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مهر
زنگ کتاب خوانى در مهدهاى کودك

ــاون،  ــان وزراى فرهنــگ و ارشــاد اســالمى و تع ــان معاون ــه اى می ــا امضــاى تفاهم نام ب
ــودك  ــاى ک ــى در مهده ــوان روز کتاب خوان ــنبه ها به عن ــى، دوش ــاه اجتماع کار و رف

تعییــن شــد.

حراج نسخۀ چاپ اول هرى پاتر
نســخه اى از اولیــن چــاپ هرى پاتــر و ســنگ جــادو بیــش از 60 هــزار پونــد بــه فــروش 
ــۀ مشــهور «جــى. ــر و ســنگ جــادو به عنــوان اولیــن جلــد از هفت گان رســید. هرى پات

کــى. رولینــگ» اولین بــار بــا شــمارگان 500 جلــدى در ســال 1997 روانــۀ بــازار شــد. 
ــه  ــکا ب ــى در آمری ــى دارد، به تازگ ــاال ارزش فراوان ــه ح ــان 500 نســخه ک یکــى از هم

قیمــت هنگفــت 60 هــزار و 186 پونــد (81 هــزار و 250 دالر) به حــراج رفــت.
ارزش ایــن کتــاب بیــش از 5000 برابــر قیمــت پشــت جلــد آن اســت. ایــن نســخه 
ــراى  ــر و ســنگ جــادو کــه 10.99 دالر قیمــت خــورده، رکــورد جدیــدى ب از هرى پات

ــدون امضــاى نویســنده در حراجى هــاى جهــان ثبــت کرده اســت. ــى ب رمان

نام گذارى میدان و کتابخانه به نام امیرحسین فردى
رییــس بنیــاد نخبــگان اســتان اردبیــل از برگــزارى نکوداشــت «امیــر داســتان انقــالب» 
بــراى مرحــوم امیرحســین فــردى خبــر داد و گفــت: کتابخانــه، میــدان یــا خیابــان در 

ــام ایــن نویســنده نام گــذارى خواهــد شــد. شهرســتان «نیــر» به ن
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ــتان  ــر داس ــوان «امی ــا عن ــاه ب ــم 25 مهرم ــن مراس ای
ــدارى  ــل و فرمان ــتاندارى اردبی ــى اس ــا هماهنگ ــالب» ب انق

ــد.  ــزار ش ــر برگ نی
ــریف  ــى ش ــن مؤمن ــى محس ــت تخصص ــن نشس در ای
رییــس حــوزة هنــرى، مرتضــى ســرهنگى و محمــد ناصــرى 
ــى  ــه عموم ــى از کتابخان ــن یک ــد. همچنی ــخنرانى کردن س
ــر  ــردى، امی ــین ف ــام امیرحس ــر به ن ــتان نی ــاز شهرس خّیرس
ــد. ــى ش ــو آن رونمای ــذارى و از تابل ــالب، نام گ ــتان انق داس

شمارة چهاردهم فصلنامۀ نقد
ــژة تابســتان 1396  چهاردهمیــن شــمارة فصلنامــۀ نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان وی
ازســوى مؤسســۀ خانــۀ کتــاب منتشــر شــد. در ایــن شــماره 22 مقالــه ارائــه شده اســت.

ــا  ــماره ب ــن ش ــرمقالۀ ای ــه در س ــردبیر فصلنام ــارى، س ــفى خوانس ــیدعلى کاش س
ــر» ضمــن بررســى ســیر تاریخــى  ــى دیگ ــتانۀ تحول ــات نوجــوان در آس ــوان «ادبی عن
ادبیــات نوجــوان در ایــران در نســبت بــا تحــوالت فکــرى و اجتماعــى، بــه فاصله  گرفتــن 
ــودکان  ــاى ک ــودك و کتاب ه ــات ک ــاى ادبی ــان از دنی ــات نوجوان ــتر ادبی هرچه بیش
ــاب کــودك و نوجــوان  ــد کت ــۀ نق اشــاره کرده اســت. در چهاردهمیــن شــمارة فصلنام
کتاب هایــى از شــهال انتظاریــان، محمدرضــا بایرامــى، کمــال بهروزکیــا، هــدى حــدادى، 

ــد و بررســى شــده اند. ــدى و... نق ــار، رضــى هیرمن ــدر کم راجن
ــى  ــدى فردوس ــر مه ــالم دکت ــه، حجت االس ــماره از فصلنام ــن ش ــاالت ای در مق
بــر کتــاب جنجال آفریــن لک لکــى در کار نیســت نوشــتۀ روبــى هریــس، نقــد 

کرده اســت. ارائــه  روش شناســانه اى 
ــار، روح اهللا  ــع افتخ ــدى، رفی ــرا احم ــوان از زه ــریه مى ت ــندگان نش ــر نویس از دیگ

ــرد. ــام ب ــرد، انســیه موســویان و... ن ــوى ف ــى، یحیــى عل مهــدى پورعمران

پس فرستادن کتاب هاى همسر ترامپ
ــس  ــپ را پ ــا ترام ــى مالنی ــاى اهدای ــت، کتاب ه ــه اى در ماساچوس ــه دار مدرس کتابخان
فرســتاد. مالنیــا ترامــپ ـ بانــوى اول ایــاالت متحــدة آمریــکاـ مجموعــه اى از کتاب هــاى 
ــن  ــه دار ای ــا کتابخان ــرد، ام ــدا ک ــت اه ــه اى در ماساچوس ــه مدرس ــوس را ب ــر س دکت
مدرســه اعالم کــرد کــه عالقــه اى بــه کارهــاى کالســیک دکتــر ســوس نــدارد و بهتــر 

ــوند. ــتاده ش ــر فرس ــه مناطــق محروم ت ــا ب ــن کتاب ه اســت ای
ــاى  ــد از کتاب ه ــاب، 10 جل ــک کت ــدن ی ــى خوان ــبت روز مل ــه مناس ــپ ب ترام
ــاى ســبز و گوشــت  ــۀ کاله به ســر و تخم مرغ ه ــر ســوس را همچــون  گرب ــروف دکت مع
بــه مدرســه هاى روســتایى ماساچوســت فرســتاده بــود. در بســتۀ حــاوى ایــن کتاب هــا، 
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ــد  ــود: کلی ــه در آن نوشــته شــده ب ــده مى شــد ک ــا هــم دی ــا امضــاى مالنی ــه اى ب نام
ــدن اســت. ــرى خوان ــان، یادگی ــه رؤیاهاى ت رســیدن ب

ایــن کتابخانــه دار کــه جایــزه اى را هــم ازســوى مجلــۀ کتابخانــۀ  مدرســه ها دریافــت 
کــرده، دربــارة انتخــاب همســر دونالــد ترامــپ گفــت: شــاید اطــالع نداشــته باشــید، امــا 
دکتــر ســوس کمــى کلیشــه اى شده اســت؛ دکتــر ســوس ســفیر خســته و ازپاافتــاده اى 
ــراد  ــى از اف ــه خیل ــرى ک ــب دیگ ــود. مطل ــوب مى ش ــودك محس ــات ک ــراى ادبی ب
ــو از تبلیغــات نژادپرســتانه،  نمى داننــد ایــن اســت کــه تصویرهــاى دکتــر ســوس ممل
کاریکاتــور و کلیشــه هاى خطرنــاك اســت. کتاب هــاى دکتــر ســوس ازجملــه اگــر مــن 

یــک باغ  وحــش داشــتم حــاوى مطالبــى دربــارة تحقیــر نــژادى اســت.
ــر  ــت؛ اگ ــاب اس ــا کت ــراى بچه ه ــه ب ــن هدی ــه بهتری ــت ک ــپس نوش ــس س فیپ
ــدادى  ــه اش تع ــار وجــود داشــته باشــد. او در نام ــوع آث ــر پشــت انتخــاب ن کمــى فک
ــا ترامــپ انتخــاب کــرده  ــارى کــه مالنی از کتاب هــاى پیشــنهادى خــود را به جــاى آث

ــت. ــت کرده اس ــود، لیس ب

داستان کودك و نوجوان و ادبیات پایدارى
نشســت داســتان کــودك و نوجــوان و ادبیــات پایــدارى 16 مهرمــاه بــا حضــور مصطفــى 
رحماندوســت، شــهرام اقبــال زاده، افســانه موســوى گرمــارودى و طاهــره ایبــد در مرکــز 
ــزار  ــان برگ ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــرى کان ـ هن ــاى فرهنگى  آفرینش ه

شــد.

مکتب خانه با محوریت نوجوان و ادبیات دفاع مقدس
ــدس 11  ــاع مق ــات دف ــوان و ادبی ــت نوج ــا محوری ــه ب ــت مکتب خان ــتین نشس نخس
مهرمــاه بــا حضــور جــواد محقــق، محمــود اکرامى فــر، بابــک نیک طلــب، حســین قرایــى 
ــانه اى  ـ رس ــازمان هنرى  ــى س ــهید آوین ــالن ش ــان در س ــان و جوان ــى از نوجوان و جمع

اوج برگــزار شــد.

قصه  گویى براى آموزش محیط زیست و میراث فرهنگى
در هفتــۀ  ملــى کــودك، نشســت «لــزوم آشــنایى کــودکان بــا ارزش هــاى 
ــر) در  ــرى (16 مه ــاد نظ ــخنرانى فره ــا س ــى» ب ــراث فرهنگ ــت و می محیط زیس
ــرکل  ــاد نظــرى، مدی ــزار شــد. فره ــرى برگ ــرورش فک ــون پ ــس کان ــالن کنفران س
ــراث معنــوى و طبیعــى ســازمان  ــار تاریخــى و حفــظ و احیــاى می ــر ثبــت آث دفت
میــراث فرهنگــى بــه ثبــت دو پرونــده در فهرســت میــراث فرهنگــى ناملمــوس طــى 

ــرد. ــاره ک ــته اش ســال گذش
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جشن روز جهانى کودك
ــى  ــد، مصطف ــرام برومن ــیدى، احت ــى رش ــور لیل ــا حض ــودك ب ــى ک ــن روز جهان جش
رحماندوســت، شــهرام اقبــال زاده، طاهــره ایبــد و بــا حضــور کــودکان کار در بــاغ کتــاب 

ــد. برگزار ش

نشست گزارش نمایشگاه براتیسالوا
ــدى  ــزة نرگــس محم ــزار و جای ــالوا برگ ــرى براتیس ــگاه تصویرگ ــزارش نمایش  نشســت گ
تصویرگــر برگزیــدة  ایرانــى ایــن نمایشــگاه بــه وى اهــدا شــد. در ایــن نشســت کــه ازســوى 
ــود، علــى  ــرورش فکــرى کــودکان ترتیــب داده شــده ب ــون پ انجمــن تصویرگــران و در کان
بــوذرى،  هــدى حــدادى،  نرگــس محمــدى، زهــرا محمدنــژاد و احمــد اکبرپور ســخن گفتند.

