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 و نوجوان کودک سینمایی های فیلم در کتابدار و کتابخانه کتاب، شناختی نشانه تحلیل

  پازوکی فاطمه

  صبوری فهیمه

 چکیده

 در را ها کتابخانه و کتابداران کتاب، عناصر وضعیت شناختی نشانه دیدگاه از که است آن در پی پژوهش این

 روش از پژوهش این انجام برای. دهد قرار بررسی دمور و نوجوان کودک یها انیمیشن و سینمایی های فیلم

 با و بوده یکمّ پژوهش رویکرد. است شده استفاده شناسی نشانه تحلیل و وارسی سیاهه از استفاده با پیمایشی

 و سینمایی های فیلم را پژوهش این جامعه. است شده انجام وارسی سیاهه ابزار با و پیمایشی روش از استفاده

 ها کتابخانه و کتابداران کتاب، یعنی نظر مورد عناصر آنها در که دهد می تشکیل خارجی کودک یها انیمیشن

. است شده استفاده(  یب ید اِم آی) فیلم المللی بین پایگاه از ها فیلمو  ها انیمیشن شناسایی برای. دارند حضور

طبع بیشترین فراوانی  شوخ رخورد وعینکی، خوش ب های کلیشه مورد کتابدار با که داد نشان پژوهش های یافته

فیلم کتابخانه را   فیلم کتابدار حضور دارد و  1 . پیشه، زیبا، عصبی وخشک کمترین فراوانی را دارند وعاشق

نفر  1 تصویرکشیده شده مونث هستند و از مجموع  بیش از نیمی از کتابداران به. بدون کتابدار نشان داده است

میانسال هستند و در هیچ فیلم یا انیمیشنی کتابدار کودک یا نوجوان وجود % 1  مسن و% 99جوان، % 93آنان 

                                                           
: مهرایانا کشور، عمومی های کتابخانه نهاد استاندارد اداره مسئول  کارشناس و (س)الزهرا دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم دکترای دانشجوی.  
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هستند و هیچیک به صورت کثیف و خاک  مرتب و منظم، دلباز و ساکت در مورد کتابخانه، غالباً فضایی. ندارد

اوانی را دارد و در نوع کتابخانه به تصویر درآمده، کتابخانه عمومی بیشترین فر. نمایش داده نشده است  گرفته

کتابخانه سیار و آرشیوی در رتبه بعدی قرار . های آموزشگاهی و خانگی قرار دارند پس از به ترتیب کتابخانه

. بررسی کتابخانه تخصصی، ملی و مجازی وجود ندارد مورد های ها و انیمیشن دارند و در هیچ کدام از فیلم

های مورد بررسی مربوط به کارکرد کتابخانه به عنوان  فیلم ها و بیشترین کارکرد نمایش داده شده در انیمیشن

بیشترین خدمات نمایش داده شده، خدمات عمومی یا امانت و . مکانی برای مطالعه و سپس امانت منابع است

یک  سازی است و هیچ چینی و مجموعه های مرجع، قفسه سازی، فعالیت پس از آن به ترتیب مهر زدن و آماده

ها بیشتر برای افزایش معلومات، سپس برای  هدف کتابخوانی در فیلم. را نمایش نداده است کارکرد مدیریت

و بیشترین مورد همراهی . مورد برای انجام تکالیف درسی بوده است  و تنها  گذرانی سرگرمی و وقت

ت گرفته بر اساس در پایان با توجه به تحلیلهای صور. کننده به کتابخانه نیز همراهی دوستان بوده است مراجعه

سازان و سازندگان فیلم برای کودکان و  رسد نویسندگان و فیلم عناصر نشانه شناختی در پژوهش به نظر می

تبیین و ( شناسی علم اطالعات و دانش)روزی از کتاب، کتابخانه و کتابداری  نوجوانان دیدگاه صحیح و به

 .اند اشتههای بصری کارکردهای آن در آثار خود ند جایگاه و جلوه

 و دیداری های رسانه ؛نوجوان و کودک کتابدار؛ کتابخانه؛ شناسی؛ کلیشه؛ نشانه انیمیشن؛ فیلم؛: ها کلیدواژه

 .شنیداری

 

 لهئمقدمه و بیان مس

های  بسیاری هستند چرا که برنامه و اثربخشی های اجتماعی به خصوص تلویزیون و سینما دارای قدرت رسانه

ها به  از تولیدات رسانهۀ هوشمندانه بنابراین استفاد. روند تمند فرهنگی و تربیتی به شمار میها ابزارهای قدر رسانه

 -دیداری های نمایش (.911 انجدانی،  حسینی)کند  میکودکان و نوجوانان کمک  در ها و دانش توسعه مهارت

 ،گیرند می قرار کودکان عالقه مورد شدیدا دارند که فراوانی های جذابیت علت بهو فیلم  کارتون شنیداری شامل

 به را کودکانه های فعالیت سایر و کرده پیدا اعتیاد هایی برنامه چنین به کودکان است ممکن حتی که طوری به

پیوند این رسانۀ جذاب با دنیای کتاب و کتابخوانی (.  93 پازوکی، و  العابدینی زین حاجی)بگذارند  کناری

اما . اند بسیار نوشتهنقش مهم و اساسی کتاب و کتابخانه در جوامع در مورد  .دغدغۀ اصلی پژوهشگران بوده است

های اجتماعی از جمله  نقشی که رسانه بهبا توجه یکی از مسایل مهمی که از آن غفلت شده این است که 

د، تصویری که از کتاب و نتلویزیون و سینما در زندگی روزمره بخصوص در میان کودکان و نوجوانان دار

تواند در ایجاد دیدگاه آینده کودکان و  شود، می ارایه می های اجتماعی تابخانه و کتابدار در این رسانهک

ل عناصر به با دقت و تحلی به این منظور،. نوجوانان نسبت به کتاب و کتابخانه و کتابدار تاثیر فراوانی داشته باشد

هایی از تصویر اجتماعی کتاب و کتابخانه و کتابدار  صن شاختوا میها  ها و انیمیشن در این فیلمنمایش درآمده 
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کاوش در بنابراین، . که ممکن است زیربنای تصویر این عناصر در ذهن کودکان و نوجوانان باشد به دست داد

است و  کار این رایای رایج ب ، شیوهاروش تحلیل محتو .توان امری مهم و قابل توجه دانست را می این خصوص

توان براساس آن  تحلیل محتوا روشی است که می. شود نوع از تحلیل محتوا از نشانه ها استفاده می معموال در این

 (مند نظام) بینانه و یا عینی و به طور سیستماتیک خصوصیات زبانی یک متن، گفته یا نوشته را به طور واقع

زی نشانه چی. ی دارداهمیتبا بسیار ، نقششناسی در این روش نشانه به عبارت دیگر(.  93 ، محمدی)شناخت 

. دهد را مورد خطاب قرار می فردو شود است که در نظر یک فرد، جانشین جنبه یا ظرفیتی از یک چیز دیگر می

دهد که چه  شناسی نشان می نشانه. آفریند تر می بازگشودهای  ای همتا یا نشانه دین معنا که در ذهن آن فرد نشانهب

پازوکی و  نقل در آگاوو)است دهد  چه قوانینی بر آنها حاکم  ل میها را تشکی چیز ماهیت نشانه

انواع این یکی از . شوند ها شامل سه نوع نشانه تصویری، وضعی و طبیعی می نشانه(.  93 ، العابدینی زین حاجی

 های تصویری میان صورت و مفهوم آن شباهتی عینی و تقلیدی وجود در نشانه. نشانه تصویری است ،ها نشانه

کند در صدد انتقال  ای که بازنمون می و با نشانه (911 جواندل، )دارد مثال نقاشی از مار بر خود مار داللت دارد 

های متعدی که به صورت عالئم بصری  وجود نشانهبا . است...( یک حیوان، نیش، سالمتی، زهر و )یک مفهوم 

های رویکرد  که بر اساس مولفه  مشخص نیست یبه درست ،از کتاب و کتابخانه در معرض دید قرار گرفته است

چگونه  کودک های برنامه و سینمایی های فیلمشناختی تصویر ارایه شده از کتاب، کتابدار و کتابخانه در  نشانه

روشی رایج است و از سوی  ها انیمیشنشناختی برای تحلیل محتوای  روش نشانه ،بر این مبنا، از یک سو. است

از کتابداران  که تصویریو کتابخانه کتاب، در خصوص ایج چنین بررسی توان نت نمی نیدیگر، با قطع و یق

لذا پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از این روش بتواند تصویری که . بینی کرد عرضه شده است را پیش

ه ارتقای منزلت و بتواند در زمینارایه شده است را مشخص سازد تا  کودک های برنامه و سینمایی های فیلمدر 

ای کتابداران و نشان دادن اهمیت کتاب و کتابخانه برای کودکان و نوجوانان حرکت مثبتی انجام  جایگاه حرفه

 . دهد

  پیشینه پژوهش
ها  شناختی فیلم در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه بوده و پژوهشگران بسیاری به تحلیل نشانه  ها تحلیل محتوای فیلم

پرداخته  خوراکشناسی  به نشانه بدیعای  که از جنبه( 931 ) آقاابراهیمی جدیدترین آنها ز جملها اند پرداخته

کودکان قدمت زیادی ندارد و تعداد  ردۀ سنّی های ها و انیمیشن اما بررسی و تحلیل محتوای فیلم ،است

بزرگمهر و آبادیان، ) مادرانگی فتمانتحلیل گ از جمله ،اند نظر قرار داده شماری از پژوهشگران آن را مدّ انگشت

در که ( 939 )نیا  رضوان اند و یا پرداخته «هایدی سرگذشت» ۀنمایشنام در مادرهراسی بررسیبه  که( 931 

