كتاب خانه كودكان و نوجوانان با هدف ایجاد مجموعه ای استاندارد و نمونه در سطح كشور ،فراهم آوری و سازماندهی منابع كودک
(شامل كتاب و مواد غیر كتابی) برای ارائه خدمات به گروه سنی  7تا  41سال ایجاد شده است.

این كتابخانه در اوایل دهه  4631آغاز به كار كرد و از بهمن ماه  4631به بهره برداری رسیده است.هم اكنون در این كتابخانه بیش از
یکصد هزار كتاب به زبان های فارسی و التین 11 ،عنوان نشریه خاص كودک و نوجوان ،مجموعه ای از مواد غیر كتابی شامل :لوح
فشرده ،نوار كاست و پازل آموزشی جهت استفاده كودكان و نوجوانان و محققان ادبیات كودک و نوجوان وجود دارد.
شرح وظایف:

• فراهم آوری كتاب ها و منابع غیركتابی منتشر شده در داخل و خارج از كشور برای كودک و نوجوان و نیز پژوهشگران این حوزه
•ارائه خدمات به كودكان و نوجوانان  7تا  41سال
•ارائه خدمات به پژوهشگران كودک و نوجوان
•ارائه خدمات جانبی چون قصه و شعرخوانی ،نمایش فیلم
•بازدید از كتابخانه كودک و نوجوان
•ایجاد نمایشگاه از آثار نقاشی كودک و نوجوان
•معرفی تازه های منابع كودک و نوجوان

• در سایت آرشیو دو نسخه از كتاب های دریافتی برای نسل های بعدی و امانت نسخه سوم در كتابخانه
•تهیه فهرست از كتاب های كتابخانه های كودک و نوجوان
خدمات:

•جست وجوی اینترنت برای پژوهشگران
•اطالع رسانی از طریق سایت
•امکان مطالعه و  downloadكتاب ها از طریق سایت اینترنتی
•رایت سی دی از منابع موجود در كتابخانه
•ارائه خدمات كپی و پرینت از منابع

در حال حاضر استفاده از كتابخانه فقط به صورت حضوری امکان پذیر است .از طریق سایت اینترنتی و عضویت در آن می توان به
مطالعه كتاب ها و یا  downloadآن ها پرداخت.

مجموعه:
كتاب :بیش از  411111نسخه به زبان های فارسی  ،التین و بریل(خاص كودک و نوجوان نابینا)
نشریه 66 :عنوان منابع غیركتابی :سی دی ،كاست ،لوح آموزشی و...
موضوعات:

•منابع كتابخانه كودک و نوجوان
•كتاب های مرجع

•كتاب های مذهبی
•كتاب های علمی
•كتاب های آموزشی
•كتاب های هنر
•كتاب های ادبیات
•كتاب های تاریخی

•داستان ها شامل :مذهبی ،آموزشی ،تربیتی ،تاریخی و علمی تخیلی
بخش های سایت:

كتابخوانی:
در این قسمت اعضا می توانند با استفاده از بخش های موجود می توان كتاب مورد نظر را انتخاب و شروع به خواندن كنند .تقسیم بندی

ها بر اساس گروه های سنی و همچنین موضوع انجام شده است .در این قسمت كتاب های صوتی و سرگرمی های نیز وجود دارند.
جستجو:

امکان جستجوی بسیار پیشرفته ای در این سایت وجود دارد.
كتابخانه شخصی :در این قسمت اعضا می توانند كتابهای مورد عالقه را مشخص و در زمان های مختلف مطالعه كنند .تصاویر صفحات
كتاب ها به صورت فایل قابل دسترسی است و برای كتاب هایی كه تعداد صفحات زیادی دارند ،امکان عالمت گذاری تا صفحه

مطالعه شده وجود دارد.
ایران شناسی:

این قسمت شامل :اقوام ایرانی ،فرهنگ ،تمدن و دین ،ادیان ،تاریخ ایران ،جفرافیا ی ایران ،اطلس ایران ،استان های ایران و شاهنامه
خوانی است .نکته قابل توجه این كه مطالب این قسمت اعتبار علمی دارد و قابل استناد در پروژه های دانش آموزی است.

عضویت در سایت رایگان است و برای كودكان و نوجوانان و محققان امکانات جداگانه دارد.
آدرس:
كتابخانه ملی  -كتابخانه كودک تلفن 34366611 :
http://icnl.nlai.ir/