مرادى  کرمانى نامزد جایزة لیندگرن
ــان  ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ ــوى کان ــى ازس ــرادى کرمان ــنگ م هوش
ــن روز از  ــد. در دومی ــى ش ــرن 2018 معرف ــترید لیندگ ــزة آس ــزد جای ــوان نام به عن
ــزة  ــت داوران جای ــس هیئ ــور ریی ــا حض ــه اى ب ــورت جلس ــاب فرانکف ــگاه کت نمایش
ــدا  ــدود 200 کاندی ــه ح ــد ک ــالم کردن ــاى مســئول اع ــزار شــد. مقام ه ــرن برگ لیندگ
بــراى دریافــت جایــزة 2018 معرفــى و بــراى اطمینــان از حضــور هنرمندانــى از سراســر 

ــده اند. ــه ش ــزه اضاف ــن جای ــاب ای ــت انتخ ــه هیئ ــر ب ــا 14 نف دنی

5000 باشگاه در دومین جام باشگاه هاى کتاب خوانى
ــى گفــت: دومیــن دورة جــام باشــگاه هاى  ــى جــام باشــگاه هاى کتاب خوان ــر اجرای دبی
کتاب خوانــى کــودك و نوجــوان بــا نزدیــک بــه 5000 باشــگاه، در 100 شــهر و 

ــزارى اســت. روســتاى کشــور درحــال برگ
ابراهیــم حیــدرى، دبیــر اجرایــى جــام باشــگاه هاى کتاب خوانــى، بــا اعــالم 
ایــن مطلــب گفــت: «تاکنــون در 80 شــهر و 20 روســتاى متقاضــى شــرکت در 
ــزود:  ــت.» وى اف ــکیل شده اس ــى تش ــى، کارگاه آموزش ــگاه هاى کتاب خوان ــام باش ج
ــه شــهرهاى مختلــف فرســتاده شــدند و  «مدرســان پــس از یــک دورة  16 ســاعته، ب
کار آمــوزش متقاضیــان تأســیس باشــگاه هاى کتاب خوانــى را انجــام دادنــد».  فهرســت 
ــد  ــگاه ها مى توانن ــان باش ــده و مربی ــر ش ــن و منتش ــگاه ها تدوی ــام باش ــاى ج کتاب ه
ســفارش هاى کــودکان و نوجوانــان عضــو باشــگاه ها را ازطریــق کتاب فروشــى هاى 
شــهرهاى خــود ثبــت کننــد و کتاب هــا را بــا 50٪ تخفیــف بــه دســت اعضــا برســانند.

رکورد هرى پاتر در کتابخانۀ بریتیش
ــروش 30000  ــا پیش ف ــر و ب ــگاه هرى پات ــزارى نمایش ــا برگ ــش ب ــۀ بریتی در کتابخان
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ــراى  ــروش بلیــت ب بلیــت، رکــورد ف
شــد؛  شکســته  نمایشــگاه  یــک 
درحالى کــه امســال، بیســتمین ســال 
مجموعــۀ  از  جلــد  اولیــن  انتشــار 
و  هرى پاتــر  عنــوان  بــا  هرى پاتــر 
داشــته  گرامــى  فیلســوف  ســنگ 
مى شــود، کتابخانــۀ بریتیــش هــم 
ــن  ــه ای ــگاهى ب ــزارى نمایش ــا برگ ب
رویــداد پرداخته اســت. ایــن نمایشــگاه ضمــن این کــه نمایــى از مدرســۀ هاگوارتــز را ارائــه 
مى کنــد، بــه بازدیدکننــدگان ایــن امــکان را مى دهــد تــا بــا موضوعــات مختلفــى کــه در 

ــوند. ــه رو ش ــده روب ــه ش ــتان ارائ ــن داس ای
ایــن مجموعــه همچنیــن بــه بررســى تاریــخ جادوگــرى در مجموعه کتاب هــاى رولینگ 
مى پــردازد و کتاب هایــى از تاریــخ جادوگــرى را کــه در ایــن کتابخانــه بــا دویســت میلیون 

عنــوان کتــاب ذخیــره شــده وجــود دارد، بــه مخاطبــان معرفــى مى کند.
ــوان دریافــت کــه رولینــگ اســم برخــى از  ــا بررســى برخــى از ایــن کتاب هــا مى ت ب
ــراى مثــال اســم  شــخصیت هاى ایــن کتاب هــا را از میــان آن هــا اســتخراج کرده اســت. ب
ــام ســتاره اى در آســمان برداشــته  ــر اســت از ن ــدة هرى پات ســیریوس بلــک کــه پدرخوان

شده اســت.
در کتــاب ســنگ فیلســوف نیــز برخــى از شــخصیت ها و عناصــر جنبــۀ تاریخــى دارند؛ 
بــراى مثــال خالــق ســنگ فیلســوف، نیــکالس فالمــل یــک شــیمى دان واقعــى بــود کــه 
رولینــگ از او به عنــوان فــردى شــیفتۀ اپــرا یــاد کرده اســت. یکــى از مســئوالن کتابخانــه 
مى گویــد، چنیــن شــخصیتى جنبــه اى حقیقــى و تاریخــى دارد و در آغــاز قــرن پانزدهــم 

ــرد. در پاریــس زندگــى مى ک

گران ترین جایزة ادبیات کودك عرب
جایــزة کتــاب کــودك اتصــاالت کــه عنــوان گران تریــن جایــزة کتــاب کــودك جهــان 
عــرب را یــدك مى کشــد، فهرســت کوتــاه نامزدهــاى 
ــاب  ــوان کت ــا 8 عن ــان ب ــرد. لبن ــى ک ــود را معرف خ
ــن  ــین ای ــف، صدرنش ــش مختل ــده در 5 بخ برگزی
دوره از رقابت هــا اســت. بعــد از لبنــان، کشــور اردن 
ــن دوره از رقابت هــاى  ــر منتخــب در ای ــار اث ــا چه ب
ــاب کــودك اتصــاالت حضــور چشــمگیرى دارد. کت

جایــزة کتــاب کــودك اتصــاالت کــه نهمیــن دورة خــود را پشــت ســر مى گــذارد، 
ــارات، اردن،  ــى کــه شــامل ام ــا حضــور هشــت کشــور عرب در ایــن دوره از رقابت هــا ب

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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عربســتان، عــراق، فلســطین، لبنــان، مصــر و مراکــش مى شــود، بــا یکدیگــر بــه رقابــت 
ــا مراســم افتتاحیــۀ نمایشــگاه کتــاب  ــدگان نهایــى همزمــان ب خواهنــد پرداخــت. برن

بین المللــى شــارجه در مــاه نوامبــر معرفــى خواهنــد شــد.

مسابقۀ داستان نویسى «گل هاى پیاده رو»
جشــن پایانــى مســابقۀ داستان نویســى «گل هــاى پیــاده رو» 27 مهرمــاه در فروشــگاه 
انتشــارات فاطمــى برگــزار  شــد. در ایــن جشــن بــا حضــور ســحر ترهنــده و على اکبــر 
ــراى  ــان را ب ــه داستان هایش ــى ک ــودکان و نوجوانان ــر از ک ــن تقدی ــن ضم زین العابدی
کتــاب تصویــرى گل هــاى پیــاده رو ارســال کــرده بودنــد، پیــام نویســندة کتــاب، جــان 

آرنــو لوســن نیــز خوانــده شــد.
ــا 13  ــان 7 ت ــودکان و نوجوان ــاده رو» ک ــاى پی در مســابقۀ داستان نویســى «گل ه
ســال شــرکت کردنــد کــه درنهایــت، پــس از بررســى داوران مســابقه، 15 داســتانى 
ــه و داســتان گویى جذابــى داشــت از بیــن گروه هــاى ســنى  ــگاه بســیار خالقان کــه ن
مختلــف انتخــاب شــدند. جــان آرنــو خطــاب بــه شــرکت کنندگان و برگزیــدگان ایــن 
ــاى  ــن قصه ه ــراى گفت ــه ب ــران، ازاین ک ــن در ای ــتان م ــود: «دوس ــته ب ــابقه نوش مس
خودتــان روى تصویرهــاى کتــاب گل هــاى پیــاده  رو وقــت گذاشــته اید، بســیار 
خوشــحالم و بــه آن افتخــار مى کنــم. در تمــام مــدت زندگــى ام، شــاعران کهــن ایرانــى 
الهام بخــش مــن بــراى خــوب زیســتن و اســتفادة درســت از تخّیلــم بوده انــد. داشــتن 
چنیــن فرصتــى بــراى همــکارى بــا نویســندگان جــوان ایرانــى بــراى مــن یــک رؤیــا 

اســت. نوشــتن را ادامــه بدهیــد»
کتاب گل هاى پیاده رو به دلیل زیبایى تصاویر و مضمون تأثیرگذارش تاکنون برندة جوایز 
(Governor General's Awards  2015) جنرالز  گاورنر  مانند  بسیارى  بین المللى  و  ملى 

و همچنین بهترین کتاب تصویرى کانادا در سال 2016 شده است.