 ایرانی روزمره مدرن و سنتی زندگی بازنمایی روند فرهنگی، مطالعات رویکرد ازکارشناسی ارشد خود  ۀنام پایان

 بازنمایی نظریه ،پژوهش این در نظری چارچوب. کرده است مطالعه شکرستان (نانیمیش) پویانماییبرنامۀ  در را
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 به را شکرستان انیمیشن این پژوهش. است شناسی نشانه در پیوند با(  هال استوارت نظریات برمبنای) برساختگرا

 مطالعهرد مو بارت سطحی سه شناسی نشانه روش به را آن قسمت 31 و گرفته نظر در ای نشانه نظام یک عنوان

 و مشخص ... و شهری های سازه مشاغل، اشیاء، مانند روزمره زندگی از عناصری ،بر این اساس. است قرار داده

 جوان وانت،/لیموزین ثروتمند،/فقیر مانند هایی دوگانه رهگذر از عناصر این از رمزگشایی با تا است تالش شده

 ۀنام در پایان( 931 )قربانی همچنین . شود پیدا دست سازندگان مرجح معانی به.... و شهری، جوان/روستایی

 خفته، زیبای) کودک های افسانه بر مبتنی های انیمیشن در یاگونؤر عناصر شناسی کارشناسی ارشد خود به نشانه

وی در بخشی از پژوهش خود اشاره  .پردازد می 9بتلهایم و  یونگ نظریات به توجه با (قرمزی شنل و سیندرال

 شاگرداما  پرداخت ها اسطوره تحلیل به و نمود تفسیر را رویاها علمی شکل به که بود فردی اولین ویدفرکند  می

دیگری  روانکاونیز  بتلهایم برونو .نمود مطرحاز منظر رؤیا  را جمعی ناخوداگاه و الگوها کهن بحث ،یونگ او

 از یکی ها افسانه طبق نظر او. زد کودک های افسانه رمزگشایی به دستو  بود فروید نظریات پیرو که است

پژوهشگر بر  .هستند ها بچه در شخصیتی تعادل و خاطر امنیت ایجاد مایه و روانی تشفی و تخلیه ابزارهای بهترین

 در همین راستا . ها را مورد تحلیل قرار داده است های اقتباسی از افسانه اساس نظریات یونگ و بتلهایم انیمیشن

اند که از آن جمله  ها را مورد توجه قرار داده های اقتباس شده از کتاب ررسی انیمیشنب ی دیگری،ها پژوهش

 و مندی عالقه شناخت، به مطالعهاشاره کرد که ( 939 )العابدینی  زین پازوکی و حاجیتوان به پژوهش  می

 نشانوهش ی این پژها یافته. اند پرداخته( آثار اقتباسی)ها  کارتون مشاهده از پس کتاب به کودکان مراجعه

 .ندا هکرد قلمداد مشهورتر را آنها و شناخته می تربیش آنها به مربوط کتاب از را ها کارتون کودکان دهد، می

ها به نسبت  های بصری و جذب بیشتر کارتون های کودکان جذابیت ترین دلیل برداشت شده از صحبت مهم

 (صدا نتُ) گفتگو و( موزیک) صدا تأثیر به کتاب، بر کارتون های مزیت بعدی های رتبه. ها عنوان شد کتاب

بیشتر بوده  ،اند تماشا کرده تمایل کودکان برای خواندن کتابی که کارتون آن را قبالًهمچنین . است مربوط

دهد تماشای کارتون نه تنها بر اقبال کودکان به کتاب اثر منفی  پژوهش نشان می های این یافته در واقع. است

 ها مربوط به  جنبۀ دیگر از این دست پژوهش. کند ها تشویق می کتابآن بلکه آنها را به مطالعه گذارد  نمی

در آثار اندکی مورد توجه  است که ها و کتاب در فیلم کتابخانه و کتابدار حضورشناختی  بررسی و تحلیل نشانه

، متوجه شد که 1های کنونی بدار در فیلمکلیشه کتا در بررسی خود با نامنیز (  11 ) 1آسرو مثالً. استقرار گرفته 

ها دیده  مضطرب کتابدار به درجات مختلف در فیلم گرا و درون منظم، کار، محافظه شخصیت زن منفعل،

هنوز هم کتابداری به عنوان یک انتخاب شغلی مناسب  با این وجود، .های پیش را ندارد اما رواج سال ،شود می

توان به این امیدوار بود که هالیوود کمی در مورد آنچه که کتابداران  اقل میحد. شود برای مردان پیشنهاد نمی

                                                           
1 Stuart Hall 
2
 Jung 

3 Bettlheim 
4
 Acerro  

5
 The Librarian Stereotype in Current Films  
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ها فکر  ران در فیلماآگاه شده است و ما باید بیشتر از اینکه به  چگونگی انعکاس شخصیت کتابد ،دنده انجام می

رسی روابط بین به برکه ای  در مقالهنیز ( 111 )  سیل. ها بترسیم از حذف شخصیت کتابدار در فیلم ،کنیم

ها پرداخته  های جمعی از کتابداران و برداشت کاربران و استفاده مرتبط کتابداران و کتابخانه انعکاس رسانه

دختر پیر کتابدار: را معرفی کردهای جمعی  در رسانهاضر حکلیشه خاص کتابدار  1یجه رسید که نتبه این  ،است

اجتماعی   شخصیت) منطق کتابدار بی، کتابدار مقلد، ار شکاککتابد، (سنتی ، عینکی و موها از پشت جمع شده)

که یک تنه با همه مشکالت کتابدار قهرمان ، و )داردتنها سعی در حفظ سکوت در کتابخانه دست و پا که  بی

اما به دلیل ناموفق  کند که برداشت عموم مردم از کتابداران به طور کلی مثبت است، او اشاره می. شود روبرو می

ران وجود اکتابدهای  دانش بسیار کمی از مهارت های کتابداران، ها در نمایش نقش و مسوولیت دن این کلیشهبو

 .دارد

 در کتاب جایگاه بررسی هدف باکه اشاره کرد (  93 )میرحسینی  توان به پژوهش می نیز آثار داخلی از جمله

 محتوا  تحلیل روشو با  مهرجویی داریوش راث هامون و پوش نارنجی گالبی، درخت پری، سینمایی فیلم چهار

  است پرداخته کتاب از صحبت و کتابخانه و کتاب مقوله به پری فیلم که داد نشان پژوهش های یافته. شد انجام

. است پرداخته کتاب نوشتن و کتابفروشی کتاب، از صحبت خوانی، کتاب کتاب، حضور به گالبی درخت فیلم و

 آموزش کتاب، مطالب به عمل کتابخانه، در مطالعه و تحقیق خوانی، کتاب کتاب، حضور به پوش نارنجی فیلم

 فیلم و دارد؛ اشاره عمومی اماکن و خانه در کتابخانه اطرافیان، بر کتاب تأثیر دیگران، به کتاب مفید مطالب

. دارد وجهت اشاره ماشین در کتاب وجود و کتاب از صحبت خوانی، کتاب کتابخانه، کتاب، حضور به هامون

 به انجام شد که در آن ( 93 ) العابدینی زین حاجی و پازوکیپژوهش داخلی دیگری در این موضوع از سوی 

 این های یافته. پرداختند خارجی سینمایی فیلم  1 در کتابخانه و کتابدار حضور شناختی نشانه و تحلیلی بررسی

 این فراوانی توزیع کتابداران، شخصیتی های کلیشه میان معنادار تفاوت فقدان رغم علی که داد نشان پژوهش

 باالترین دارای دلسوز و عینکی منظم، و دقیق شناس، وقت های کلیشه شامل موردنظر های فیلم در ها کلیشه

 میان در. بودند فراوانی ترین پایین دارای جدول این در نیز وسواسی و قوی حافظه های کلیشه و فراوانی

 میان از و بوده فراوانی باالترین دارای چیدمان و زدن مهر و مرجع خدمات ارائه کارکرد کتابداری، کارکردهای

. است داشته بررسی مورد های فیلم در را حضور بیشترین باالیی فراوانی با عمومی های کتابخانه ها، کتابخانه انواع

 های کلیشه و سن جنسیت،) سیبرر مورد متغیرهای از هیچکدام وضعیت میان معناداری رابطه این، بر عالوه

 . ندارد وجود ها فیلم در(  ها کتابخانه انواع و کتابداری کارکردهای کتابداران، شخصیتی

 های اندکی در مورد بررسی تحلیلی و حتی با وجود اینکه پژوهش دهد که پژوهش نشان می ۀبررسی پیشین

 های فیلم دربه بررسی این مهم  حال ه تا باما صورت گرفته  سینمایی های فیلم در کتابدار و کتابخانه کتاب،

تصویر ایجاد شده تأثیر که  است که الیاین در ح. استپرداخته نشده  نوجوان و کودک یها انیمیشن و سینمایی

                                                           
1
 Seale  
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تر از تأثیر بر ذهن بزرگساالن  بسیار عمیقهای دیداری و شنیداری در ذهن کودکان و نوجوانان  از طریق رسانه

مثبت یا منفی از کتاب، کتابدار و  پذیریتواند  تاثیر می در کودک ر ذهنی ایجاد شدهتصوی است چراکه

از این رو فقدان بررسی این مهم در . و تأثیرات غیرقابل جبرانی داشته باشد القا کنددر ذهن وی کتابخانه را 

  .بروندهای زیر  جامعۀ مخاطبان کودک و نوجوان پژوهشگران را بر آن داشت تا به دنبال پرسش

 های پژوهش پرسش

 اند؟ هایی به تصویر در آمده با چه کلیشه های کودک و نوجوان در فیلم کتابدار فرد . 

 هایکدام کارکرد های کودک و نوجوان در فیلم یهای دارای حضور کتاب، کتابخانه و کتابدار صحنه . 

