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کودک و نوجوان ايران در نيمه اول سال ۱393 کتاب  الف: 
کودک و نوجوان به زبان اسپانيايی کتاب  رونمايی 23 عنوان 

كودک	و	نوجوان	به	زبان	اسپانیایی	روز	شنبه	6	اردیبهشت	ماه	با	حضور	 كتاب	 23	عنوان	
كانون،	مدیرعامل	مؤسسه	»اندیشه	شرق«	و	جمعی	از	نویسندگان	 مدیرعامل	و	مسئوالن	
كودكان	و	نوجوانان	رونمایی	شد.	 كانون	پرورش	فكری	 كودک	و	نوجوان	در	 و	فعاالن	حوزه	
كتاب	ها	عبارت	اند	از:	خیانت	یهودا	در	آغوش	امواج	اثر	سید	مهدی	شجاعی	 برخی	از	این	
كلهر،	وای	تشنگی	اثر	سید	مهدی	شجاعی	و	مهدی	 و	علی	میرزا	بیگی،	راز	دعبل	اثر	فریبا	
كتبی	 رحیمی،	آخرین	امید	آخرین	سخن	اثر	مصطفی	رحماندوست،	مسافر	نیمروز	اثر	سرور	
كلر	و	مهربان	مثل	 كه	از	سوی	انتشارات	بعثت	منتشر	شده	اند؛	امین	ترین	دوست	اثر	ژوبرت	
كانون	پرورش	فكری؛	و	تو	را	خدا	آفرید	اثر	مهرانه	 مسیح	اثر	محمود	جوانبخت،	از	انتشارات	

جندقی،	انتشارات	الهام	شرق.

گردهمايی ناشران و نويسندگان به ياد مرحوم عليان جاسبی
نوزدهم	 آزادی،	 پیام	 انتشارات	 بنیان	گذار	 جاسبی،	 علیان	 محمدرضا	 یادبود	 مراسم	
كودک	 اهل	قلم	 در	سرای	 كودک	 كتاب	 ناشران	 فرهنگی	 انجمن	 از	سوی	 اردیبهشت	ماه	
ناشران	 فرهنگی	 انجمن	 اعضای	 با	حضور	 تهران،	 كتاب	 بین	المللی	 نمایشگاه	 نوجوان	 و	
كودک	و	نوجوان	برپا	شد.	جاسبی	سال	1327	در	تهران	به	دنیا	آمد	و	از	سال	1357  كتاب	
كه	قائم	مقام	 كتب	مذهبی	پرداخت.	وی	 كودک	و	 كتاب	 در	انتشارات	پیام	آزادی	به	نشر	
اولین	 بود،	 اسالمی	 انقالب	 ناشران	 مجمع	 مدیر	 هیئت	 عضو	 و	 ناشران	 اسالمی	 انجمن	
كشور	انتخاب	شد.	 كودک	و	نوجوان	 كه	سال	1370	به	عنوان	ناشر	برگزیده	 ناشری	است	
رئیس	 جامعی،	 مسجد	 احمد	 مراسم	 این	 در	 درگذشت.	 	1391 سال	 فرهنگی	 فعال	 این	
كتاب،	 خانه	 مدیرعامل	 میرزایی،	 نجفعلی	 و	 علیان	 مرحوم	 خانواده	 ناشران،	 اتحادیه	

حضور	داشتند.