نکوداشت فردى در دانشگاه محقق اردبیلى
محســن مؤمنــى شــریف در مراســم نکوداشــت امیرحســین فــردى در دانشــگاه محقــق 
اردبیلــى، ایــن نویســندة فقیــد را از مفاخــر اســتان اردبیــل و جمهــورى اســالمى ایــران 
توصیــف کــرد. او بــا بیــان این کــه بیانــات مقــام معظــم رهبــرى در معرفــى امیرحســین 
ــردى در ایجــاد هســته هاى  ــزود: امیرحســین ف ــل اســت، اف ــى کام ــردى یــک معرف ف

جــوان در حــوزة ادبیــات انقــالب اســالمى تأثیرگــذار بــود.
ــز  ــل نی ــتان اردبی ــالمى اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــحاقى مدی ــیدناصر اس  س
ــان این کــه برگــزارى ایــن مراســم ســال گذشــته در شــوراى فرهنــگ عمومــى  ــا بی ب
اســتان مصــوب شــد، افــزود: متأســفانه بــا مفاخــر زنــده نمى شــود کنــار آمــد و مراســم 

ــرد. ــزار ک ــان برگ ــى برایش این چنین
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نویسنده و تصویرگر ایرانى در بلگراد
ــر  ــک تصویرگ ــنده و ی ــور دو نویس ــران از حض ــى ای ــگاه هاى فرهنگ ــۀ نمایش مؤسس
کشــورمان در نمایشــگاه کتــاب بلگــراد خبــر داد. شــصت و دومین دورة نمایشــگاه 
بین المللــى کتــاب بلگــراد از 30 مهــر تــا 7 آبــان برگــزار مى شــود. جمهــورى اســالمى 
ایــران در ایــن دوره از نمایشــگاه در غرفــه اى بــه مســاحت 25 مترمربــع حضــور دارد. 
ــته  ــال گذش ــه س ــورمان ک ــندة کش ــى دو نویس ــا بایرام ــاورز و محمدرض ــد کش محم
موفــق بــه دریافــت جایــزة کتــاب ســال شــدند، به عنــوان مهمــان افتخــارى در غرفــۀ 
ایــران حضــور دارنــد. امیــر شــعبانى پورفومنــى تصویرگــر و برنــدة جایــزة نامــى 2017 

ــد. ــران حضــور مى یاب ــۀ ای ــز در غرف ــى نی ــرة جنوب ک

کتاب مالله براى کودکان
برنــدة  جوان تریــن  یوســف زى،  ماللــه 
ــودکان  ــراى ک ــى را ب ــل، کتاب ــزة نوب جای
ماللــه  جادویــى  مــداد  کــرد.  منتشــر 
ــه  ــه مالل ــت ک ــدى اس ــاب جدی ــام کت ن
یوســف زى، برنــدة پاکســتانى جایــزة صلــح 
ــت. او  ــاب کرده اس ــازار کت ــۀ ب ــل روان نوب
در ایــن کتــاب داســتان خــود و تغییراتــى 
ــش  ــخنان و تخیالت ــا س ــه ب ــى را ک مثبت
ایجــاد نمــوده، روایــت کرده اســت. ماللــه ســال 2012 در دفــاع از حــق آمــوزش و در 
راه بازگشــت از مدرســه، توســط طالبــان گلولــه خــورد و مجــروح شــد. او هم اکنــون در 
دانشــگاه آکســفورد دوره اى را در رشــتۀ سیاســت مى گذرانــد و در زمینــۀ حقــوق بشــر 

بــه فعالیت هــاى خیریــه و اجتماعــى مى پــردازد.
ماللــه پیش تــر کتــاب منــم ماللــه را بــا کمــک کریســتینا لمــب منتشــر کــرده کــه 
ــا داســتان خــودش نیســت، بلکــه داســتان شــصت ویک میلیون  ــۀ خــودش، تنه به گفت
ــدش  ــر جدی ــد. یوســف زى در اث ــم محــروم مانده ان کودکــى اســت کــه از درس و تعلی
ــد  ــا بتوان ــد ت ــته باش ــى داش ــدادى جادوی ــد، م ــه، آرزو مى کن ــى مالل ــداد جادوی م
واقعیت هــا را دوبــاره به تصویــر بکشــد. او در ایــن داســتان از مــداد جادویــى اش 
ــه را از  ــایند زبال ــوى ناخوش ــرد، ب ــه مى خ ــواده اش هدی ــراى خان ــد و ب ــتفاده مى کن اس
ــد.  ــا چنــد ســاعت بیشــتر مى خواب ــاك مى کنــد و صبح ه اطــراف محــل زندگــى اش پ
ــرى آشــنا مى شــود  ــا دنیــاى بزرگ ت ــر مى شــود، ب ــۀ ایــن داســتان بزرگ ت وقتــى مالل

ــادى ایجــاد کنــد. ــد در ایــن جهــان تغییــرات زی و فکــر مى کنــد بای
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داستان هاى نگفتۀ مرادى کرمانى در هزارداستان
هوشــنگ مــرداى کرمانــى بــا حضــور در برنامــۀ 
هزارداســتان از داســتان هاى نگفتــۀ خــود دربــارة 
کودکــى، ازدواج و ســال هاى خــوب و بــد زندگــى 
ــاه مهمــان  ــى، 28 مهرم ــرادى کرمان ســخن گفــت. م
بــا  او  گفت وگــوى  و  بــود  هزارداســتان  برنامــۀ 
ــن  ــیم روى آنت ــبکۀ نس ــهیدى فر از ش ــا ش محمدرض

ــت. رف

جشن کودکان کار ایرانى و افغان
ــان  ــى و افغ ــودکان کار ایران ــا حضــور ک ــذى» ب ــاى کاغ روز نخســت جشــنوارة «بال ه
ــژة  ــۀ ملــى برگــزار شــد. سمیه ســادات هاشــمى رییــس گــروه خدمــات وی در کتابخان
معاونــت کتابخانــۀ ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملــى دربــارة برگــزارى جشــن روز کودك 
ــى  ــودك ایران ــار روز 400 ک ــن چه ــى گفــت: در ای ــۀ مل ــناد و کتابخان ــازمان اس در س
ــه دو  ــد. کــودکان ب ــان مى آین ــى کــودکان و نوجوان ــۀ مل ــه کتابخان ــاع خارجــى ب و اتب
ــرده مى شــوند. در کارگاه داستان نویســى  ــى ب کارگاه آموزشــى داستان نویســى و صحاف

ــا نویســندة کــودك دعــوت شده اســت. ــراى هــر روز یــک شــاعر ی ب

نقد شازده کوچولو
بــه  مهرمــاه   16 اندیشــه،  فرهنگ ســراى  قلــم  و  اندیشــه  نشســت  پانزدهمیــن 
اندیشــه نگارى رمــان شــازده کوچولــو بــا حضــور دکتــر امیرعلــى نجومیــان، نظریه پــرداز 

ــت. ــاص داش ــم اختص و مترج
او بــا اشــاره بــه فراداســتان بودن ایــن کتــاب گفــت: مــا در رونــد نوشــتن کتــاب بــا 
ــه اى  نویســنده همــراه مى شــویم. حتــى از مخاطــب نظرخواهــى هــم مى کنیــم، به گون
کــه مــا درواقــع بــا دو رونــد روایــت در کتــاب مواجــه مى شــویم: یــک رونــد واقع گرایانــه 
و یــک رونــد پریانــى. نویســنده در جایــى مى گویــد: «مى نویســم تــا فرامــوش نکنــم» 
و مقصــود او از آن چــه نمى خواهــد فرامــوش کنــد، شــازده کوچولــو یــا درواقــع کودکــى 

ــت. خودش اس
ــارة  ــۀ زیســت انســانى اســت. در آن درب ــو یــک دایرة المعــارف تجرب شــازده کوچول
کودکــى، تنهایــى، فقــدان، عشــق، ســفر، مهاجــرت، خانــه، مــرگ، فلســفه، علــم، قدرت، 
ــى  ــم اصل ــه مفاهی ــان این هم ــد و بی ــان مى آی ــخن به می ــت س ــى سیاس ــگ و حت جن
زندگــى در ایــن کتــاب صدصفحــه اى یــک معجــزه  اســت. نجومیــان در پایــان ســخنان 
ــتن در  ــارة مسئولیت داش ــت درب ــى اس ــو کتاب ــازده کوچول ــت، ش ــت: درنهای ــود گف خ

برابــر عشــق، در برابــر وطــن و در برابــر خــود.
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آبان
دستاوردهاى فرانکفورت در حوزة کودك

ــوزة  ــورت در ح ــاب فرانکف ــى کت ــگاه بین الملل ــتاوردهاى نمایش ــى دس ــرد بررس میزگ
ــن  ــزار شــد. در ای ــران برگ ــاب ای ــزارى کت ــان 1396 در خبرگ کــودك و نوجــوان 2 آب
میزگــرد محمــود برآبــادى، نماینــدة انجمــن نویســندگان کــودك و نوجــوان؛ محســن 
طائــب، مدیــر نشــر پیدایــش؛ محمدرضــا شــمس، نویســندة کــودك و نوجــوان؛ نیلوفــر 
ــى  ــد ادب ــنده و منتق ــور، نویس ــى محمدپ ــان؛ عل ــارات ایران ب ــر انتش ــان، مدی تیموری
بــه بیــان دســتاوردهاى نشــر کــودك و نوجــوان در نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت، بــه 
ــدن آن  ــکالت جهانى ش ــوان و مش ــودك و نوج ــر ک ــا نش ــط ب ــف مرتب ــائل مختل مس

ــد. پرداختن

ترجمۀ صربى قصه هاى سبالن
ــاب  ــگاه کت ــى در نمایش ــا بایرام ــبالن محمدرض ــاى س ــاب قصه ه ــى کت ــۀ صرب ترجم
بلگــراد رونمایــى شــد. در ایــن مراســم محمدرضــا بایرامــى نویســنده و میلــوش دلیــچ 
ــران حضــور داشــتند. والدیســالو  ــدان ادبیــات ای مترجــم کتــاب و جمعــى از عالقه من
بایــاس، مدیرعامــل نشــر جئــو پوئتیــکا و نویســندة صــرب، در ایــن مراســم در ســخنانى 

ــاه بایرامــى و قصه هــاى ســبالن پرداخــت. ــه معرفــى کوت ب

ترانه هاى قیصر امین پور
نشــر کتــاب آبــى بــا مدیریــت زیبــا اشــراقى (همســر زنده یــاد 
قیصــر امین پــور) بــا انتشــار کتابــى جامــع دربــارة ترانه هــاى 
ایــن شــاعر فقیــد، بــه جرگــۀ ناشــران پیوســت. کتــاب ایــن 
ــى سبک شناســى  ــوان فرع ــا عن ــد ب ــان نمى ده ــوى ن ــه ب تران
ــان (عضــو  ــدى فیروزی ــتۀ مه ــور نوش ــاى قیصــر امین پ ترانه ه
هیئت علمــى دانشــگاه تهــران) ازســوى انتشــارات کتــاب آبــى 

ــت. ــرار گرف در قفســۀ کتاب فروشــى ها ق

هیئت مدیرة جدید ناشران آموزشى
انتخابــات و نشســت ســالیانة مجمــع عمومــى انجمــن فرهنگى ناشــران آموزشــى برگزار 
شــد و ابــوذر نصــر، مدیرمســئول انتشــارات «خیلى ســبز» بیشــترین رأى را کســب کرد؛ 
ــعید  ــى، س ــدى میرزا داغ ــاکى، مه ــا س ــى، محمد رض ــین متول ــن محمد حس همچنی
شــانره، افســر صفاییــان و ســیداکبر رییس دانــا به عنــوان اعضــاى هیئت مدیــره انتخــاب 
شــدند. وى افــزود: علــى جهانگیــرى و هامــون ســبطى به عنــوان اعضــاى على البــدل 
و محمــد شــجاعى و عبــاس مزینانــى به عنــوان بــازرس هیئت مدیــره منتخــب شــدند.