 ؟کشد را به تصویر می رسانی و اطالع کتابداری

دارای  های کودک و نوجوان کننده به کتابخانه در فیلم ر قالب مراجعهمخاطب به تصویر کشیده شده د .9

 هایی است؟ چه  ویژگی

 

 پژوهشو ابزار نمونه روش، 

اعم از ) خارجی های فیلم  را پژوهش این جامعه. است شده استفاده پیمایشی روش از پژوهش این انجام برای

 ها کتابخانه و کتابداران کتاب، یعنی پژوهش نظر مورد عناصر آنها در که دهد می تشکیل (سینمایی و پویانمایی

 روش. است شده استفاده  (یب ید اِم آی) فیلم المللی بین پایگاه از ها فیلم ها و انیمیشن شناسایی برای. دارند حضور

 و تجوجس کتابخانه و کتابدار کتاب، های کلیدواژه ابتدا در که بوده صورت این بهها  انیمیشنو  ها فیلم یافتن

 بازیابی فیلم 9  اولیه جستجوی در اساس این بر. شدند انتخاب موضوعی ارتباط بیشترین با های فیلم ها و انیمیشن

 3  نهایت در و حذف پژوهش جامعه از نامرتبط های فیلم ها و انیمیشن ،یک هر به مربوط توصیف مطالعۀ با. شد

 یک مورد از فراوان تالش رغم علی میان، این از. گردید و دانلود انتخاب پژوهش انجام برای انیمیشن و فیلم

 1  نهایت در اساس این بر و شد گذاشته کنار پژوهش جامعه از دلیل همین به و قابل دسترس نشد ها انیمیشن

 . داده است تشکیل را حاضر پژوهش نمونه(  .پیوست) و انیمیشن فیلم

سیاهه . محتوا براساس عناصر نشانه شناسی استفاده شد برای انجام پژوهش از سیاهه وارسی و همچین تحلیل

خدمات )کتابخانه کارکرد : کلیشه شخصیتی کتابدار؛ ب: الف: وارسی تهیه شده شامل سه بخش است

 .نوع کتابخانه: پ و ؛(کتابداری

 9آتبریو ( 111 )  های پولین سیاهه وارسی اولیه مربوط به کلیشه شخصیتی کتابدار براساس پژوهشاساس 

 .شدگروه دسته بندی  1 در  های مذکور استخراج و از پژوهش بر این اساس معیارهای ارزیابی .است( 1 1 )

فیلم  1 نفر در  9، ابزار پژوهش توسط نظر متخصصان امرعالوه بر سیاهۀ وارسی پژوهش یید روایی أت منظور به

                                                           
1
 www.imdb.com 

2
 Poulin 

3
 Attebury 
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های احتمالی در اثر برداشت  کاستی یکدست سازی شد تاهای دریافتی از سوی پژوهشگر  کنترل و با کلیشه

صفات ارایه شده اولیه از  ،یید صفات شخصیتی کتابداران در دو مرحلهأبرای ت. شوداشتباه پژوهشگران رفع 

سوی پژوهشگران، توسط دو نفر دیگر کنترل گردید تا پژوهشگران در برداشت شخصیت کتابداران دچار خطا 

اگر در فیلمی صفتی در . شد تکمیلیاهه وارسی وارد و در هر فیلم صفات تایید شده در نهایت در س. نشوند

های دیگر مورد  در فیلم شد که در سیاهه وارسی نبود آن صفت به سیاهه افزوده و مجدداً کتابدار دیده می

در سیاهه وارسی مربوط به کارکردهای کتابخانه براساس متون کتابداری، پنج کارکرد . گرفت بررسی قرار می

در ( امانت)سازی، سازماندهی، خدمات مرجع، مدیریت و خدمات عمومی  کتابداری شامل مجموعه اصلی

دسته کلی کتابخانه ملی، عمومی،  1ها در  در سیاهه وارسی مربوط به نوع کتابخانه، فیلم. سیاهه وارسی وارد شد

وارسی، محتوای هر فیلم در بخش دوم پس از تکمیل سیاهه . بندی شدند آموزشگاهی، تخصصی و آرشیو تقسیم

 نمایش داده شده کارکردهایو مورد تحلیل قرار گرفت حضور دارند کتابخانه و کتابدار  ی کههای در سکانس

های پژوهش به  های پژوهش ثبت و در پاسخ پرسش بر این اساس یافته. براساس نشانه های موجود تحلیل شد

 .کار گرفته شد

 

 های پژوهش یافته

 در تصویر به هایی کلیشه چه با نوجوان و کودک های فیلم در دارکتاب فرد: 1پرسش

 ؟است آمده

 کتابدار رفتاری کلیشه. 1-1

 مشاهده بررسی مورد های ها و انیمیشن فیلم در کتابداران شخصیتی های کلیشه فراوانی توزیع   جدول در

 .هستند فراوانی باالترین دارای عطب شوخ خوش برخورد و ،عینکی های کلیشه جدول، این های داده طبق. شود می

به دست آمده بود (  93 العابدینی،  زین پازوکی و حاجی)این یافته با آنچه در فیلمهای سینمایی بزرگساالن 

این یافته از طرفی نقطۀ . تفاوت دارد چراکه در آنجا شخصیت کتابداران بیشتر عصبی و خشک بوده است

سبت به کتابدار است و از سوی دیگر ممکن است به خاطر ماهیت و نوع امیدواری نسبت به نگاه فیلم سازان ن

با اینحال کلیشۀ . طبعی در آنها باالست فیلمهای کودک و نوجوان باشد که اساساً زمینۀ طنز و شوخ

های جالب توجه که در  یکی از کلیشه. ای در این زمینه است برخورد بودن نکتۀ قابل توجه و امیدوارکننده خوش

نیز مورد تأیید قرار ( فیلمهای کودک و نوجوان)ری پژوهشهای پیشین نیز به دست آمد و در این پژوهش بسیا

به عبارت دیگر فردی که در کتابخانه کار می کند در ذهن . بودن کتابدار است« عینکی»گرفته است، کلیشۀ 

 . کند و اهل مطالعه جلوه میمخاطب ما قاعدتاً با ابزارکمک دیداری عینک جا افتاده است و فردی با دقت 
 

 

  کتابداران شخصیتی کلیشه فراوانی توزیع: 1 جدول
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کلیشه
ت و 

دس
چلفتیپا 
پرخاشگر 

س 
مایو

قدیمی 
ش  

خو

برخورد
بدبرخورد 
 

دلسوز
شوخ طبع 

دقیق و منظم 
ت 

با معلوما
س 

ت شنا
وق

 

مرموز
ماجراجو 
عینکی 
حافظه قوی 

وسواسی 
عاشق پیشه  

 

زیبا
صبی 

ع
ک 

خش
 

داد
           9 1    1   9 3 1 1 9 3 1   1   تع

د 
رص

د

نی
اوا
 1  11 1011      1  11 1     1  11 1 1011    1011 فر

101

1 
1011 1011 1011 1011 

 

 

 کتابدار در کتابخانه حضور. 1-2

فیلم کتابخانه را بدون کتابدار نمایش   فیلم کتابدار حضور دارد و  1 در  ،فیلم مورد بررسی 1 از مجموع 

رسد ماهیت وجودی  نظر می بنابر این به  .دهد توزیع فراوانی حضور کتاب را نمایش می  جدول  .هدد می

 .جین شده استعکتابخانه با کتابدار 
 حضور کتابدار فراوانی توزیع : 2جدول

 حضورکتابدار

 در کتابخانه

حضور 

 دارد

حضور 

 ندارد
 مجموع

 1    1  تعداد

درصد 

 فراوانی
13     11 

 

 

 کتابدارجنسیت . 1-3

ی مورد بررسی ها و انیمیشن ها نفر کتابدار در فیلم 1 شود از مجموع  مشاهده می 9 همانگونه که در جدول

          .اند بنابراین بیش از نیمی از کتابداران با جنسیت مونث به تصویر کشیده شده .مرد هستند% 1101زن و % 1101

 
 نکتابدارا جنسیت فراوانی توزیع : 3جدول

 جنسیت

 کتابدار
 مجموع مرد زن 

 1  1 1  تعداد

 11  1101 1101 درصد فراوانی

 

 کتابدار سن. 1-4
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% 93های مورد بررسی  فیلمها و  انیمیشننفر کتابدار در  1 شود از مجموع  مشاهده می 1 جدول همانگونه که در

الزم . ار کودک یا نوجوان وجود نداردهستند و در هیچ فیلم یا انیمیشنی کتابد میانسال% 1 مسن و % 99جوان، 

سال در نظر  11تا  11سال و مسن 11تا  91 سال، میانسال 91تا  1 به ذکر است بازۀ سنی مورد ارزیابی برای جوان

 .گرفته شده بود و بر اساس مشاهده تقریبی قابل حدس مورد بررسی قرار گرفته است
 کتابدارانسن  فراوانی توزیع : 4جدول

 و سال سن 

 کتابدار

و کودک 

 نوجوان
 مجموع مسن میانسال جوان

 1  1 1 1 1 تعداد

 11  99 1  93 1 درصد فراوانی

 

 کتابدار و رفتار برداشت کلی از شخصیت. 1-5

های مورد  فیلمها و  انیمیشندر  حاضر نفر کتابدار 1 مجموع  شود از مشاهده می 1 همانگونه که در جدول

 بدهستند و در هیچ فیلم یا انیمیشنی کتابدار  بسیار بد%   متوسط، % 1 خوب و % 3 بسیار خوب، % 11 ،بررسی

 . وجود ندارد

 برداشت کلی از شخصیت کتابدار : 5 جدول

برداشت 

شخصیت 

 کتابدار

بسیار 

 خوب
 مجموع بسیار بد بد متوسط خوب

 1    1 1 9 1 تعداد

 11     . 1  3  11 درصد فراوانی

 

