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:مقدمه

یمحساببههاانسانزندگیدردورهپذیرترینتاثیرکودکیدوره
یاشنودمییابیندمیآنچههربسویکودککهچراآید،

تعاداوفکرونقشواثرگونههروشودمیجذبمیکند،تجربه
میسازیهمانندشود،میآشناآنهابادوراناینطیکهرابدوخوب
.کند

آغازودکیکازبایدمطالعهبهعادتکهایمشنیدهوشدهگفتهبسیار
شودهآموختکودکیدرآنچه(ص)اکرمپیامبرفرمودهبهکهچراشود،

.هستمداوموپایاوبوده”الحجرفیکالنقش“

دادهخواندنومطالعهبهعادتفرصتکودکیکبهاگربنابراین
ازجزئیوماندمیباقیذهنشدراوزندگیپایانتاعادتآنشود،

اینهایهریشبخواندکتاببیشتروبیشترقدرهروشودمیوجودش
.شودمیترعمیقوترعمیقعادت



دررافناوریبرمبتنیخدماتواطالعاتدیجیتال،هایکتابخانه
مربوطهخدماتواطالعاتبهدستیابیبرایفراگیرانسازیتوانمند

مادامآموزشوکردهفراهمباشد،الزمکهزمانهرومکانهردر
ودهیسازماندراساسا  هاآن.نمایندمیتقویترامبتکرانهوالعمر
نقشایایفکنندهتسهیلعنوانبهکاربرانبهمنابعودانشارائه
.کنندمی

:آشنایی با کتابخانه های دیجیتال



نیدکتاب را برای خواندن به منظور لذت بردن بازک

To Read For Pleasure”“Open a Book

:ICDLشعار و تاکید اصلی 



:تاریخچه

طرحی1999–2000سالهایطیآمریکامریلنددانشگاه
یکتوسعهوتحقیقبرایکهداشتاجرادستراتحقیقاتی

کهدشانجاممنظوراینبهتحقیقاین.دادصورتبصریرابط
وجوپرسمحیطایندربتوانندتاشودکمککودکانبه

.کنند
بودودکانکدیجیتالیالمللیبینکتابخانهایجادکارنتیجه

.کردبکارآغاز2002سالنوامبر18درکه
لمللیابیندیجیتالکتابخانهطرحپشتیاناننخستیناز

“نوجوانوکودکهایکتابخانه”بخشبهمیتوانکودکان،
.کرداشارهایفال

ICDLدرهکهستعمومیوانتفاعیغیرمستقلبنیادیک
اینپایدارتوسعهورشدازپشتیبانیبرای2006سالآوریل

.شدتاسیسکتابخانه



ICDLاسانکارشنازای،رشتهمیانتحقیقاتیتیمیکتوسط
طراحانا،هآموزشگاهمعلمانآموزشی،کارشناسانکتابداران،کامپیوتر،
و(MCI)اطالعاتپژوهشدانشکدهالتحصیالنفارغوگرافیک

ایجاد(CLIS)مریلنددانشگاهکامپیوتروانسانتعاملآزمایشگاه
..شد

اینمهمهمکارانازنیزسال11تا7سنینکودکششازگروهی
میکارآزمایشگاهدربزرگساالنبامنظمطوربهکههستندتحقیق
.کنند

:پدیدآورندگان



:ICDLهدف بنیاد 

ازمانسوکردندیجیتالیآوری،جمعگزینش،طرحایناصلیهدف
زبانبهیکهرکهاستمختلفکشورهایکودکانادبیاتبهدادن
.شودارائهاصلی

کتابهایازدیجیتالیکتابخانهیکایجادباداردقصدبنیادنهایتدر
بهراکتابیزبانیوفرهنگهرازدنیا،سراسرازکودکانبرجسته
عهجامادبیاتثروتازبتواندکودکهرکهبطوریگزارد،نمایش
.شودمندبهرهجهانی



:ICDLسیاست های بنیاد 

توسعه مجموعهسیاست • 
مولفسیاست حق • 
سیاست حفظ حریم خصوصی• 
سیاست لینک • 



:بنیادمخاطبان

یمندانعالقهووالدینمعلمان،کتابداران،وسال13تا3کودکان.1
.دارندسروکارسنیردهاینکودکانباکه

