست 
راه می یابند، اما برای این که جزء کتاب های شــش و پنج و چهار الک پشــت قرار 

بگیرند، باید به تأیید اکثریت داوران نیز برسند؛
3. نویسندگان و منتقدانی که در مؤسسه های انتشاراتی مشغول به فعالیت هستند 

نمی توانند کتاب های آن مؤسسه را پیشنهاد و به آن ها رأی بدهند؛ 
4. نویسندگان دیگر، بیرون از گروه داوری، هم می توانند در پیشنهاد کتاب و نوشتن 

معرفی نامه ی کتاب ها با گروه داوری همکاری کنند؛
۵. کتاب های اعضای گروه داوری، در بخش جداگانه ای از فهرست معرفی می شوند، 
این کتاب ها خارج از هیئت داوران الک پشــت پرنده داوری می شــوند و در بخش 

کتاب سال شرکت داده نخواهند شد؛
۶. در هر شماره ی پژوهشنامه کتاب های یک فصل بررسی و از میان آن ها کتاب هایی 

پیشنهاد می شود. فصل مورد بررسی در اول این بخش قید خواهد شد؛
۷. فهرســت اولیه ی کتاب ها بر اســاس فهرســت خانه ی کتاب تهیه خواهد شد. 
چنان چه کتابی، از هر فصل، در این فهرســت نیامده باشد یا، به هر دلیلی، از چشم 

داوران برکنار مانده باشد، در فصل بعدی، آن کتاب نیز بررسی خواهد شد؛
۸. برای داوری کتاب های تصویری و برخی دیگر از رشــته ها با کار شناسان خارج از 

هیئت داوران مشورت خواهد شد. 
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معیارهای راه یابی به فهرست و دریافت نشان
1. دست یابی به سبک شخصی و توانایی در آفریدن جهانی تازه و فضای منحصر به فرد؛
2. هماهنگی و تناسب میان اجزای سازنده کتاب، اعم از محتوا، زبان، شکل اجرایی 

متن، گرافیک، آماده سازی، مواد به کار رفته و چاپ کتاب؛
3. توجه به ظرفیت های زبان، نوآوری در حوزه ی زبان فارســی و کمک به گسترش و 

پویایی آن؛
4. پیوند با پیشــینه ی ادبی، امکان فرا تر رفتن از سنت های ادبی و گشودن افق های 

تازه؛
۵. نوآوری در ارائه ی شــکل های تازه ی ادبی و پیشــنهاد های نو در فضای ادبیات 

کودک ایران و جهان؛
۶. توجه به درستی و غیر جانبدارانه و به روز بودن اطالعات در کتاب های اطالعاتی، 
اعم از کتاب های دینی، علوم انسانی، علمی و آموزشی و... در کنار توجه به نوآوری 

در شیوه تألیف، گرافیک، نوع مواد و چاپ؛
۷. احترام به ارزش های مردم ایران و پرهیز از طرح مسایلی که در آن ها ارزش های 

مردم و اقوام ایرانی مورد تمسخر قرار گیرند؛
۸. توجه به زیست هم زمان کودکان ایرانی در چارچوب مرزهای ملی و عضویت در 

جامعه ی جهانی؛ 
9. توجه به روحیه  و تفکر انتقادی و برجسته سازی پرسشگری؛

10. احتــرام به تفاوت هــای فردی کــودکان و مقاومت در برابر یکسان ســازی و 
همسان سازی کودکان و توجه به احساس رهایی آنان؛

11. توجه به پیچیدگی های دنیای واقعی کودک، خواسته ها و نیازهای کودکان امروز 
و پرهیز از ساده ســازی و ســاده انگاری و هم چنین تحمیل دنیای بزرگ ســاالنه به 

کودکان؛
12. احترام به ارزش های همه بشری، عام و جهان شمول ماننِد صلح و امنیت، مدارا 
و گفت و گو، احترام به انسان ها و همدلی با آن ها، درکنار احترام به دیگر موجودات، 
مخالفــت با هرگونه تبعیض، رعایت حقوق همه ی انســان ها، به خصوص کودکان، 

هم چنین کودکان با نیازهای ویژه و احترام به محیط زیست.