 و کودک های فیلم در یکتابدار و کتابخانه کتاب، حضور ایدار های صحنه. 2پرسش 

 کشد؟ می تصویر به را رسانی و اطالع کتابداری هایکارکرد نوع کتابخانه و کدام نوجوان

 

 کلیشه کتابخانه. 2-1

 طبق. شود می مشاهده بررسی مورد های ها و انیمیشن فیلم در کتابخانه های کلیشه فراوانی توزیع 1 جدول در

و هیچ  هستند فراوانی باالترین دارای دلباز و دوستانه و ساکت مرتب و منظم، های کلیشه جدول، این های داده

 .نمایش داده نشده است بررسی مورد یها و انیمیشن ها فیلمدر   کثیف و خاک گرفتهای به صورت  کتابخانه

این تصویر از جهتی مثبت است . استرفته و منضبط و آرام به تصویر کشیده شده  کتابخانه مکانی تمیز، شسته

چرا که آن را محلی کم . چرا که آن را محلی آرام و باثبات معرفی می کند و از جهتی نه چندان جالب است

از . کشد مقتدر و خشک و خشن به نمایش می!( کتابدار)رفت و آمد، دارای انضباط بیش از حد و الجرم ناظمی 
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گپ و گفت در آن وجود ندارد که گردی روی وسایل بنشاند یا صدای سوی دیگر هیاهوش و شوق و هیجان و 

 .های بازی یا اتاقهای گپ و گفت آنچنان که در مدرسه یا محل. برخیزاند
  کتابخانه کلیشه فراوانی توزیع: 6 جدول

 کلیشه 

محیط 

 کتابخانه

 خلوت ساکت تاریک مخوف
دلباز و 

 دوستانه

کثیف و خاک 

 گرفته

مرتب و 

 منظم

 1  1    1 1     تعداد

درصد 

 فراوانی
      93    11 1 19 

 

 نوع کتابخانه. 2-2

 های داده طبق. شود می مشاهده بررسی مورد های ها و انیمیشن فیلم در کتابخانه نوع فراوانی توزیع 1 جدول در

گاهی، خانگی قرار های آموزش را دارد و پس از به ترتیب کتابخانه فراوانیکتابخانه عمومی بیشترین  جدول، این

 بررسی مورد های ها و انیمیشن فیلمکتابخانه سیار و آرشیو در رتبه بعدی قرار دارند و در هیچ کدام از . دارند

 . کتابخانه تخصصی، ملی و مجازی به نمایش در نیامده است
  کتابخانه نوع فراوانی توزیع: 7 جدول

نوع 

کتابخا

 نه

عموم

 ی

تخص

 صی

آموزشگاه

 ی
 ملی

آرش

 یو

نخا

 گی

کتابخانه 

 سیار

کتابخانه 

 مجازی

مجمو

 ع

 1  1       1 9 1 9  تعداد

 11  1 1 1  1 1 1  1 11 درصد

 

دور از ذهن نیست . نکتۀ قابل توجه در انواع کتابخانۀ به تصویر کشیده شده وجود کتابخانه های عمومی است

ارتباطی و مردم باشند و همین موضوع های عمومی با توجه به کارکردشان حلقۀ ارتباطی جامعۀ  کتابخانهکه 

 این در حالی. سازان نیز بیش از دیگر انواع کتابخانه ها دیده و به تصویر کشیده شوند باعث شده که در نگاه فیلم

آموزان هستند نیز به درستی در جایگاه بعدی قرار  های آموزشگاهی که غالباً در خدمت دانش کتابخانهست که ا

های تخصصی که با منابع خود در خدمت قشر خاصی از مردم هستند در رده  ر آنکه کتابخانهت گرفته اند و جالب

رغم آنکه بسیاری از متخصصان حوزۀ  علیاما نکتۀ قابل توجه آنکه . اند گرفتهسازی قرار  بصریهای آخر 

جازی جای دنیای های م کتابخانهکنند که با گسترش فضای دیجیتال،  میارتباطات و رسانه های دیجیتال ادعا 

گیرند، نگاه دنیای سینمایی و سینماگران کودک و نوجوان به کتابخانه  میهای کاغذی را  کتابخانهچاپی و 

شان  های پژوهش نشان داده، به نگاه دوربین یافتهها قابل توجه نیست و چنانکه  کتابخانههمچنان به این دسته از 

 !نیامده است
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 کارکرد کتابخانه. 2-3

های مورد  فیلمها و  بیشترین کارکرد نمایش داده شده در انیمیشنشود  مشاهده می 1 ه که در جدولهمانگون

امانت  کتابخانه برای است و پس از آن کارکرد مکانی برای مطالعهکارکرد کتابخانه به عنوان  مربوط به بررسی

کارکرد کتابخانه با ا یاند و  ه کردهدر دو فیلم افراد اشتباهی به کتابخانه مراجع. است نمایش داده شده کتاب

خوانی،  ، پژوهشی، جمعهای اجتماعی کتابخانه را مکانی برای فعالیت ییا انیمیشن فیلم کمترآشنایی ندارند و 

 . دهد نمایش می سرگرمی یا کارکردهای نوین کتابخانه

هایی که در وظایف  ود پیشرفتدهد که تصویری که از کارکردهای کتابخانه وجود دارد با وج میاین یافته نشان 

ها به وجود آمده همچنان معطوف به کارکردهای سنتی یعنی سالن مطالعه و امانت کتاب و  کتابخانهو کاربرد 

این یافته به نوعی در یافتۀ دیگر پژوهش مورد تأیید قرار . نقش کتابدار به عنوان متصدی نگهدارندۀ کتاب است

کتابخانه شده اصال آن را نمی شناسد و اصال به اشتباه وارد کتابخانه شده و  گیرد و آن اینکه فردی که وارد می

 !هیچگونه شناختی از کتابخانه ندارد
 کارکرد کتابخانه فراوانی توزیع : 8 جدول

 افراد مشغول مطالعه هستند کارکرد
کتابخانه را )اند  اشتباهی به کتابخانه آمده

 (شناسند نمی

مراجعه  برای گرفتن و پس دادن کتاب

 اند کرده

 1       تعداد

 

 برداشت کلی از فضای کتابخانه. 2-4

بسیار خوب ارزیابی ها  ها و انیمیشن در فیلمهای نمایش داده شده  درصد کتابخانه 11نشان می دهد که  3جدول 

 .ها ضعیف هستند درصد کتابخانه 1. درصد متوسط   درصد خوب هستند و  99. شده است
 برداشت کلی از فضای کتابخانه فراوانی توزیع : 9 جدول

برداشت از 

 فضای کتابخانه
 ضعیف بد متوسط خوب بسیار خوب

 مجموع

 1    1   1 3 تعداد

 11  1 1    99 11 درصد فراوانی

 

کتابخانه در ذهن سازندگان فیلم برای ( حتی با وجود نگاه سنتی به مفهوم کتابخانه)با اینهمه تصور کلی از آنچه 

تصویری که جز در یک مورد حس . تبادر ساخته، تصوری بسیار خوب و خوب بوده استمان و نوجوانان کودک

این یافته نشان می دهد که تصوری که از کتاب و کتابخانه وجود دارد با تصویری . منفی به بیننده القاء نمی کند

 !  که از کتابدار وجود دارد متفاوت است

و سازندگان فیلم های سینمایی به عنوان بازتابانندۀ )ی به کتابخانه در نگاه مردم یافتۀ دیگری که مؤید نگاه سنت

هاست منابع اطالعاتی از قالب  با وجود اینکه سال. است، تنوع موجودی منابع موجود در کتابخانه است( مردم
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و وبی یا موبایل  شنیداری، دیجیتال-اند و به اشکال مختلف منابع دیداری شدهخارج ! چاپی، آنهم فقط کتاب

با این وجود قطعا ! های سینمایی راه نیافته اند اند اما هیچیک از این منابع هنوز به کتابخانه های فیلم درآمده... و

نباید انتظار داشت که در مورد کارکردهای کتابداری اطالعی در دست باشد پس تصوری که از کارکردهای 

چینی،  آمده است، منحصر به امانت، کتاب   ده چنانکه در جدول کتابداران و کتابداری به نمایش گذاشته ش

سازی، مدیریت منابع اطالعاتی نیست و  رسانی، مجموعه مهرزدن و آماده سازی کتاب است و خبری از اطالع

ها، نسبت به کتابخانه و کتابدار  کودکان با تماشای فیلم  های بصری فرض پیشتوان انتظار داشت که  نمی طبیعتاً

 .غییری صورت گیردت

 

 تنوع موجودی کتابخانه. 2-5

 های مورد بررسی فیلمها و  انیمیشنشود بیشترین منبع نمایش داده شده در  دیده می 1  همانگونه که در جدول

 .دهد ای نسخ خطی را نمایش نمی نهکتاب، و سپس مجله و بعد منابع دیداری شنیداری است و هیچ کتابخا
 منابع در کتابخانهتنوع موجودی  : 11جدول

 منابع

کتابخا

 نه

 مجله کتاب
-دیداری

 شنیداری

 /الکترونیکی

 تحت وب 

نسخ 

 سنگی/خطی
 منابع دیگر

 1 1 1   1 1  تعداد

 

 ای وضعیت منابع کتابخانه. 2-6

مورد قابل  1 در  های مورد بررسی فیلمها و  انیمیشندهد که موجودی منابع کتابخانه در  نشان می   جدول 

مورد بدون استفاده و خاک   شود و در  ه و ارزشمندند، در سه مورد به عنوان اشیای قیمتی نگهداری میاستفاد

 . اند های فیلم بدون استفاده مورد در پالن  گرفته و 
 وضعیت موجودی منابع در کتابخانه  : 11جدول