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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گوناگون

خانۀ هنرمندان میزبان هفتۀ تصویرگرى
هفتــۀ تصویرگــرى بــا افتتــاح 3 نمایشــگاه بــزرگ «مــا تصویرگر خود هســتیم»، «نشــان 
آبــان» و «تصویرگــران شــهر» در خانــۀ هنرمنــدان ایــران آغــاز شــد. هفتــۀ تصویرگــرى 
رویــدادى اســت کــه در ســال هاى متمــادى پــس از تأســیس انجمــن تصویرگــران ایــران 
برگزارشــده، امــا از ســال گذشــته و بــا اعــالم روز تصویرگــرى، تقویــم ثابــت و برنامه هــاى 

ــت. ــدا کرده اس ــرى پی مفصل ت

فصلنامۀ فلسفه و نگاهى به فلسفه براى کودکان
ــا  ــان ب ســیزدهمین و چهاردهمیــن شــمارة فصلنامــۀ نقــد کتــاب کالم، فلســفه و عرف

نگاهــى بــه کتــاب تاریــخ، نظریــه و عمــل فلســفه بــراى کــودکان، منتشــر شــد.

برندگان اتصاالت
ــود را در  ــدگان خ ــى، برن ــودك عرب ــات ک ــراى ادبی ــاالت ب ــزة اتص ــن دورة جای نهمی
ــرد.  ــى ک ــارجه معرف ــاب ش ــى کت ــگاه بین الملل ــمین دورة نمایش ــۀ سى وشش افتتاحی
جایــزة ســیصدهزار درهمــى کتــاب کــودك ســال بــه کتــاب به جــاى یــک خانــه، دو خانــه 
دارم، نوشــتۀ لــورکا ســبیتى از لبنــان اهــدا شــد. نویســنده در ایــن کتــاب تــالش دارد، بــه 
کــودکان کمــک کنــد تــا بــه واقعیــت طــالق والدیــن خــود از زاویــۀ مثبــت نــگاه کننــد.

فاطمــه شــرف الدین، نویســندة لبنانــى بــراى کتــاب کابوتشــینو جایــزة دویســت هزار 
درهمــى کتــاب ســال نوجوانــان را دریافــت کــرد. ایــن کتــاب خشــونت خانگــى در دنیــاى 

عــرب و جهــان امــروز را در مرکــز توجــه خــود قــرار داده اســت.
ــه ارزش  ــک ب ــاب، هری ــازى کت ــن آماده س ــن و بهتری ــن مت ــزة نوشــتن بهتری دو جای
ــل، نوشــتۀ نســیبه  ــدرم فی ــل، پ ــادرم گوری ــاى م ــه کتاب ه ــم به ترتیــب ب ــزار دره صده
العذیبــى از امــارات و کتــاب بــراى بــرادرم رامــز چــه اتفاقــى افتــاد؟ نوشــتۀ تغریــذ عــارف 
 النجــار از اردن اهــدا شــد. گوســفند روز هفتــم، نوشــتۀ امینــه العلــوى الهاشــمى از مراکــش 
بــه تصویرگــرى مایــا فــداوى برنــدة جایــزه صدهــزار درهمــى بهتریــن تصویرگــرى شــد. 
ــتین  ــوان نخس ــه» را به عن ــزار «لمس ــز نرم اف ــاب نی ــزار کت ــن نرم اف ــد بهتری ــزة جدی جای

برنــدة خــود معرفــى کــرد.

مناطق مرزى، میزبان 60 نویسنده
ــوادة   ــا خان ــن، ب ــدة روش ــعار «آین ــر ش ــا تکیه ب ب
 60 کتــاب  هفتــۀ  روزهــاى  در  کتاب خــوان» 
ــز  ــوان در مراک ــودك و نوج ــاعر ک ــنده و ش نویس
فرهنگى ـ  هنــرى سراســر کشــور، فروشــگاه هاى 
کانــون و مراکــز ســیار روســتایى، مرزى و عشــایرى 
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و مــدارس حضــور مى یابنــد. مراســم جشــن امضــا در مراکــز فرهنگى ـ هنــرى، مــدارس و 
فروشــگاه ها، برگــزارى نشســت نقــد و بررســى و برپایــى نمایشــگاه هاى کتــاب در مــدارس 

ــود. ــد ب ــه خواه ــن هفت ــاى ای بخشــى از برنامه ه
پیش ازایــن نیــز بــا انتشــار کتابچــۀ  شــیوه نامۀ کتاب خوانــى مربیــان و اعضــاى 
ــاى  ــان راهبرده ــن کتابچــه ضمــن بی ــد. ای ــه بودن ــه رفت ــن هفت ــه اســتقبال ای ــون ب کان
ــذت، کنجــکاوى و  ــا ل ــدن را ب ــد خوان ــون قصــد دارد فراین ســند چشــم انداز َده ســالۀ کان

ــد. ــراه کن ــش گرى هم پرس

تصویرگرى هاى برگزیدة کانون
ــرورش فکــرى  ــون پ ــدة کتاب هــاى کان ــار تصویرگــرى برگزی نمایشــگاه منتخبــى از آث
کــودکان و نوجوانــان در جشــنواره هاى بین المللــى، در مــوزة کــودك و نوجــوان 
ــودك  ــاب ک ــرى کت ــوزة تصویرگ ــى در ح ــاى بین الملل ــن جایزه ه ــت. ای ــزار شده اس برگ
شــامل براتیســالوا، بولونیــا، هانــس کریســتین اندرســن، مونیــخ، نومــا و یونســکو اســت. در 

ــد. ــم مى خورن ــر به چش ــگاه 46 اث ــن نمایش ای

نشا ن تصویرگرى براى مثقالى
ــان  ــو، نش ــه ملکى ج ــور و عاطف ــزاد غریب پ ــى، به ــدى حجوان ــى، مه ــید مثقال فرش
آبــان را کــه مهم تریــن نشــان انجمــن تصویرگــران اســت، بــه خــود اختصــاص دادنــد. 
همزمــان بــا 15 آبان مــاه و روز تصویرگــرى، مراســم اختتامیــۀ هفتــۀ تصویرگــرى بــا حضور 
پرشــور تصویرگــران در ســالن شــهناز خانــۀ هنرمنــدان ایــران برگــزار شــد و در این مراســم 
ــراى  ــان اهــدا شد. علــى بــوذرى دبیــر همایــش کتاب هــاى تصویــرى گفــت: ب نشــان آب

همایــش 40 مقالــه ارســال و در جریــان همایــش 10 مقالــه ارائــه شــد.
در ادامــۀ ایــن مراســم از نرگــس محمــدى، هــدى حــدادى، امیــر شــعبان پور به عنــوان 
ــن  ــارى انجم ــت افتخ ــن عضوی ــد. همچنی ــر ش ــرى تقدی ــام آوران تصویرگ ــه نفر از ن س
تصویرگــران بــه فریــدون عمــوزادة  خلیلــى، محمدحســین ســلعبى و لیلــى حائــرى یــزدى 

اهــدا شــد.

نشست کتابخانه هاى کودك
ــوم  ــاالنۀ متخصصــان عل ــرة س ــومین کنگ ــب س ــودك در قال ــاى ک نشســت کتابخانه ه
ــا  ــه ب ــت ک ــن نشس ــد. در ای ــزار ش ــى برگ ــۀ مل ــاه در کتابخان ــات 15 آبان م اطالع
ــنویس  ــه خوش ــد، اله ــزار  ش ــعه یافته» برگ ــۀ توس ــوان، جامع ــودك کتاب خ موضــوع ک
ــوزش  ــى و آم ــارة کتاب درمان ــرى رخ درب ــرى پ ــدن، مه ــق خوان ــودك و ح ــارة ک درب
تفکــر فلســفى، على اصغــر ســیدآبادى درمــورد کــودك و سیاســت هاى ملــى خوانــدن، 
زهــره قاینــى در زمینــۀ طــرح بــا مــن بخــوان، مینــا حدادیــان دربــارة نیم قــرن تجربــۀ 

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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ــان و پریســا پاســیار ســخنرانى  خوانــدن در کانــون پــرورش فکــرى کــودکان و نوجوان
ــد. کردن

رسانه هاى برتر نمایشگاه مطبوعات
ــوح  ــر ل ــاس، عالوه ب ــه براین اس ــد ک ــالم ش ــگاه اع ــال نمایش ــر و فع ــانه هاى برت رس
ــن  ــرد. همچنی ــد ک ــت خواهن ــز دریاف ــدى نی ــۀ نق ــال هدی ــون ری ــر، صدمیلی تقدی
غرفه هــاى فعــال نیــز چهــل تــا هشــتادمیلیون ریــال هدیــۀ نقــدى دریافــت خواهنــد 
ــه مدیرمســئولى  ــات ب ــۀ نشــریۀ نب ــوان، غرف ــودك و نوج ــروه نشــریات ک ــرد. در گ ک
ــر و غرفه هــاى داروگ و رشــد کــودك به عنــوان  مجتبــى ســادات، به عنــوان غرفــۀ برت

ــۀ فعــال معرفــى شــدند. غرف

غریب پور در برنامۀ «چشم شب روشن»
 ســیدعلى کاشــفى خوانســارى، کارشــناس و مجــرى برنامــۀ «چشــم شــب روشــن»، 
همزمــان بــا هفتــۀ تصویرگــرى میزبــان کیانــوش غریب پــور، گرافیســت بــود. غریب پــور 
گفــت: از ســال آینــده اگــر موفــق شــویم، نمایشــگاه مهمــان خارجــى خواهیــم داشــت 
تــا بتوانیــم هنــر بیــرون از مرزهــا را بــه دوســتان نشــان دهیــم، امــا واقعیــت ایــن اســت 
ــراى  کــه هنرمنــدان تصویرگــر مــا آن قــدر پیشــرو و مبتکــر هســتند کــه خودشــان ب
ــم،  ــد و هرچــه از بیــرون بیاوری ــه روزى دارن خودشــان کافــى هســتند و دیدگاه هــاى ب
ــرى  ــدازة تصویرگ ــرى به ان ــچ هن ــینما، هی ــد از س ــت و بع ــردن اس ــه کرمان ب ــره ب زی

ــت. ــى نداشته اس ــارات بین الملل افتخ

زیبا صدایم کن ترکى استانبولى 
همزمــان بــا برگــزارى نمایشــگاه کتــاب اســتانبول 2017، از نســخۀ ترکــى رمــان زیبــا 

صدایــم کــن، نوشــتۀ فرهــاد حســن زاده رونمایــى شــد.
ــود.  ــور ب ــران 20 کش ــان ناش ــان میزب ــا 21 آب ــتانبول از 13 ت ــاب اس ــگاه کت نمایش
ــام «تیمــاس» منتشــر شــده و در چــاپ  ایــن ترجمــه، ازســوى یــک ناشــر ترکیــه اى به ن
نخســت 3000 کتــاب در اختیــار مخاطبــان قــرار گرفته اســت. نســخۀ انگلیســى ایــن رمان 
ــا ترجمــۀ شــقایق قندهــارى به همــت کانــون پــرورش فکــرى کــودکان و  نیــز پیش تــر ب

نوجوانــان منتشــر شــده بــود.