نکودکاادبیاتحوزهپژوهشگرانوالمللیبینکارشناسان.2



:  کشورهای شرکت کننده در طرح

مصر،،ایرانکشورهایازکتابهاییاینترنتی،کتابخانهایندر
،صربستاننیوزیلند،کرواسی،آمریکا،گنگ،هنکچین،فنالند،
فرانسه،پانیا،اسروسیه،فیلیپین،کنیا،زیمباوه،استرالیا،سویس،
.استآمدهسوئدوژاپنپرتغال،چک،آلمان،



: ویژگی های منابع موجود در مجموعه

 انعکاس شباهت ها و تفاوت های فرهنگ ها، جوامع، عالیق و
نحوه زندگی افراد در سراسر دنیا

کمک به کودکان در درک بهتر جهان اطرافشان و جامعه جهانی

ودک پاسخگویی به نیازهای همه مخاطبان با گردآوری کتابهای ک
معاصر و آثار ادبی تاریخی کودکان

انتشار ارائه و نمایش آثار بصورت کامل و به زبان یا زبانهای اصلی
آثار یافته

مواد در عدم پشتیبانی پروژه از دانلود، کپی کردن یا چاپ هر گونه
مجموعه 



:ICDLبرایمنابعانتخابمعیارهای

کتابخانهاینسازیمجموعهاستانداردقوانینباتطابق

میتهکتاییدوتشخیصبهاصلیمخاطبانبرایبودنمناسب

بنیادمشورتی



:میزان منابع مجموعه

200ازترکمآغاز،درکودکانالمللیبیندیجیتالکتابخانهمجموعه
.داشتدنیازبان15بهکتابعنوان

آسمان“شددیجیتالیکتابخانهاینمجموعهواردکهکتابینخستین
Plavoآبی Nebo“کرواتنویسندهحسینوویچپترلیکآندریااز
.بودشدهجایزهبرندهکهبود



زبان59بهکتابعنوان4619شاملحاضرحالدرمجموعهاین
.شودمیشاملهمرافارسیکتابعنوان975کهدنیاست

10،000ازبیشبرمشتملایمجموعهساختبرICDLتالش
صورتبهواینترنتطریقازکهاستزبان100حداقلدرکتاب
شدانووالدینکتابداران،معلمان،کودکان،دسترسدررایگان
.گیردقرارجهانسراسردرپژوهان



:  نوع دسترسی به منابع

رایگان

 پرداخت هزینه(Gift Shop)



:اسپانسرهای کتابخانه

ناشران

همکاران کتاب

لی علوم، سازمانها و شرکت های ملی و بین المللی نظیر بنیاد م
ریکاشرکت مایکروسافت و موسسه خدمات موزه و کتابخانه آم



ICDL:ویژگی ها و امکانات 

انگلیسی زبان بودن سایت

فحه اصلیقابلیت دسترسی به نسخه های اسپانیایی و مغولی از ص

امکان جستجوی بسیاری از کتابها در بیش از یک زبان

طراحی سایت کتابخانه با رنگ های شاد و متنوع

امکان انواع جستجوی کتاب

ارائه فهرست کامل کتابها

اخبار کتاب



گی آموزش استفاده از کتابخانه و چگون: ارائه امکاناتی نظیر
عضویت برای کاربران جدید

ارائه فراخوان عمومی برا ی دعوت از مترجمین و متخصصین
برای ترجمه کتابها



سایتصفحه خانگی 



بصفحه جستجوی کتا



نمونه صفحه بازیابی کتاب



:نوجوانبرای کودک وICDLمزایای کتابخانه دیجیتالی

یادهپوچاپیمحیطیازجدایالکترونیکیمحیطیباآشنایی
بردیجیتالیشکلبهنوجوانوکودکحوزهدررنگیمنابعسازی
بوروی

تصمخکتببرخیدرتصویرومتنکناردرصوتپخشامکان
خردساالن

وجودلدلیبهآنجذابیتافزایشوکتببرخیدرتصاویرحرکت
انیمیشنحرکات

لفمختهایفرهنگدرکاوشبهعالقهوخواندنانگیزهافزایش
آنالینبصورتمطالعهدر



یر امکان جستجوی جذاب برای کودکان با ایجاد امکاناتی نظ
...انتخاب رنگ جلد، طول کتاب، ژانر و 