وضعیت 

 منابع

بدون استفاده و خاک 

 اند گرفته

قابل استفاده و 

 ارزشمندند

وان اشیای قیمتی به عن

 شوند نگهداری می

در پالن های فیلم 

 اند بدون استفاده

   9 1    تعداد

 

 کارکردهای کتابداری. 2-7

های مورد  فیلمها و  بیشترین کارکرد نمایش داده شده در انیمیشنشود  مشاهده می    همانگونه که در جدول

سازی،  به ترتیب مهر زدن و آمادهو پس از آن  کتابداری خدمات عمومی یا امانتکارکرد  مربوط به بررسی

یا انیمیشنی کارکرد مدیریت را نمایش نداده  فیلمسازی است و هیچ  چینی و مجموعه های مرجع، قفسه فعالیت

 . است
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 کارکردهای کتابداری فراوانی توزیع : 12جدول
کارکرد 

ی
دار

کتاب
 

قفسه
 

ی
چین

ن و  
مهر زد

آماده 

ی
ساز

ت 
فعالی

 
عها

ج
ی مر

 

جموع
م

ی ه
ساز

ت 
دیری

م
 

ت
امان

 

ع
ال

اط
 

یرسا
ن

ت 
فعالی

 
نها

ی نوی
 

 1 1 1  1   1 1 9 تعداد

 
 نوجوان و کودک های فیلم در کتابخانه به کننده مراجعه قالب در شده کشیده تصویر به مخاطب. 3پرسش

 است؟ هایی ویژگی چه دارای

 به کتابخانه کنندگان مراجعه. 3-1

مورد یک   مورد میانسال،  9مورد جوان،  1ورد کودک و نوجوان، در م 3 کنندگان به کتابخانه در  مراجعه

را نشان  انواع مراجعانوضعیت  9 جدول . کننده پیر و فرتوتی وجود ندارد عروسک هیوال هستند و مراجعه

 . دهد می
 مراجعه کننده به کتابخانهوضعیت نوع : 13جدول 

رده 

 سنی
 امشخصن پیر و فرتوت میانسال جوان کودک و نوجوان

موارد 

 دیگر

   1 1 9 1 3  تعداد

 نامشخص مرد زن جنسیت
 

   1     تعداد

 شغل
 محصل

 (آموز و دانشجو دانش)
 خانمان کار یا بی بی دار خانه

 شاغل

 (دولتی یا آزاد)
 نامشخص

 

 1  1   1 1 تعداد

 

 هدف کتاب خواندن در فیلم. 3-2

 1ات، مولمورد برای افزایش مع 1در ها  و انیمیشنها  فیلم شود که هدف کتابخوانی در دیده می 1 در جدول 

مورد برای انجام تکالیف مدرسه و دانشگاه   های زندگی و  مورد برای مهارت 9گذرانی،  مورد سرگرمی و وقت

 . است
 هدف کتاب خواندن در فیلم  : 14جدول

هدف از 

 کتابخوانی
 فراغتسرگرمی و  افزایش معلومات

ه و انجام تکالیف مدرس

 دانشگاه
 های زندگی مهارت کسب

 9   1 1 تعداد
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 کننده به کتابخانه همراهی مراجعه. 3-3

کننده به کتابخانه مربوط به کودک و  بیشترین مورد همراهی مراجعهشود  دیده می 1 در جدول همانگونه 

مورد    در اند و اجعه کردهبه تنهایی به کتابخانه مر مورد کودک و نوجوان  9 در .دوستان است ه همراهنوجوان ب

و بزرگسال و  ،برادر یا خواهر ه همراهپدر، کودک و نوجوان ب ه همراهکودک و نوجوان بجوان به تنهایی 

موردی کودک و  چدر هی. اند ها دیده شده ها و انیمیشن با همراه هر کدام یک بار در فیلمیا میانسال به تنهایی و 

 . اند کننده مسن به تنهایی یا با همراه به کتابخانه مراجعه نکرده مادر، و مراجعه ه همراهنوجوان ب
 کننده به کتابخانه همراهی مراجعه  .15جدول

عه
ج

را
ه م

را
هم

 
ه 

د
کنن

در 
با پ
ن 
جوا

 نو
ک و

ود
ک

در 
 ما
ن با

جوا
 نو
ک و

ود
ک

هر  
خوا

 با 
ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

 /

در
برا

 

 با 
ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

ت
وس

د
(

 به (ان
ان
جو

 نو
ک و

ود
ک

 
یی
نها
ت

 

و ف
یر 
پ

یی
نها
ه ت
ت ب

تو
ر

راه 
هم
 با 
ت
تو
 فر
ر و

پی
 

 به
ال
نس
میا
 و 
ال
گس

زر
ب

 
یی
نها
ت

راه 
هم
 با 
ال
نس
میا
 و 
ال
گس

زر
ب

 

یی
نها
ه ت
ب

ص 
شخ

نام
 

 1       1 1 9 1   1   تعداد

 

 گیری بحث و نتیجه

 دارای طبع شوخ خوش برخورد و ،عینکی های کلیشه ،های کتابدار های پژوهش در مورد ویژگی یافته طبق

العابدینی،  زین پازوکی و حاجی)این یافته با آنچه در فیلمهای سینمایی بزرگساالن  .هستند فراوانی باالترین

این . به دست آمده بود تفاوت دارد چراکه در آنجا شخصیت کتابداران بیشتر عصبی و خشک بوده است(  93 

سبت به کتابدار است و از سوی دیگر ممکن است به یافته از طرفی نقطۀ امیدواری نسبت به نگاه فیلم سازان ن

با اینحال . طبعی در آنها باالست خاطر ماهیت و نوع فیلمهای کودک و نوجوان باشد که اساساً زمینۀ طنز و شوخ

های جالب توجه  یکی از کلیشه. ای در این زمینه است برخورد بودن نکتۀ قابل توجه و امیدوارکننده کلیشۀ خوش

نیز مورد تأیید ( فیلمهای کودک و نوجوان)ری پژوهشهای پیشین نیز به دست آمد و در این پژوهش که در بسیا

به عبارت دیگر فردی که در کتابخانه کار می کند در . بودن کتابدار است« عینکی»قرار گرفته است، کلیشۀ 

. کند و اهل مطالعه جلوه میذهن مخاطب ما قاعدتاً با ابزارکمک دیداری عینک جا افتاده است و فردی با دقت 

این مساله بسیار حایز اهمیت است که کتابداران برای کودکان و نوجوانان دارای این صفات مثبت هستند و 

صفات منفی چون خشک بودن، عصبیت، دست و پا چلفتی و وسواسی بودن در این شخصیت ها وجود ندارد، 

در همین . ی کودک و نوجوان از کتابخانه نیز داشته باشدتواند تاثیر مثبتی در تلق میصفات خوب چرا که این 

اند  بسیار خوب یا خوب تلقی شده اننیز در بیشتر موارد کتابدارراستا در مورد برداشت کلی از شخصیت کتابدار 

مثل  اما در این پژوهش نیز .تواند نکته مثبتی تلقی شود و کتابداران بد و بسیار بد در آنها نادر است که باز هم می

تعداد کتابداران زن  ( 93 )العابدینی  زین و پازوکی و حاجی ( 11 )آسرو های دیگر از جمله  بسیاری پژوهش
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همچنین اگرچه تعداد . شود نمایش داده می «زنانه»دهد همچنان کتابداری شغلی  بیشتر بوده است که نشان می

ا تفاوت زیادی بین تعداد آنها وجود ندارد و تقریبا ها بیشتر بوده ام ها و انیمیشن کتابداران جوان در این فیلم

دهنده این است  اند که نشان ها بین طیف سنی جوان تا مسن قرار داشته توان گفت که کتابداران حاضر در پالن می

به عنوان کتابدار در گذشته  ...(و (111 ) 9؛ سیل(111 )  سید ؛(111 )  ریکو)مسن که کلیشه بانوان 

دهد نیز بیشترین فعالیت خدمات  های فیلم انجام می کتابدار در پالن در مورد کاری که. استتر شده  کمرنگ

کننده با کتابدار  ها رویارویی مراجعه پالن بیشتربینی است چون  عمومی و امانت گزارش شده است که قابل پیش

اما . های مرجع قابل نمایش است ها با خدمات عمومی و امانت و سپس فعالیت ها و انیمیشن است که اکثرا در فیلم

از  نیز بیشتر نمایش داده شده است که تصویر آشناییهای مرجع  سازی حتی از فعالیت فعالیت مهر زدن و آماده

 .است کتابدار

 دهد های مورد بررسی نشان می ها و انیمیشن های موجود در فیلم در مورد کتابخانههای پژوهش  دادهبررسی 

های تاریک  و کتابخانه بیشتر از همه نمایش داده شده است دلباز و دوستانه و ساکت و منظم،مرتب  های کتابخانه

نمایش داده نشده   ای به صورت کثیف و خاک گرفته و هیچ کتابخانه و مخوف و خلوت زیاد نمایش داده نشده

ه تصویر مثبتی است و توان مثبت تلقی کرد چرا که تصویر نمایش داده شده از کتابخان این نکته را می .است

ها  های نشان داده شده در فیلم بیشترین تعداد کتابخانه. کننده معرفی نشده است کتابخانه مکانی ترسناک و کسل

های آموزشگاهی، خانگی نمایش داده شده  های مورد بررسی کتابخانه عمومی است و بعد کتابخانه و انیمیشن

چون قاعدتا امکان نمایش کتابخانه . بینی است قابل پیش های مختص کودک و نوجوان است که در برنامه

 کتابخانه نمایش داده نشدناما . پذیر است کمتر امکان مختص کودک و نوجوانهای  ملی در برنامه و تخصصی

کتابخانه مجازی  ،های فناورانه چرا که امروزه با افزایش امکانات و زیرساخت. قابل تامل است ای سالهممجازی 