جایزة مون بیم براى هدى حدادى 
ــن  ــاب بهتری ــاالنۀ انتخ ــنوارة س ــه جش ــم اوارد ک ــون بی ــزة  م ــن دورة جای در یازدهمی
ــل زن  ــر طب ــاب دخت ــراى کت ــدادى ب ــدى ح ــت، ه ــده در آمریکاس ــاى منتشرش کتاب ه
مــدال طــالى بهتریــن تصویرگــر را دریافــت کــرد. ایــن کتــاب پیش ازایــن نیــز در جایــزة 
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ــالى  ــدال ط ــکا، م ــیک  آمری ــات کالس ــى ادبی آکادم
ــود. مــون بیــم  بهتریــن تصویرگــر را دریافــت کــرده ب
ــکا  ــیگان آمری ــراوس، میش ــهر ت ــاله در ش اوارد، همه س
همــراه بــا برگــزارى جشــن خوانــدن و به منظــور 
افزایــش شناســایى کتاب هــاى برتــر و حمایــت از 

ــود. ــدا مى ش ــودك اه ــات ک ادبی
ــد  ــم از ســال 2007 توســط جرال ــون بی ــزة م جای
ــوادآموزى و  ــدن، س ــج خوان ــدف تروی ــا ه ــز ب جنکین
تشــویق کــودکان بــه ســخاوت و دل ســوزى، ایســتادگى 
رؤیاهایشــان  بــه  رســیدگى  و  زورگویــى  برابــر  در 
ــه بهتریــن کتاب هــاى کــودکان  بنیان گــذارى شــد و ب
ــى و  ــان انگلیس ــه زب ــمالى و ب ــکاى ش ــال در آمری ــر س ــه ه ــون ک ــات گوناگ در موضوع

ــاص دارد. ــت، اختص ــر شده اس ــپانیایى منتش اس
داوران جایــزه، متشــکل از کتابــداران، کودکان، معلمان، کتاب فروشــان و وبالگ نویســان 

هســتند تــا خوانــدن مادام العمــر را ترویــج  کنند.

فروش رایت 26 عنوان کتاب کودك در استانبول
آژانــس  مدیــر  جعفرى اقــدم،  مجیــد 
ادبــى و ترجمــۀ پــل، از نهایى شــدن 22 
ــرارداد فــروش رایــت کتــاب در نمایشــگاه  ق
بین المللــى کتــاب ترکیــه خبــر داد و گفــت: 
در قالــب ایــن قراردادهــا توانســتیم فــروش 
ــامل 26  ــى ش ــار ایران ــدادى از آث ــت تع رای
ــم. ــى کنی ــوان را نهای ــودك و نوج ــاب ک کت

میهمــان   2013 ســال  آژانــس  ایــن 
ویــژة نمایشــگاه اســتانبول بــود و موفــق بــه مبادلــۀ رایــت 12 عنــوان کتــاب 
کتــاب  بین المللــى  نمایشــگاه  در  حضورمــان  دورة  ششــمین  امســال  و  شــد 
اســتانبول بــود. غرفــۀ ایــران در ایــن نمایشــگاه بــه مــا ســپرده شــده بــود.

 
برگزیدگان جشنوارة کتاب و رسانه 

ــا حضــور محســن  ــان ب اختتامیــۀ شــانزدهمین دورة جشــنوارة کتــاب و رســانه 24 آب
جــوادى، معــاون امــور فرهنگــى وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمى، محمدجــواد 
ــران  حق شــناس و رییــس کمیســیون فرهنگــى اجتماعــى شــوراى اســالمى شــهر ته

ــدند. ــى ش ــف معرف ــاى مختل ــدگان بخش ه ــد و برگزی ــزار ش برگ

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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تخصصــى  مقالــۀ  و  نقــد  یادداشــت،  بخــش  در 
از: بودنــد  عبــارت  برنــدگان 

ــوان  ــا عن ــرى ب ــراى اث ــام ب ــیروس پره ــاى س 1. آق
«معمــای دایرة المعــارف هنــر» در فصلنامــۀ نقــد و 

ــران؛ ــاب ته ــى کت بررس
ــا  ــر ب ــراى اث ــى ب ــندى مؤمن ــم س ــرکار خان 2. س
ــد  ــۀ نق ــار» در فصلنام ــال انتش ــى درح ــه» و «بحران ــک قص ــهروند ی ــر ش ــوان «ه عن

ــوان. ــودك و نوج ــاب ک کت

ده ها دیدار با دانش آموزان توسط انجمن نویسندگان و کانون
ــت  ــم کرده اس ــى فراه ــال امکان ــان، امس ــودکان و نوجوان ــرى ک ــرورش فک ــون پ کان
ــز  ــاب در مراک ــۀ کت ــاى هفت ــوان در روزه ــودك و نوج ــاعر ک ــنده و ش ــه 60 نویس ک
ــى،  ــى، اعظــم بزرگ ــن اکرم ــد. جمال الدی ــرى سراســر کشــور حضــور یابن فرهنگى ـ  هن
ــا  ــمى، زیت ــره هاش ــت، منی ــى رحماندوس ــى، مصطف ــمیرا قیوم ــى، س ــین توالی حس
ــدى،  ــژگان بابامرن ــى، م ــه رحمان ــان ، فرزان ــان، جمشــید خانی ملکــى عبــاس جهانگیری
ــه  ــرت، طیب ــر ژوب ــاه آبادى، کل ــره شــهابى، حمیدرضــا ش حمیدرضــا شکارســرى، طاه
ــرادى   ــنگ م ــول، هوش ــر پوررس ــى، على اکب ــرى بابای ــعبانى، کب ــداهللا ش ــامانى، اس ش
کرمانــى، مجیــد عمیــق، محمدرضــا بایرامــى، آتوســا صالحــى، شــهرام شــفیعى، جعفــر 
ــى از  ــا بایرام ــد و محمدرض ــره ایب ــرى طاه ــه جعف ــى، الل ــا موزون ــى، رض توزنده جان

ــتند. ــه شــرکت داش ــن برنام ــه در ای نویســندگانى هســتند ک
ــۀ کتــاب  ــا همــکارى مؤسســۀ خان انجمــن نویســندگان کــودك و نوجــوان نیــز ب
تهــران در قالــب 123 اجــرا، شــامل 90 اجــرا در تهــران و 33 اجــرا در شهرســتان ها 
بــه دیــدار دانش آمــوزان در همــۀ گروه هــاى ســنى رفتنــد. یاســمن درســتى، 
عبدالرحمــن اونــق، احمــد اکبرپــور، حمیــد ابــاذرى، محمــد رمضانــى، مجیــد شــفیعى، 
ــرادى، غالمرضــا  ــاك، ســعیده موســوى زاده، مهــدى م ــح پ ــى، عبدالصال ــه کمال روداب
ــدى،  ــرا عب ــى، زه ــى فس ــى باباجان ــى زاده، عل ــاز ضراب ــگاه راد، بهن ــن پ ــاش، بهم بکت
ــاس  ــى، عب ــده جان ــر توزن ــرى، جعف ــلم  ناص ــدى، مس ــاس عب ــعبانى، عب ــین ش نوش
ــان، مســلم قاســمى، محمدرضــا  ــاس جهانگیری ــادى، عب ســپاهى یونســى، انوشــه من
ــدى،  ــى هیرمن ــان زاده، رض ــین قرب ــده، حس ــا برازن ــى، پریس ــاز فتاح ــى، مهن مرزوق
ــان،  ــاز باقــرى، داود امیری ــه جعفــرى، مهن شــهرزاد آریه بنــدان، فریبــرز لرســتانى، الل
مرجــان فوالدونــد، عبــاس قدیرمحســنى، شــهرام شــفیعى، منوچهــر اکبرلــو، ســولماز 
ــد، طاهــره ایبــد، جمال الدیــن اکرمــى، محمدرضــا شــمس، مریــم اســالمى،  خواجه ون
مهــدى طهــورى، محدثــه گودرزنیــا، هــدى حــدادى، حســن احمــدى، شــهال 
ــزه اى،  ــه حم ــى، روداب ــد طلوع ــرخ، محم ــره پری ــى، زه ــه نجف خان ــان، محبوب انتظاری
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ــى، شــهریار الونــدى،  طیبــه شــامانى، کاظــم اخــوان، محســن هجــرى، علیرضــا متول
تهمینــه حــدادى،  معصومــه انصاریــان، زهــرا موســوى، اســداهللا شــعبانى، حمیدرضــا 
ــر  ــار، نیلوف ــع افتخ ــریفى، رفی ــه ش ــى، هدی ــن پناه ــرى، پروی ــیوا حری ــاه آبادى، ش ش
نیک بنیــاد، مهــدى رجبــى، فرمهــر منجــزى، ســمانه قاســمى، شــیدا رنجبــر، کبــرى 
ــد  ــان، نوی ــد، مصطفــى خرام ــن، محمــد برومن ــادى، عبــاس ترب ــى، محمــود برآب بابای
ــرین  ــیخى، نس ــژگان ش ــرى، م ــن منتظ ــى، مهی ــزر غالم ــث ل ــیدعلى اکبر، حدی س
وکیلــى، حبیــب یوســف زاده، ســیامک گلشــیرى، ســیدعلى کاشــفى خوانســارى، محمد 
ــو،  ــده خداج ــفى، فروزن ــا یوس ــى، محمدرض ــین فتاح ــادى، حس ــد فره ــاع، پیون قص
ــرت،  ــورا حق پرســت، کلــر ژوب ــى، ن اعظــم مهــدوى، مجیــد راســتى، مریــم محمدخان
ــى، حســین  ــى، ســمیرا قیوم ــق، فاطمــه مشــهدى رســتم، حســین بکای ــد عمی مجی
ــدى،  ــژگان بابامرن ــب، م ــان، حســین احمــدى، بابــک نیک طل ــى، رضــوان خرمی توالی
فریبــا جعفــرزاده اســامى نویســندگانى اســت کــه در برنامــۀ «زنــگ کتــاب» شــرکت 

کرده انــد.