نداشتن مرز فیزیکی

دسترسی شبانه روزی

دسترسی چندگانه



:معایب کتابخانه دیجیتالی برای کودک و نوجوان

منابعمطالبخواندندرپیوستهطوربهکودکتمرکزعدم×
وبرویبرموجودپیوستهکتبجملهاز،اینترنتی

به...ومغزها،خستگیچشمناراحتیمانندفیزیکیهایآسیب×
(کتابهجملاز)منبعرویتبرایکامپیوترازمکرراستفادهدلیل
نظرمورد

تورقبرایدستکمکبهمربوطهمنبعیاکتابلمسامکانعدم×
تصاویرومتندرکآندنبالبهومطالبنمودنمرورو

ناپیوستهمحیطدرمطالعهوکتابهاذخیرهامکانعدم×

بوطهمرمنبعیاکتابرویتهنگامدراینترنتپایینسرعت×



ICDL:از مشکالت کودکان ایرانی در استفاده 

انیدشواری کار با صفحه خانگی این سایت برای کاربران ایر×

تب صفحه بندی نامناسب و مغایر با رسم الخط فارسی برای ک×
فارسی

ی و سرعت پایین اینترنت و عدم امکان ذخیره کتابهای فارس×
مطالعه در محیط ناپیوسته



:نتیجه گیری

ازکهخمونینوجوانانوکودکانالمللیبینکتابخانهازغیربه
ICDLهمانندایکتابخانهتاکنوناست،برخوردارغنیمنابعی

کشورهایتمامازنسبیحددرکودککتبگردآوریبهموفق
.استنبودهجهان

بینولیدیجیتاایکتابخانهعنوانبامرکزیچنینسازیغنیبا
وناگونگزبانهایبهحوزهایندرمنابعتمامیبردارندهدرکهالمللی

خانهکتاباینمخاطبانبهاولدرجهدرباشد،جهاننقاطاقصیاز
بهوشودمیدادهاهمیتباشندمینوجوانوکودکهماناکه

ردوشدخواهدمطرحجهانیسطحدرنیزکودکادبیاتآندنبال
همگامعینوبههمکودکادبیاتتکنولوژی،پیشرفتبامیاناین
خواهدتوسعه(دیجیتالیشکلبه)الکترونیکیقالبدرقافلهاینبا

.یافت



:اینکهآخرسخنو

کتابخانهاستیربهتواندمیکودکاندیجیتالیالمللیبینکتابخانه
ررهگذازتنهاکارایناماباشد،جهانسراسرکودکانبرایای

بابمناسکتابپیوندقدرتبهکهجهان،سراسردرافرادهمکاری
.استپذیرامکاندارندایمانمناسبزماندرمناسبکودک



:منابع و ماخذ

International Children's Digital Library (ICDL)

معروفدیجیتالیهایکتابخانهمعرفی.(1386).حمیدرضارادفر،-
.92-96ص.شهریورومردادکلیات،ماهکتابجهان،

نوجوانانوکودکاننیازهایشناسایی.(1397).فائقهمحمدی،-
المللینبیدیجیتالیکتابخانهازآنهامطلوباستفادهجهتایرانی

وکتابداریملیمطالعاتفصلنامه،ICDLنوجوانانوکودکان
.120-134ص.1شماره،29دورهاطالعات،سازماندهی

لیبین الملدیجیتالکتابخانۀمعرفی.(1394)معصومهانصاری،-
.پنجمشمارهاول،دوره،lib2mag.ir،(ICDL)کودکان

نهاد:تهرانگوتنبرگ،2010ایفالعمومیهایکتابخانهمقاالت-
.1390کشور،عمومیهایکتابخانه



معایبومزایاونیازموردتجهیزات.(1395).مهناززاده،کریم-
.سومشمارهدوم،دوره،lib2mag.irدیجیتال،هایکتابخانه

،نوجوانانوکودکانبرایایکتابخانهخدمات.ام.وراج،موهان-
.1388دبیزش،:چاپار:تهران



انسپاس از حسن توجه ت