کارکرد . های مورد بررسی نادیده گرفته شده است ها و انیمیشن ور از انتظاری نیست که در فیلمفناوری د

است و پس از  مکانی برای مطالعهمربوط به عنوان بیشتر از همه  های مورد بررسی فیلمها و  در انیمیشن کتابخانه

افراد اشتباهی به کتابخانه مراجعه در دو فیلم . است نمایش داده شده امانت کتاب کتابخانه برای آن کارکرد

ریچارد اشتباهی  (پیج مستر)ارباب کاغذها   انیمشین-که در فیلم کارکرد کتابخانه آشنایی ندارندبا ا یاند و  کرده

کتابخانه را  یا انیمیشنی فیلم هیچاما . شود زندگی او می شده اما این اتفاق نقطه عطفی در وارد کتابخانه وارد

امروزه تواند نکته نه چندان مثبتی قلمداد شود چرا که  دهد که می مینهای اجتماعی نمایش  الیتمکانی برای فع

ها تغییر کارکرد آنها از مکان ساکتی برای مطالعه به جایگاهی برای انجام  یکی از تغییرات مهم در کتابخانه

ها و  انیمیشنایش داده شده در بیشترین منبع نمبینی است که  بنابراین قابل پیش. رویدادهای اجتماعی است

ای نسخ  نهمنابع دیداری شنیداری و هیچ کتابخااز آن و بعد  باشد و سپس مجله کتاب های مورد بررسی فیلم

                                                           
1
 Riccio 

2 Seidl 
3 Seale 
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ها نمود  ها و انیمیشن این مساله نشان دهنده نگاه همچنان سنتی به کتابخانه است که در فیلم. خطی را نمایش ندهد

رد قابل استفاده امو اکثردر  های مورد بررسی فیلمها و  انیمیشنمنابع کتابخانه در  بخش است که اما رضایت .دارد

رد بدون استفاده و خاک امو شود و در به عنوان اشیای قیمتی نگهداری می و به تعداد بسیار کمترو ارزشمندند، 

بر دیدگاه کودک و  و مطالعه کتاببه دلیل نشان دادن مثمر ثمر بودن تواند  اند که می بدون استفاده یاگرفته و 

 .باشد نوجوان تاثیرگذار

به ترتیب  پس از آنو تشکیل می دهند  انو نوجوان انکودک را کنندگان به کتابخانه مراجعه قالب

به کتابخانه ای  ی کلوچههیوال  کوکی منستر  نمایش عروسکی هستند و در یک جوان، میانسال کنندگان مراجعه

 و اتمولافزایش مع های مورد بررسی بیشتر برای و انیمیشنها  در فیلم افراد بخوانیهدف کتا. کند مراجعه می

این  .انجام تکالیف مدرسه و دانشگاه وزندگی های  برای مهارت و سپس، است گذرانی مورد سرگرمی و وقت

وجه قرار گرفته و به ها خواندن برای لذت و برای یادگیری مورد ت ها و انیمیشن دهد که در این فیلم یافته نشان می

دهد بیشترین مورد  کننده به کتابخانه نشان می ها در مورد همراهی مراجعه بررسی داده. آنها اشاره شده است

تواند در مقایسه با همراهی کودک و نوجوان با  مربوط به کودک و نوجوان به همراه دوستان است که می

ک با خانواده کمتر از همراهی با دوستان است و مورد قابل زیرا همراهی کود.  خانواده مورد توجه قرار گیرد

را به عنوان افرادی که تأثیرات اثربخش مادر که جای خالی  توجه عدم همراهی کودک و نوجوان با مادر است

 .دهد گذارد را به وضوح نشان می العمر کودکان می بر یادگیری مادام

ان و سازندگان فیلم برای کودکان و نوجوانان دیدگاه صحیح و ساز رسد نویسندگان و فیلم میدر پایان به نظر 

ندارند و توجهی به تبیین روشن جایگاه ( شناسی علم اطالعات و دانش)روزی از کتاب، کتابخانه و کتابداری  به

با توجه به اینکه نظام آموزشی نوین به سمت . های بصری آن کارکردهای آن در آثار خود نداشته اند جلوهو 

پیشنهاد می شود با به  ،رود میالعمر پیش  کتابخانه و آموختن به سوی سواد اطالعاتی و آموزش مادام-سکال

سازی مفاهیم ذکر شده در پژوهش  شناسی در کنار تیم فیلم دانشکار گرفتن مشاورانی از رشتۀ علم اطالعات و 

و نوجوانان آنچنان که شایسته است با آرایی منعکس شود تا کودکان  صحنهها و همچنین  فیلمنامهبه روشنی در 

توجه به این مقوالت به . این مفاهیم آشنا شوند و به صورت غیرمستقیم مفاهیم مهم مرتبط با آن را بیاموزند

برقراری پیوند عاطفی، کاستن خشونت و عمق بخشی ذهنی و پرورش تفکر خالق و انتقادی کودکان و 

نین تمام آنچه در این پژوهش گفته شد مربوط به فیلمهای خارجی همچ .توجه شایانی خواهد نمود ننوجوانا

مجالی دیگر ( ایرانی)های داخلی ها و کارتون ها، مفاهیم و کارکردهای ذکر شده در فیلم هستند و بررسی کلیشه

پژوهشگران انجام این پژوهش را در دست . آیددست  از آن بهشود نتایج جالب توجهی  بینی می طلبد و پیش می

 .نجام دارندا

 

                                                           
1 Cookie monster 
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نمایی از تصویر کتابدار در کتابخانه : 1تصویر 

 Whisper of the heartآموزشگاهی در انیمیشن 

 
نمایی از تصویر کتابدار در کتابخانه : 2تصویر 

 Whisper of the heartعمومی در انیمیشن 

 
نمایی از تصویر کتابدار در کتابخانه عمومی : 3تصویر 

 Pagemasterدر 

 
نمایی از تصویر کتابخانه عمومی در : 4تصویر 

Pagemaster 

 
کتابخانه  ونمایی از تصویر کتابدار : 5تصویر 

 Something wicked this way comesعمومی در 

 
نمایی از تصویر کتابدار و کتابخانه : 6تصویر 

 Arthurعمومی در 

 
 نمایی از تصویر کتابدار و کتابخانه عمومی: 7تصویر 

 Cookie Monster در

 
نمایی از تصویر کتابدار و کتابخانه عمومی : 8تصویر 

 Mr. Men show در
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 An Extremely Goofy Movieنمایی از تصویر کتابدار و کتابخانه عمومی در : 9تصویر 

 

 
 درنمایی از تصویر کتابدار و کتابخانه : 11تصویر 

 Beauty and the Beast 

 
 نمایی از تصویر کتابخانه قصر در: 11 تصویر

 Beauty and the Beast 
 

 
 Theنمایی از تصویر کتابخانه در  : 12تصویر 

Breakfast Club 
 

 
 نمایی از تصویر کتابخانه در : 13تصویر 

 Harry potter and the sorcerer's stone 

 
نمایی از تصویر کتابخانه سیار و کتابدار : 14تصویر 

 در
Kit Kittredge an American girl 
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 در عمومی کتابخانه و کتابدار تصویر: 17 تصویر

The  
UltimateGift 

 

 تصویر کتابدار و کتابخانه عمومی در: 18تصویر 
Stephen King's It 

 
 Mirror maskنمایی از کتابخانه در : 21تصویر

 

 
 I Got aدر   از تصویر کتابخانهنمایی : 16تصویر

Rocket! 

 

 
 کتابخانه و کتابدار تصویر از نمایی: 15تصویر

 Matilda در عمومی

 
 تصویر کتابدار و کتابخانه عمومی در: 19تصویر 

 My Side of the Mountain 
 

 
 The Adventuresنمایی از کتابخانه در : 21تصویر 

of TINTIN 
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Semiotic analysis books, libraries and librarians in movies for children and 

adolescents 

 

In this study which is based on the semiotic point of view, the status of books, 

librarians and libraries in movies and animations which are produced for 

children and teenagers are reviewed. For this purpose a survey method, a 

checklist and semiotic analysis are used. The research approach is quantitative. 

The Internet Movie Database (IMDB) is used to identify animations and 

movies. In the movies and animations the majority of the librarians wear 

glasses, they are affable and humorous. The minority of the librarians are 

amorous, beautiful, nervous and strict. The librarians play in 16 films but there 

is no librarian in the library in 2 movies. More than half of the librarians are 

female, 39% are young, 33% are old and 28% of them are middle-aged. None of 

the librarians are child or teenager. The libraries often show as a spacious and 

quiet place and none of them are dirty or dusty. Public libraries are used the 

most, then school libraries and after that house libraries are shown in the 

movies. Mobile library and archive show in some parts of movies and 

animations but special libraries, national and virtual libraries do not used at all. 

The most services which are shown are study space and public services. 

Stamping, preparation, reference activities, shelving and acquisition are the 

other services which are shown in the movies. The management functions are 

not shown. In these films the most important purpose of reading is increasing 

the knowledge. The second purpose is reading for entertainment and only in 2 

cases we see the actors read in order to do their homework. The actors of the 

movies and animations usually go to library along with their friends. Finally, the 

analyzes in this study which are based on semiotic elements show that the 

writers and filmmakers who produce films and animations for children and 

teenagers don't have correct and up-to-date vision of books, libraries, 

librarianship (knowledge and Information sciences) ,the role and functions of 

the visual effects of them in their works 
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 بررسی مورد های و انیمیشن ها فیلم فهرست. 1پیوست 

 

 

 

 

 

 کشور سازنده سال ساخت نوع فیلم عنوان فیلم ردیف

 .  Whisper of the heart ژاپن 331  انیمیشن 

 .  Pagemaster  فیلم  -انیمیشن  آمریکا 331  

9.  Something wicked this way 

comes 
 آمریکا 319  فیلم

1.  Arthur 331  -1 1  انیمیشن آمریکا -کانادا    

1.  Cookie Monster 
نمایش 

 عروسکی
 1 1 -  311  آمریکا 

1.  The Mr. men show 111  - 113  انیمیشن آمریکا -بریتانیا    

1.  An Extremely Goofy Movie آمریکا 111  انیمیشن 

1.  Beauty and the Beast آمریکا  33  انیمیشن 

3.  The Breakfast Club اآمریک 311  فیلم  

 1.  Harry Potter And The 

Sorcerer's Stone 
آمریکا -بریتانیا   11  فیلم  

  .  kit kittredge an american girl آمریکا 111  فیلم 

  .  I Got a Rocket! 