جوایز گنکور و رنودو دبیرستانى ها
آلیــس زنیتــه، نویســندة 31 ســالۀ فرانســوى 
بــراى رمــان هنــر باختــن به عنــوان برنــدة جایــزة 
گنکــور دبیرســتانى ها معرفــى شــد و جایــزة 
ــراى  ــى ب ــر ادیم ــه کائوت ــتانى ها ب ــودو دبیرس رن

ــید. ــویى رس ــارات س ــا از انتش ــروت م ــان ث رم
مجمــع ادبــى گنکــور به طــور رســمى در 
ســال 1902 میــالدى تأســیس شــد و نخســتین 
دورة جایــزه در روز 21 دســامبر ســال 1903 اهــدا 
شــد. جایــزة گنکــور هــر ســال نصیــب بهتریــن کتــاب داســتانى مى شــود کــه در طــول 
همــان ســال منتشــر شــده باشــد. در ســال هاى اخیــر گنکــور را در گونه هــاى دیگــر 
ــور  ــزة گنک ــان جای ــاى هم ــع، زیرمجموعه ه ــه درواق ــم ک ــم مشــاهده مى کنی ــى ه ادب
ــد از گنکــور اولیــن رمــان (کــه از ســال  اصلــى هســتند. ایــن زیرمجموعه هــا عبارت ان
1990 برگــزار  شــد)، گنکــور نــوول، گنکــور بیوگرافــى، گنکــور جوانــان و گنکــور شــعر 
ــور  ــور، گنک ــۀ گنک ــن زیرمجموع ــد. مهم تری ــه کار کرده ان ــاز ب ــال 1999 آغ ــه از س ک
ــى در  ــور اصل ــد از گنک ــد روز بع ــال چن ــر س ــه ه ــتانى اســت ک ــوزان دبیرس دانش آم
مــاه نوامبــر برگــزار مى شــود و هیئــت داورى کــه از میــان 1500 دانش آمــوز از 
ــر  ــن اث ــده اند، بهتری ــاب ش ــى انتخ ــتان خارج ــد دبیرس ــه و چن ــتان فرانس 55 دبیرس
ــر  ــک، دفت ــره اى فن ــى زنجی ــت کتاب فروش ــزه به هم ــن جای ــد. ای ــى مى کنن را معرف

ــود. ــزار مى ش ــور برگ ــى گنک ــارى آکادم ــوزش و همی ــى آم نظارت

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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گوناگون

برنامۀ تلویزیونى «برگ 24»
برنامــۀ تلویزیونــى «بــرگ 24» کارى از گــروه فرهنــگ و اندیشــۀ شــبکۀ چهــار ســیما 
ــاب،  ــۀ کت ــارکت خان ــا مش ــاب، ب ــۀ کت ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــود ک ــى ب و از برنامه های
ــاعت  ــدت 12 س ــک به م ــۀ مل ــان و کتابخان ــن نابینای ــیما، انجم ــار صداوس ــبکۀ چه ش
تولیــد شــد و به طــور زنــده از شــبکۀ چهــار، روز چهارشــنبه 24 آذر بــه مناســبت روز 
ــى،  کتــاب و کتاب خوانــى و جشــن ملــى کتــاب پخــش شــد. هوشــنگ مــرادى کرمان
حســن عامه کــن، اســداهللا شــعبانى و شــقایق قندهــارى، در بخــش کــودك و نوجــوان؛ 
محمدهــادى محمــدى، خانــۀ کتابــدار و گــروه جهــک در بخــش خانواده هــاى کتابــى 
ــد. ــه بودن ــن برنام ــان ای ــدس میهمان ــاع مق ــات دف ــش ادبی ــى در بخ ــاز فتاح و مهن

 
نمایشگاه کتاب کودك شانگهاى

نمایشــگاه بین المللــى کتــاب کــودك شــانگهاى در چیــن تنهــا نمایشــگاه کتــاب کــودك 
در منطــقة آسیا ـ پاســیفیک برگــزار شــد. در ایــن دوره از نمایشــگاه بیــش از شــصت هزار 
ــال و  ــدات دیجیت ــه، تولی ــاب، مجل ــامل کت ــوان ش ــودك و نوج ــص ک ــر مخت ــوان نش عن
ســرویس هاى آموزشــى ارائــه شــده بــود. در پنجمیــن ســال برگــزارى ایــن نمایشــگاه، ســه 
برنــدة جایــزة ادبــى بین المللــى کــودکان در نمایشــگاهى، 60 نقاشــى از آثــار خــود را بــراى 
کتــاب کــودك ارائــه کردنــد. برنــدة ایــن جایــزه در ســال 2017 هلــن وانــگ مترجــم ادبــى 
ســاکن لنــدن بــود کــه بــراى مشــارکت خــاص در زمینــۀ ادبیــات کــودك موفــق به کســب 

ایــن جایــزه در نمایشــگاه شــانگهاى شــد.

برندگان جایزة ملى کتاب آمریکا
برنــدگان بخش هــاى ادبیــات داســتانى، غیرداســتانى، ادبیــات نوجــوان و شــعر جایــزة 
ــکا کــه امســال  ــز ملــى کتــاب آمری ــکا 2017 معرفــى شــدند. جوای ملــى کتــاب آمری
ــور  ــا حض ــمى ب ــى مراس ــرد، ط ــه ک ــود را تجرب ــزارى خ ــتمین دورة  برگ شصت وهش
نویســندگان، ناشــران و اهالــى صنعــت نشــر در نیویــورك برگــزار و در بخــش ادبیــات 

ــده شــد. کــودك و نوجــوان، کتــاب دور از درختــان، نوشــتۀ رابیــن بنــوى برن

اعتراض 150 نویسندة بریتانیایى به کاهش کتابخانه در مدارس
150 تــن از نویســندگان بریتانیایــى بــا امضــاى نامــه اى سرگشــاده بــه کاهــش 
ــل  ــرى نی ــه رهب ــى ب ــندگان بریتانیای ــد. نویس ــراض کردن ــه ها اعت ــاى مدرس کتابخانه ه
گیمــن در نامــه اى سرگشــاده کــه بــه امضــاى چهره هاى مطــرح ادبــى چون فیلیــپ پولمن 
ــاى مدرســه ها  ــه کاهــش کتابخانه ه ــد ک ــالم کرده ان ــورى بلیکمــن رسیده اســت، اع و مال
موجــب مى شــود دســتاوردهاى کــودکان کاهــش یابــد. برمبنــاى اعــالم انجمــن اطالعــات 
ــت. ــم شده اس ــه ها ک ــاى مدرس ــداد کتاب خانه ه ــد از تع ــا 30 درص ــاى بریتانی کتابخانه ه
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آذر
نشست داستان هاى هشت سالگى

ــراى گــروه ســنى  ــا موضــوع داستان نویســى ب نشســت «داســتان هاى هشت ســالگى» ب
ــارودى،  ــوى گرم ــانه موس ــور افس ــا حض ــوز ب ــد نوآم ــۀ رش ــه مجل ــى ب ــا نگاه «ب» ب
طاهــره ایبــد، جعفــر توزنده جانــى و هــدى حــدادى 7 آذرمــاه 1396 در ســراى اهــل 
قلــم مؤسســۀ خانــۀ  کتــاب برگــزار شــد. افســانه موســوى گرمــارودى، ســردبیر مجلــۀ 
رشــد نوآمــوز، بــه ارائــۀ توضیحاتــى دربــارة جلســات داستان نویســى بــراى گــروه ســنى 
ــزار شده اســت، پرداخــت و  ــن نشــریه برگ ــۀ ای ــال در تحریری ــدت 8 س ــه به م «ب» ک

ــرد. ــاره ک ــاله ها اش ــا 10 س ــراى 8 ت ــى ب ــاى داستان نویس ــه ویژگى ه ب

نمایشگاه کتاب دوحه و ادبیات کودك
بیست و هشــتمین نمایشــگاه بین المللــى کتــاب دوحــه بــا حضــور 29 کشــور عربــى و 
خارجــى برگــزار شــد. شــعار امســال نمایشــگاه «به ســوى جامعــه اى آگاه» اســت. 82 
ناشــر کتــاب  کــودك، 241 ناشــر عربــى، 26 ناشــر خارجى و 24 نمایندگــى خارجــى 
ــاب  ــگاه کت ــال نمایش ــارى امس ــان افتخ ــد. مهم ــور دارن ــال حض ــگاه امس در نمایش
ــودکان  ــر روى ک ــال ب ــگاه امس ــى نمایش ــز اصل ــت. تمرک ــان اس ــور آلم ــه، کش دوح

خواهــد بــود.

فرهنگ عامه و اسطوره در ادبیات کودك
ــودك، نوشــتۀ  ــات ک ــه در ادبی ــاى بیســت وپنج ســال اســطوره و فرهنــگ عام کتاب ه
میتــرا متاجى  امیــررود و فرهنــگ عامــه و اســطوره در ادبیــات کــودك، نوشــتۀ 
ــطوره در  ــه و اس ــگ عام ــش فرهن ــه نق ــررود ب ــرا امی ــوى و میت ــیده راحیل موس س
ــنگ،  ــارات ناس ــد. انتش ــوان مى پردازن ــودك و نوج ــوزة ک ــار ح ــودك و آث ــات ک ادبی
ــب  ــودك را در قال ــات ک ــه در ادبی ــگ عام ــطوره و فرهن ــال اس ــاب  بیســت وپنج س کت
ــطوره در  ــه و اس ــگ عام ــاب  فرهن ــال و کت ــت 150000 ری ــه قیم ــه و ب 156 صفح
ادبیــات کــودك را در قالــب 72 صفحــه و بــه قیمــت 75000 ریــال منتشــر کرده اســت.

نشست دادوستد متن و تصویر
ــوان  ــا عن ــوان ب ــودك و نوج ــندگان ک ــن نویس ــى انجم ــت تخصص ــن نشس چهارمی
«دادوســتد متــن و تصویــر» بــا حضــور مهــدى حجوانــى، کیانــوش غریب پــور 
حجوانــى  مهــدى  شــد.  برگــزار   (1396 آذر   2) خلیلــى  عمــوزادة  فریــدون  و 
فریــدون  و  کــرد  ســخنرانى  تصویــر  و  متــن  تعامــل  دربــارة  نشســت  ایــن  در 
عمــوزاده و کیانــوش غریب پــور تجربــۀ کارگاه کتــاب تصویــرى را ارائــه کردنــد.