Episode: Late Fees 
111  - 111  انیمیشن  استرالیا 

 9.  Matilda آمریکا 331  فیلم 

 1.  The Ultimate Gift آمریکا 111  فیلم 

 1.  Stephen King's It  آمریکا 331  فیلم 

 1.  My Side Of The Mountain کانادا 313  فیلم 

 1.  Mirror Mask آمریکا 111  فیلم 

 1.  The Adventures of TINTIN نیوزیلند آمریکا،   1  انیمیشن  
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 بررسی موردهای  یلمف برخی نکات یادداشت شده در مورد. 2پیوست 

 توضیحات فیلم نام ردیف

  Whisper of 

the heart 

 تمام. گردد می عجیبی شباهت متوجه روزی اما است مطالعه عاشق او. است شیزوکو نام به دختری داستان درباره

 شده خوانده آماساوا جی سی نام به شخصی توسط قبال است، گرفته کتابخانه از مطالعه برای که هایی کتاب

 پدربزرگ با او افتد می که اتفاقاتی از بعد و برود اسم این دنبال به گیرد می تصمیم شیزوکو نتیجه در. است

 که کشفی. بشناسد زندگی در را اش واقعی هدف شیزوکو شود می سبب آشنایی این و گردد می آشنا آماساوا

. در فیلم سه کتابخانه عمومی، خانگی و کتابخانه مدرسه وجود دارد .داد خواهد تغییر کامل طور به را او زندگی

کسی به جز . کتابدار مرد کتابخانه عمومی میانسال و پدر شیزوکو استو دار زن مدرسه جوان است کتاب

هم در قفسه ها و هم در سالن . کتابخانه عمومی شلوغ است. شیزوکو و کتابدار در کتابخانه مدرسه وجود ندارد

همه دیوارهای خانه با کتاب . در اتاق نشیمن خانه شیزوکو هم یک کتابخانه شخصی بزرگ وجود دارد. مطالعه

 .پوشانده شده و در بیشتر صحنه های این لوکیشن پدر، مادر و خواهر شیزوکو مشغول مطالعه هستند

  Pagemaster 

 در. دارد پیچیده و مرموز شخصیتی کتابدار. است شده کشیده تصویر به نوجوان و کودک کتابخانه از نمایی

 از بیش ریچارد به فیلم انتهای در و. دهد می قرار کننده مراجعه اختیار در عمناب درباره زیادی اطالعات حال عین

 بزرگ بسیار و مرتب و تمیز مکانی کتابخانه. دهد می امانت کتاب سه است، کتاب دو که شده مقرر مقدار

 با و یندآ می (قهرمان داستان)ریچارد  مالقات به کتاب مطالعۀ هنگام ها کتاب درون داستانی های شخصیت. است

ها به  با مطالعه کتاب در نهایت ریچارد  .است بزرگ و قطور آمده در نمایش به های کتاب. کنند می صحبت او

 .کند اش غلبه می ترس بیمارگونه

9 
Something 

wicked this 

way comes 

 یافتن یبرا کودک گروهی. درآمده است نمایش به فیلم این در زیبا و بزرگ بسیار و مجلل ای کتابخانه

 پیرمردی که کتابخانه کتابدار از ابتدا. روند می کتابخانه به خود پیرامون دنیای جذاب چیزهای درمورد اطالعات
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 یافتن در کتابدار و دارد مهربانی قلب که فهمند می مرور به اما ترسند می است بداخالق نظر به و سالخورده و پیر

 شکل آنها میان الفتی و انس ترتیب این به و رساند می یاری انیمهرب با آنها به مقصود به رسیدن و اطالعات

 .گیرد می

1 Arthur 

کند  دارد و به برادرش اصرار می میآرتور یک کتاب برخواهر . روند به کتابخانه میآرتور و خواهرش با هم 

ش با ناراحتی و خواهر ای است کند چون کتاب کودکانه آرتور قبول نمی لیکه کتاب را برایش قرض بگیرد و

خانم ترنر کتابدار جوان و عینکی برایش . کند که خودش باالخره کارت عضویت را خواهد گرفت بیان می

برای گرفتن کارت عضویت، نوشتن اسمش را یاد  بایدتواند عضو کتابخانه شود ولی  دهد که می توضیح می

اما کتابی که روز قبل . شود میکتابخانه  گیرد عضو از اینکه خواهر آرتور نوشتن اسمش را یاد می سپ. بگیرد

خواهر . فهمد که توسط فرد دیگری امانت گرفته شده است کند و می انتخاب کرده بود را در قفسه پیدا نمی

دهد که هنوز کتاب برگشت  پرسد اما خانم ترنر پاسخ می زند و از دریافت کتاب می آرتور به کتابدار ایمیل می

گیرند و از خواندنش لذت  گردد و آرتور و خواهرش کتاب را می به کتابخانه برمی باالخره کتاب. نشده است

 .می برند

1 Cookie 

Monster 

نشتسه،  میز پشت که کتابدار. شود کتاب آغاز می از انباشتهقدیمی  بلند های قفسه با کتابخانه، یک در انیمیشن

ای با صدای بلند  هیوالی کلوچه .شود می وارد یا ی کلوچههیوال. عینکی بر چشم و مردی است با موهای سفید

هیوال از کتابدار می پرسد این همه کتاب به چه . کند و اولین واکنش کتابدار دعوت به سکوت است صحبت می

هیوال از کتابدار درخواست کلوچه می کند و . کند خورد و کتابدار کتابخانه را به هیوال معرفی می دردی می

چندین بار این سوال و جواب . هد که اینجا فقط کتاب وجود دارد و کلوچه موجود نیستد کتابدار توضیح می

در نهایت هیوال درخواست کتابی در . شود کتابدار بسیار عصبانی و پرخاشگر شود  باعث میشود و  تکرار می

 ت کتابی در موردکشد و هیوال درخواس کتابدار با افسوس چند بار آه می. کند مورد کلوچه و یک لیوان شیر می
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 .کند کلوچه و یک لیوان آبمیوه می

1 The Mr. 

men show 

و   آقای پرسروصدا که کتابدار کتابخانه است به آقای ساکت که کتابدار جدید کتابخانه است، کتابخانه

رفتار آقای پرسروصدا بسیار بد و پرخاشگرانه است و به حقوق دیگران . کند را معرفی می کارکردهای آن

کند که در صورت  کند و مراجعه کنندگان را تهدید می او در کتابخانه با بلندگو صحبت می .گذارد ترام نمیاح

این است  این انیمیشن نکته مثبت در اما .کند عدم رعایت قوانین کتابخانه آنها را به مسوول انتظامات معرفی می

کتابخانه سیار نشان داده شده و ن انیمیشن در بخشی  از ای. دهد های مختلف کتابخانه را نشان می بخش که

 .کارکردهای آن معرفی شده است

1 
An 

Extremely 

Goofy 

Movie 

 گوفی آن داستان از بخشی در که خورد می رقم گوفی ماجراهای از دیگر یکی( انیمیشن قالب در) فیلم این در

 موقع به را تکالیفش اگر که گوید می پسرش به گوفی. روند می کتابخانه به درسی تکالیف انجام برای پسرش و

 اجازه گوفی اما ،کنند می رفتن به تحریک را او دور از پسر دوستان. بروند کنسرت به دهد می اجازه بدهد انجام

 همین در. گردد می کتابخانه از خروج و خواندن درس از فرار برای ای بهانه دنبال پسر دلیل همین به .دهد نمی

 هم با که خواهد می پدرش از و کند می بهانه را کتابخانه عضویت کارت گرفتن و زند می سرش به فکری حین

 و جوان خانمی که کتابدار. روند می کتابدار نزد هم با و کند می قبول گوفی .بشوند کتابخانه عضو و بروند

 آنها لحظه چند گذشت از پس اما شود نمی دو آن متوجه اصال اول وهله در است کتاب مهر حال در و  عینکی

 دست از کمکی چه که گوید می معمول رسم به و شود می پیشقدم آنها به کمک برای خوشرویی با و بیند می را

 در خواهد می گوید می گوفی. اند شده تنها کتابدار با گوفی و است کرده فرار پسر حین همین در. آید می بر او

 درباره و است خرسندی و افتخار عث با که گوید می و شود می خوشحال خیلی کتابدار. شود عضو کتابخانه

 ارائه کتابخانه های ویژگی و سوابق از بروشور تعدادی و دهد می هم سر پشت و مبسوط توضیحاتی کتابخانه

 قدیمی کارتون یک نشانه که انگشتر کتابدار. دهد می توضیحاتی هم( دیویی) کتابخانه نظام درباره و کند می
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 .... و گردد می کتابدار شیفتۀ و عاشق گوفی و شود می وی و گوفی آشنایی باعث این و دارد دست در است

1 Beauty and 

the Beast 

در  .کند هر روز به کتابخانه دهکده تنهایی مراجعه می ،دختر جوان و زیبایی که شیفته کتاب و مطالعه است بل

و کتابخوانی را کار  ای به مطالعه ندارند عالقهشوند  ها نمایش داده می حالی که افراد دیگری که در صحنه

 خاطر بهکامال  پیر کتابداراین  .است پیرمردیک  کند می زندگی بل که ای دهکده کتابدار .دانند ای می بیهوده

 .است خوانده بار چند را کتاب هر بل دارد

شود و  ه بل عالقه مند میهای بعدی که بل در قصر شاهزاده زندانی است، شاهزاده پس از اینکه ب در صحنه

در این . کند کند، برای خوشحال کردن بل کتابخانه عظیم خود را به بل هدیه می رفتارهای بد خود را اصالح می

های زیادی  اما صحنه. کند و کسی جز بل و شاهزاده به این کتابخانه مراجعه نمی. کتابخانه کتابدار وجود ندارد

 است منظم و مرتب قصر کتابخانه هم و دهکده کتابخانه هم. زاده وجود دارداز کتاب خواندن بل به همراه شاه

3 
The 

Breakfast 

Club 

شان به  روز تعطیل توسط معلمیک در اند،  به دلیل مشکالت اخالقی که در مدرسه داشتهآموز دبیرستانی  دانش 1

. دندر مورد اینکه چه کسی هستند بنویسنشوند تا به کارهای بد خود فکر کنند و انشایی  کتابخانه مدرسه برده می

 دهد می نشان را کتابخانه بودن مدرن فیلم های صحنه. آموزان باید تنبیه خود را در کتابخانه بگذرانند این دانش

 .است تعطیل کتابخانه و گیرد نمی صورت آن منابع و کتابخانه از استفاده اما

 1 

Harry 

Potter And 

The 

Sorcerer's 

Stone 

 نیز شده داده نمایش به کتابخانه شود، می روایت فانتزی و خیالی فضایی در پاتر هری های داستان که آنجایی از

 راهرویی. است رویت قابل هم فضا این در کتابدارانه خاص های ویژگی اینکه ضمن. نیست مستثنی قائده این از

 بلند، های گوش) عجیب شکل سرو اب افرادی که دارد وجود کتابخانه ورودی مدخل در طوالنی و طویل

 .دهند می پاسخ کنندگان مراجعه سواالت به خشن حدودی تا و عینکی غالبا و( ترسناک کمی و کوتوله

 کردن مهر مشغول سرعت و جدیت با که دهد می نشان را شمایل و شکل همان با نفر دو بعدی بسته نمای در

 را مجموعه از استفاده اجازه پاتر هری. کند می نگاه را آنها تعجب و دقت با پاتر هری و هستند ها کتاب
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 به او به را دارد «محرمانه فوق» مهر که ای نامه اینکه تا. شود می مواجه کتابخانه رئیس مخالفت با که خواهد می

 داخل به پاتر هری و شود می داده قرار او اختیار در کند همراهی را او که نفر یک همراه به اجازه این و دهد می

 .کند می استفاده دارند فانتزی و خاص شکل و قالب هم آنها که کتابخانه منابع از و شود می راهنمایی مخزن

   

kit 

kittredge 

an 

american 

girl 

های ذهنی خود است که در این حین درگیر عملیات  دختر نوجوان و کنجکاوی به دنبال کشف پاسخ سوال

ر روند کار برای گرفتن کمک فکری و عملی نزد کتابدار در یک د. شود کشف و تعقیب و گریزی می

کند اما در عین حال در حین انجام  روند و کتابدار کمک زیادی به حل مشکالت کودکان می کتابخانه سیار می

 شود به شدت دقیق، وظیفه شناس و اندکی خشک است که این عملیات نجات که با کودکان درگیر آن می

 .شود می کودکان انداختن دست و ندهخ دستمایه مسئله

   
I Got a 

Rocket! 

Episode: 

Late Fees 

 جای به اما رسیده، سر بهاند،  گرفته کتابخانه از ی کهکتاب سه شوند که مهلت متوجه می (موشک)راکت  وینی و

این کار موجب  متاسفانه،! بزند گول زمان در سفر کمک با راکتابدار  تا کند می تالش موشک جریمه، پرداخت

 .دنکن پیداپول  دتوانن می آنها راه هراز  هم با پول باید و ،شود  جریمه دالر میلیاردها وینیشود  می

 9 Matilda 

 او به اصال که  خود فرهنگ بی و عامی والدین با که است باهوشی و کنجکاو نهایت بی جوان دختر ماتیلدا

آورد و بعد از خواندن همه  برای غلبه بر تنهایی به مطالعه رو میماتیلدا . دارد تفاوت بسیار ندارند، توجهی

خانمی مسن و عیتکی که کتابدار است با ماتیلدا به خوببی . کند های خانه، به کتابخانه عمومی مراجعه می کتاب

 دیفر به را او ماتیلدا خوانی کتاب. کند کند و او را برای استفاده از کتابخانه راهنمایی می برخورد می

 که دهد نشان می بخش ییرها عملی عنوان به را خواندن فیلم این. کند می تبدیل توجه جالب و انگیز شگفت

 رفتن باال با او.شود می آسوده هستند، نامهربان او با بسیار که اش  خانواده گزند و آسیب از آن واسطه به ماتیلدا

 از راه در توانایی این از تواند می و است دور زا اشیا دادن حرکت قدرت دارای کند می کشف تدریج به سن،

 .کند استفاده دوستانش به کمک و ها رنج بردن بین
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 1 
The 

Ultimate 

Gift 

 کتابدار. رود می بود نهاده بنا را آن پدرش قبل ها سال که اکوادور در ای کتابخانه به جوانی پسر فیلم این در

 کتابخانه نهادن بنا با اینجا که خوشی روزهای و پدرش خاطرات از و شناسد می ها سال از پس را او سالخورده

 به نوشته بوده آنجا کتابدار که پدرش برای قبل ها سال که را ای نامه کتابدار همچنین. کند می تعریف بود ساخته

 و بازسازی به عالقمند و مشتاق را جوان پسر کند می تعریف کتابدار که خاطراتی و نامه این. دهد می او

 دست های کتاب ارظانت در گوید می کتابدار و دارد محدودی و ناچیز منابع که ای کتابخانه دوباره سازی فعال

های  کتابو دهد می انجام روستا اهالی و ها بچه کمک با را کار این جوان پسر .هاست کتابخانه دیگر دوم

 .گیرد می دوباره نشاطی و نو کلیش کتابخانه کار پایان از پس .کند فرسوده کتابخانه را تعمیر می

 1 Stephen 

King's It 

 در. است فیلم این دهد می نشان را قوی ای حافظه همراه به قدیمی الفتی و انس کتابدار که هایی فیلم جمله از

 آنها از یکی و رسند نمی نتیجه به ای مسئله حل برای بسیار تامل و فکر و بحث از پس جوانانی فیلم از بخشی

 و بگیرند کمک مسئله حل برای کتابدار از و بروند محل عمومی کتابخانه به مسئله حل برای که کند می نهادپیش

 و والدین و آنها که است جالب و کند می خورد بر آنها با خوشرویی با کتابدار. پذیرند می اشتیاق با آنها بقیه

 .کند می ای مالحظه قابل کمک قتحقی یافتن به آنها به و دارد خاطر به را آنها قدیمی خاطرات

 1 
My Side Of 

The 

Mountain 

 را پرندگان دربارۀ کتابی است، پرواز عاشق که بازیگوش و کنجکاو و مشتاق پسربچۀ فیلم، از بخشی در

 های ویژگی و ساختار با را او و است امانت غیرقابل و  مرجع کتاب این گوید می او به کتابدار که خواهد می

 را خود و گیرد می خوبی حال و حس آن تورق و دست در کتاب گرفتن با کودک. کند می آشنا مرجع کتابهای

 و اطالعات با و شناسد می را کودک اطالعاتی نیازهای کتابدار. کند می حس ها آسمان فراز بر پرواز حال در

 .نماید می آشنا گوناگون منابع همچنین و پرواز دنیای با را او کافی معلومات

 1 Mirror 

Mask 

 گذار و گشت به کتاب بر سوار که بینیم می را کودکی شود، می روایت انگیز خیال فضایی در که فیلم این در

 زندگی های رویه و دنیا با را او و خواند می تاریخی های کتاب کودک برای کتابدار. شود می مشغول دنیا در
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 برخورد اولین در هم فیلم این در. شود می سرزنده و خوشحال بسیار بابت این از کودک و کند می آشنا

 .است کتابخانه اینجا. سکوت! هیسسسس: که کند می سرزنش را او کتابدار کتابخانه، با کودک

 1 
The 

Adventures 

of TINTIN 

العات تن خبرنگار جوان روزنامه  نیاز به اط زمانی که تن. استداستان در آغاز  ،صحنه کتابخانه در این انیمیشن

مکانی برای یافتن "به دنیال او  .تاریخی در مورد یک مدل کشتی عتیقه دارد که از یک فروشنده خریده است

. مراجعه می کند سبز های کریستال، المپ های، لوسترهای نقاشی شده با با شیشه به یک کتابخانه زیبا "پاسخ

رعد و برق چشمک بیرون در حالی که ند هستهای بلند کتاب در سایه  صحنه کوتاه و تاریک است، و قفسه

. و کتابداری نیست که او را به سکوت دعوت کند، را با صدای بلند می خواند تن یک کتاب قدیمی تن .زند می

، او باید به است در حالی که زیر آتشنشسته در کابین خلبان یک هواپیمای  تن تن فیلم، در قسمت دیگری از

که این صحنه . کند استفاده میکتابچه راهنمای پرواز هواپیما  از بنابراین. کند ازکه چگونه پرو یاد بگیردسرعت 

یک در یک صحنه دیگر،   .و زندگی ما را نجات می دهد به سواالت ما پاسخ می دهدکتاب دهد  نشان می

 .در مورد سازوکار راه اندازی و باز کردن فضای مخفی وجود دارد کتاب در قفسه کتاب کشتی

 

 

 