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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نشست رمان نوجوان: تعاریف و تاریخچه
ــا  ــور حمیدرض ــا حض ــران» ب ــۀ آن در ای ــف و تاریخچ ــوان: تعاری ــان نوج نشســت «رم
شــاه آبادى، سرپرســت ســابق پــروژة رمــان نوجــوان امــروز در کانــون پــرورش فکــرى 
کــودکان و نوجوانــان، اعضــاى هیئت علمــى و دانشــجویان کارشناسى ارشــد و دکتــراى 
ادبیــات دانشــگاه فردوســى مشــهد ازســوى کارگــروه ادبیــات کــودك و نوجــوان ایــن 
ــهد، (7 آذر  ــى مش ــگاه فردوس ــۀ دانش ــاب و اندیش ــون کت ــکارى کان ــا هم ــگاه ب دانش

ــوم انســانى برگــزار شــد. 1396) در دانشــکدة ادبیــات و عل
حمیدرضــا شــاه آبادى، مدیــر انتشــارات مدرســه، در ایــن نشســت بــه ارائــۀ تعریف هایى 
از ســه مفهــوم رمــان، نوجــوان و رمــان نوجــوان پرداخــت و ریشــه هاى فلســفى و اجتماعــى 
هریــک از ایــن مفاهیــم را مطــرح کــرد و گفــت، رمــان مفهومــى ذهنــى اســت نــه پدیده اى 
بیرونــى؛ زیــرا دراصــل، رمــان مفهومــى ذهنــى دارد و هــر شــخصى بــا توجــه بــه درکــى که 

از موضــوع دارد مى توانــد تعریــف متفاوتــى از رمــان ارائــه کنــد.

اختتامیۀ سومین جشنوارة سپیدار
آییــن اختتامیــۀ ســومین دورة جشــنوارة ســپیدار (11 آذر 1396) در کانــون پــرورش 

فکــرى کــودکان و نوجوانــان برگــزار شــد.
احمــد مســجدجامعى، نوش آفریــن انصــارى، ســیدرضا صالحــى امیــرى، مصطفــى 
ــورى،  رحماندوســت، فریــدون عمــوزادة خلیلــى، منــاف یحیى پــور، زهــرا صدراعظــم ن
شــهرام اقبــال زاده، کیانــوش غریب پــور، ســیدرضا کروبــى، آزاده صمــدى، غــزل شــاکرى 

و رایــزن فرهنگــى افغانســتان در ایــران از حاضــران در ایــن مراســم بودنــد.
ــه دورة  ــى س ــم ط ــپیدار ه ــنوارة س ــت: در جش ــى گف ــوزادة خلیل ــدون عم فری
ــه  ــال 1394 ب ــر در س ــد از 440 نف ــرکت کرده  ان ــه ش ــى ک ــداد بچه های ــته تع گذش
2200 نفــر در ســال 1396 رسیده اســت. در ایــن مراســم برگزیــدگان کــودك و 
نوجــوان در بخش هــاى مختلــف شــعر، داســتان، کارگروهــى، ســاخت پویانمایــى، فیلــم 

و کتاب هــاى تولیــدى از کارگاه خلــق کتاب هــاى تصویــرى معرفــى شــدند.
مجموعــۀ شــعر یــک  نفــر بــه  نــام یــاد از محمــد دهریــزى شایســتۀ رتبــۀ نخســت شــد 
و از رمــان کارگاه بــازى  هــاى از زهــرا شــاهى، داســتان امپراتــور زاگــرس از الهــام مزارعــى و 

داســتان افســانۀ جزیــرة کبــودان از ســمیه ســیدیان تقدیر شــد.

تصویرگر ایتالیایى در تهران
ــابقه و کارگاه  ــن دورة مس ــى» و چهارمی ــخصیت پردازى هندس ــرى «ش کارگاه تصویرگ
خلــق کتــاب تصویــرى بــا حضــور «فیلیــپ جوردانــو»، تصویرگــر ایتالیایــى و بــا همکارى 
مؤسســۀ نمایشــگاه هاى فرهنگــى ایــران و انجمــن تصویرگــران ایــران و بــا حضــور 20 نفــر 

از تصویرگــران ایرانــى برگزار  شــد.
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حمایت ارشاد از مجالت دینى کودك
معــاون قــرآن و عتــرت ارشــاد بــا اشــاره بــه حمایــت از انتشــار مجــالت دینــى و قرآنــى 
در زمینــۀ کــودك و نوجــوان گفــت: بخــش کــودك و نوجــوان و توجــه بــه تولیــد آثــار 
دراین زمینــه بایــد تقویــت شــود. وى از تولیــد کتاب هــاى قرآنــى و دینــى بــراى گــروه 

ســنى کــودك و نوجــوان بــا همــکارى بــا معاونــت فرهنگــى خبــر داد.

اسناد خاندان میرزاحسن رشدیه در قم
ــاب  ــندة کت ــد، نویس ــان موح ــیدرضا باقری س
ــم،  ــدان میرزاحســن رشــدیه در ق اســناد خان
آخــر  ســال   10 رشــدیه  مرحــوم  گفــت: 
ــت  ــا حمای ــرد و ب ــم به ســر ب عمــرش را در ق
شــیخ عبدالکریــم حائــرى کــه مؤســس حــوزه 
 اســت، نخســتین مدرســۀ قــم را تأســیس 

ــرد. ک
کتــاب اســناد خاندان میرزاحســن رشــدیه 
در قــم، به کوشــش ســیدرضا باقریــان موحــد 

ــه زودى منتشــر مى شــود. ب
ایــن اســناد شــامل پروندة پرســنلى ایشــان 
و نــوادگان رشــدیه و اســنادى از مــدارس 
ــت هاى  ــا، یادداش ــت. نامه نگارى ه ــدیه  اس رش
روزانــه و برخــى از اســناد مکاتبــات او در رابطــه 
بــا حقــوق بازنشســتگى اش هــم در ایــن کتــاب 

آمده اســت.

معارفۀ مدیرعامل جدید کانون پرورش
ــل  ــۀ مدیرعام ــع و معارف ــن تودی آیی
کــودکان  فکــرى  پــرورش  کانــون 
وزیــر  حضــور  بــا  نوجوانــان  و 
حــوزة  رییــس  آموزش وپــرورش، 
هنــرى، علیرضــا  حاجیــان زاده، فاضــل 
نظــرى و جمعــى از مســئوالن (22 
ـ تئاتر  ســینما  ســالن  در  آذرمــاه) 

شــد. برگــزار  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــرى  پــرورش  کانــون 
فاضــل نظــرى، بــه ســه رویکــرد اصلــى بــراى فعالیتــش در کانــون پــرورش فکــرى 

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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کــودکان و نوجوانــان اشــاره کــرد و گفــت: رویکــرد محتوامحــور و توجــه بــه محتــوا و 
توســعۀ کیفــى در کنــار توســعۀ کمــى اســت. همچنیــن افزایــش توجــه بــه کانــون نیــز 

از مــواردى اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد.

تجلیل از مرادى کرمانى در کمبریج
از هوشــنگ مــرادى کرمانــى در نخســتین کنفرانــس آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســى 
ــش  ــتمر در داستان نویســى و نق ــالش مس ــال ت ــاس 50 س ــج، به پ ــگاه کمبری در دانش

ممتــاز در توســعۀ زبــان و ادبیــات فارســى تجلیــل شــد.

نشست رونمایى بازارسازى فرهنگى
مراســم رونمایــى کتــاب بازارســازى فرهنگــى با حضــور مدیر مطالعــات فرهنگى شــهردارى 
تهــران، مدیرعامــل مجمــع نوشــت افزار ایرانــى اســالمى و محمدمهــدى ایزدخــواه نویســندة 
کتــاب برگــزار شــد. مؤلــف کتــاب تصریــح کــرد: 42 کشــور در ایــن کتاب بررســى شــده اند 
کــه براســاس نتایــج آن 10 کاراکتــر پرطرفــدار همــه آمریکایــى هســتند. در ایــران هــم 10 
کاراکتــر اول محبــوب آمریکایــى هســتند و ایــن درحالــى اســت کــه در کشــور ترکیــه در 

همســایگى مــا دو کاراکتــر اول محبــوب بچه هــا تــرك هســتند.

زندگى خالق هرى پاتر فیلم مى شود
فیلمـى دربـارة زندگـى «جى کى رولینگ» نویسـندة مشـهور انگلیسـى و خالـق هفت گانۀ 
هرى پاتـر سـاخته مى شـود. فیلم نامـۀ زندگـى رولینـگ را «آنـا کالسـن» نوشـته کـه در 
آن از 25 سـالگى بـه بعـد رولینـگ مى پـردازد. در ایـن فیلـم ازدواج اول رولینـگ، باردارى 
غیرمنتظـره، از دسـت دادن شـغل و افسـردگى و در ادامـه  نـگارش رمان هـاى هرى پاتـر 
به تصویـر کشـیده شده اسـت. پـس از پایـان هفت گانـۀ هرى پاتـر، در سـال 2016 فیلـم 
جدیـدى برگرفتـه از کتاب هـاى هرى پاتر یعنـى «هیوالهاى خارق العاده و زیسـتگاه آن ها» 
کـه خـود «رولینـگ» نـگارش فیلم نامـۀ آن را نیـز برعهده داشـت، سـاخته شـد و بیش از 

473 میلیـون دالر در سـینماهاى جهـان فروش داشـت.

نمایشگاه تصویرگرى «یلداى کاغذى»
ــۀ  ــت مؤسس ــذى»، به هم ــداى کاغ ــوان «یل ــا عن ــرى ب ــى تصویرگ ــگاه گروه نمایش
فرهنگــى اکــو و اســتودیو ســین برگــزار شــد. در ایــن رویــداد 49 هنرمنــد تصویرگــر، 

ــتند. ــان گذاش ــد مخاطب ــرض دی ــود را در  مع ــار خ آث

نشست تصویرگرى کتاب در مشهد
ــا حضــور هــدى حــدادى؛  ــاب کــودك و نوجــوان، ب نشســت تخصصــى تصویرگــرى کت
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ــا (ع)  ــگاه امام رض ــى دانش ــات فارس ــروه ادبی ــر؛ مدیرگ ــا نویدى مه ــر و حمیدرض تصویرگ
ــى از  ــف کوتاه ــس از تعری ــدادى، پ ــدى ح ــد. ه ــزار ش ــهد برگ (23 آذر 1396) در مش
چیســتى کتــاب تصویــرى بــه بیــان تعاریــف آن پرداخــت و گفــت: ایــن رویکــرد در ایــران 
ــداران خــودش اســت و دراین زمینــه  ــدة نوظهــورى اســت کــه درحــال یافتــن طرف پدی

ــرد. ــوج اشــاره ک ــاده رو و م ــا در پی ــز، گل ه ــى قرم ــر بین الملل ــد اث ــه چن ــوان ب مى ت

نشست مطالعۀ مطبوعات میان جوانان
نشســت تخصصــى «ترویــج فرهنگ 
مطالعــه مطبوعات در بیــن جوانان» 
دفتــر  در  آذرمــاه  بیست وششــم 
ــانه ها  ــزى رس ــات و برنامه ری مطالع
امامــى  شــد. حســین  برگــزار 
ــان  ــن متخصص ــس انجم (نایب ریی
روابــط عمومــى)، محمــود مختاریان 

(مــدرس دانشــگاه عالمــه طباطبایى)، ســیدعلى کاشــفى خوانســارى (پژوهشــگر مطبوعات 
ــن نشســت حضــور داشــتند. کــودك و نوجــوان) در ای

10 کتاب برتر کودك در سال 2017 میالدى
ســایت اطالع رســانى «پرنتــس» در حــوزة خانــواده و مشــکالت و دغدغه هــاى کــودکان 
ــن کتاب هــاى چاپ شــده  ــن ســایت در گزارشــى بهتری ــد. ای ــن فعالیــت مى کن و والدی

ــى کرده اســت: ــودك را به این شــرح معرف در ســال 2017 در حــوزة ک
-  چه وقــت شــیرتان نیــاز بــه حمــام دارد، نویسنده: ســوزانا لئونــارد هیــل، 

ــمن؛ ــل ویس ــر: دانی تصویرگ

-  همــۀ دوســتانم زود خوابیده انــد، نویســنده: دیویــد وینســتون، تصویرگــر: ماگالــى 
؛ چ ها

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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-  وارتــوگ: یــک افسانه شــمردن، نویســنده: بیردى بلــک، تصویرگر: روزالینــد 
ــاو؛ بردش

-  کتــاب الفبــا، فروشــگاه الفبــا، A-Z، نوشــتۀ روت ســیمونس، تصویرگــر: گراهــام 
گریــن؛

ــرج  ــرى: ج ــوردروى، تصویرگ ــى ک ــنده: تریس ــاى خانگى، نویس ــتان پرى ه -  داس
مارتیــن؛

-  زن کوســه اى: داســتان واقعــى از ایگوئیــن کالرك بــا عنــوان شــجاع ترین 
دانشــمند اقیانــوس، نوشــتۀ جــس کیتینــگ، تصویرگر: مارتــا آلــوارز میگوئنــز؛

-  چارلى و ماوس، نوشتۀ الوورل سیندر، تصویرگر: امیلى هاگز.

ــر:  ــاك، تصویرگ ــو لیس ــد لیســاك و ماتی ــتۀ هیل ــه را مى شکند، نوش ــد جعب -  هیل
جوانــا لیــو وریتــوف؛

-  دوستان واقعى، نویسنده: شانون هیل، تصویرگر: لیئوین فاین؛
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-  آن سوى دریاى درخشان، نویسنده: الرن ولک.

نکوداشت سوسن طاقدیس
نوزدهمیــن ســالگرد تأســیس انجمــن نویســندگان کــودك و نوجــوان بــه بزرگداشــت 
ــا  ــى، حمیدرض ــا نبات ــى، فریب ــین فتاح ــت و حس ــاص یاف ــس اختص ــن طاقدی سوس
ــان ســخنان  ــد. پــس از پای ــارة او صحبــت کردن شــاه آبادى و جمال الدیــن اکرمــى درب
ــۀ  ــر و هدی ــوح تقدی ــه نمایندگــى از اعضــاى انجمــن ل ــى ب ــس، عمــوزادة خلیل طاقدی
معاونــت فرهنگــى و شــهردارى را تقدیــم او کــرد. همچنیــن بــه نمایندگــى از اشــرف 

ــم شــد.  ــن نویســنده تقدی ــه ای ــه اى ب ــى، هدی ــۀ مل بروجــردى، رییــس کتا بخان

پروندة ویژه کاروان مهر براى آندرسون
پانزدهمیــن شــمارة از دوماهنامــۀ کاروان 
مهــر بــا تکیه بــر مــرور زندگــى و آثــار 
ــد. ــر ش ــون منتش ــتین آندرس ــس کریس هان

کاروان مهــر در ســه بخــش، گــردآورى و 
ــا عنــوان  تنظیــم شــده کــه بخــش اول آن ب
«یــک نــگاه، یــک زندگــى» بــه هانــس 
کریســتین اندرســون اختصــاص یافته اســت. 
در ایــن بخــش آثــار و ترجمه هایــى از فرزانــه قوجلــو، متیــن خاك پــور، فرزانــه قوجلــو، 
ــان  ــته کیه ــى و خجس ــى، آزاده فان ــه وطن چ ــدق، عاطف ــاناز مص ــن، س ــرگ برزی گلب

آمده اســت.
 

برگزیدگان جشنوارة نقد کتاب
ــاون  ــا حضــور مع ــاه ب ــاب» 27 آذرم ــد کت ــن دورة جشــنوارة «نق ــدگان چهاردهمی برگزی
ــودك و  ــدند. در بخــش ک ــى ش ــالمى، معرف ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــى وزی ــور فرهنگ ام
نوجــوان «تجلــى شــاعرانۀ بــاد: واکاوى اشــعار پرویــن دولت آبــادى بــا رویکــرد بــه عناصــر 
اربعــه و تأثیــر و ارتبــاط آن بــر تفکــر و بــرون  داد اســتعدادهاى نهفتــۀ کــودکان»، کیمیــا 
امینــى، فصلنامــۀ نقــد کتــاب کــودك و نوجــوان، س ســوم، ش 11، 1395، برگزیــده شــد 
ــا مدیرمســئولى و  ــژه فصلنامــۀ پژوهش نامــۀ ادبیــات کــودك و نوجــوان ب و در بخــش وی

ــر انتخــاب شــد. ســردبیرى مهــدى حجوانــى  به عنــوان نشــریۀ شایســته تقدی

برترین  پژوهشگران  کانون
ــرورش  ــون پ ــش در کان ــۀ  پژوه ــاى هفت ــن دورة  برنامه ه ــدة نهمی ــگران برگزی پژوهش
ــه آقاحســینى از  ــا عطی ــان معرفــى شــدند. در بخــش مقاله ه فکــرى کــودکان و نوجوان

اخبار نقد کتاب کودك و نوجوان
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اصفهــان بــا عنــوان «نمایــش و نقــد فیلم هــاى امــور ســینمایى کانــون و تفکــر»، محمــود 
مــروج از البــرز بــا مقالــۀ «مدیریــت راهبــردى اجــراى خط و مشــى هاى ســازمان فرهنگى»، 
اعظم الســادات نورانــى بــا بررســى «تأثیــر دوره هــاى آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان و 
مربیــان بــر بهــره ورى ســازمان» و مقالــۀ گروهــى اثــر زهراســادات شــاه احمد قاســمى، اکرم 
ــا عنــوان «فراینــد تحــول و مدیریــت آن در ســازمان هاى  گــودرزى و فاطمــه ســلیمانى ب

آموزشــى از دیــدگاه اســالم» از تهــران به عنــوان نفــرات برگزیــده معرفــى شــدند.
در بخــش طرح هــا و پایان نامه هــا پژوهش هایــى بــا عنوان هــاى تأثیــر نمایــش 
ــوع و  ــر ن ــن ب ــانه اى والدی ــواد رس ــنى (ج) و بررســى س ــروه س ــودکان گ ــت ک ــر خالقی ب
ــوب و  ــا مرغ ــب از بیت ــال، به ترتی ــا 12 س ــودکان 10 ت ــط ک ــتفاده از آن توس ــزان اس می
فرشــته شــهمیرزادى هــر دو از مازنــدران،   تأثیــر قصه گویــى بــر بهبــود مهــارت اجتماعــى 
و عملکــرد تحصیلــى دانش آمــوزان نابینــا و کارکردهــاى نمایشــى و آموزشــى عروســک هاى 
ــار زهــرا  ــر، به ترتیــب آث ــۀ گاردن ــر کــودکان براســاس نظریــۀ هوش هــاى چندگان ــازى ب ب
ــر  عبدالحــى و عــذرا امامــى گواشــین از تهــران و تأثیــر بازى درمانــى شــناختى ـ رفتارى ب
خودکنترلــى و تکانشــگرى کــودکان و نوجوانــان از محبوبــه مقصــودى مربى اســتان مرکزى 

ــى شــدند. ــده معرف ــوان برگزی به عن
ــى از  ــهرام رفیع ــران، ش ــور از ته ــه آقاپ ــار فرزان ــا آث ــا و پایان نامه ه در بخــش طرح ه
زنجــان و ســحر نعیمــى از اســتان فــارس نیــز ازســوى داوران شایســتۀ تقدیــر شــناخته 

شــدند.

پژوهشگران برتر نهاد کتابخانه هاى عمومى کشور
کتابخانه هــاى  نهــاد  برتــر  پژوهشــى  طرح هــاى  و  پژوهشــگران 
عمومــى کشــور معرفــى شــدند. نســیمه جهانــى از اســتان مازنــدران 
بــا کتــاب نقــش کتابخانه هــاى عمومــى در پــرورش خالقیــت 

ــت. ــت یاف ــش دس ــت پژوه ــاز در کیفی ــۀ ممت ــه رتب ــودکان، ب ک

ــودکان و  ــنامه  هاى ک ــى نمایش ــد دراماتیک ــار نق انتش
ــان نوجوان

ــان،  ــودکان و نوجوان ــنامه  هاى ک ــى نمایش ــد دراماتیک ــاب نق کت
ــر  ــراى تئات ــده ب ــنامۀ منتشرش ــش از 30 نمایش ــد بی ــامل نق ش
ــر  ــور منتش ــرام جاللى پ ــر به ــم دکت ــان به قل ــودکان و نوجوان ک
ــزارى بیســت وچهارمین دورة  ــا برگ ــان ب ــاب همزم ــن کت شــد. ای
ــده  ــر ش ــوان منتش ــودك و نوج ــر ک ــى تئات ــنوارة بین الملل جش

اســت.
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«جیمز فرانکو» در نقش «عمو شلبى» 
ــارة «شــل سیلورســتاین»  ــام شــل» را درب ــام «پســرى به ن جیمــز فرانکــو، فیلمــى به ن
ـ شــاعر و نویســندة ادبیــات کــودك ـ مى ســازد و نقــش اصلــى اش را خــود ایفــا مى کنــد. 
ــاخته  ــام شــل س ــوان پســرى به ن ــا عن ــزا روگاك» ب ــى از «لی ــر براســاس کتاب ــن اث ای
مى شــود. ایــن فیلــم بــه زندگــى و درگیرى هــاى شــخصى و حرفــه اى سیلورســتاین در 
زمــان نوشــتن کتــاب معــروف درخــت بخشــنده و مجموعه شــعر جایــى کــه پیــاده رو 

ــردازد. ــود، مى پ ــام مى ش تم
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