	مریم	معمار

کودک و نوجوان ايران و جهان در نيمه اول سال ۱393 کتاب 
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کودک و نوجوان تقدير از 25 سال تالش سپيده خليلی در سرای اهل قلم 
كودک	 قدردانی	از	بیست	وپنج	سال	فعالیت	ادبی	سپیده	خلیلی،	چهره	فعال	حوزه	ادبیات	
كتاب	تهران	برگزار	شد.	 و	نوجوان،	از	سوی	نشریه	شهرزاد	درآخرین	روز	برپایی	نمایشگاه	
درباره	 و	 كودكان	 برای	 كتاب	 عنوان	 پنجاه	 و	 از	صد	 بیش	 نویسنده	 خلیلی،	 دكتر	سپیده	
آن	ها،	سال	1338	در	شمیران	به	دنیا	آمد	و	از	سال	1368	به	نویسندگی	و	ترجمه	پرداخت.	
گذاشت	و	طی	این	سال	ها	سردبیری	مجالت	 كودک	را	بنیان	 وی	سال	1372	مجله	رشد	
كودكان	و	پرستو	)ضمیمه	نشریه	بچه	های	 كودک،	رشد	نوآموز،	شاهد	 مختلفی	چون	رشد	
پرورش	 كانون	 كتاب	 او	جوایز	جشنواره	های	 كتاب	های	 است.	 داشته	 عهده	 به	 را	 شرق(	
كودک،	دوچرخ	طالیی	و	...	را	برایش	به	 كودكان	و	نوجوانان،	جشنواره	مطبوعات	 فكری	
كتب	 كارشناس	 كتب	درسی	و	 ارمغان	آورده	است.	وی	همچنین	عضو	شورای	دفتر	تألیف	
كودک	 كودک	و	نوجوان	است.	در	این	مراسم	جمعی	از	نویسندگان	 كتابخانه	ملی	 خارجی	

و	نوجوان	به	صحبت	درباره	سپیده	خلیلی	پرداختند.

کتاب های دينی برپايی نمايشگاهی از تصويرگری 
كانون	پرورش	فكری	 كتابخانه	مرجع	 كتاب	های	منتخب	دینی	 نمایشگاهی	از	تصویرگری	
از	 بیش	 تصویرگری	 نمایشگاه	 این	 در	 شد.	 برپا	 	93 خرداد	 ابتدای	 از	 نوجوانان	 و	 كودكان	
این	 شد.	 گذاشته	 نمایش	 به	 دین	 موضوع	 با	 نوجوان	 و	 كودک	 كتاب	های	 از	 عنوان	 	60
رسول	 )ص(	 »محمد	 قبیل:	 از	 كتاب	هایی	 تصویرگری	 نقاشی«	 »یک	 عنوان	 با	 نمایشگاه	
كنید«،	»بهار	در	بادیه«،	»گاو	زرد	طالیی«،	»غیر	از	خدا	هیچ	كس	 خدا«،	»بهشت	را	زینت	
10	جلدی	 و	مجموعه	 عوضی«	 »اتوبوس	 ستاره«،	 آن	 »طلوع	 نقاشی«،	 »یک	 نبود«،	 تنها	

گرفت. »قصه	های	حیوانات	در	قرآن«	را	در	معرض	دید	عالقه	مندان	قرار	

کودک و نوجوان شدند نويسندگان افغانستان صاحب انجمن ادبيات 
كشور	و	 گسترده	نویسندگان	این	 كودک	و	نوجوان	افغانستان	با	مشاركت	 انجمن	ادبیات	
تأسیس	شد.	حمیدرضا	شاه	آبادی،	مدیرعامل	 »الهدی«	 بین	المللی	 با	حمایت	مؤسسه	
این	 نویسندگان	 روزافزون	 عالقه	مندی	 به	 توجه	 با	 گفت:	 این	باره	 در	 »الهدی«	 مؤسسه	
كودک	و	نوجوان،	ضرورت	تأسیس	چنین	انجمنی	 كشور	برای	تولید	محتوا	برای	مخاطبان	
در	 انجمن	 این	 تأسیس	 مقدمات	 می	شد.	 احساس	 افغانستان	 میان	 در	 قبل	 سال	ها	 از	
كتاب	تهران	چیده	شده	بود	و	در	سفر	به	افغانستان	طی	جلساتی	با	اشخاص	 نمایشگاه	
نویسندگان	 به	همت	 انجمن	 این	 نوجوان،	 و	 كودک	 ادبیات	 حوزه	 در	 افغان	 صاحب	نظر	
كار	خود	 ـ	هنری	و	انتشارات	بین	المللی	»الهدی«	 كشور	و	همراهی	مؤسسه	فرهنگی	 این	

كرد. را	آغاز	

گابريل پاچکو به نفع يک مؤسسه خيريه نمايشگاهی از آثار 
دعوت	 به	 	93 خرداد	 در	 جهان،	 معاصر	 تصویرگران	 مطرح	ترین	 از	 یكی	 پاچكو،	 گابریل	
را	 آثارش	 تا	جدیدترین	 كرد	 ایران	سفر	 به	 بار	 برای	نخستین	 استودیو	طراحی	»دانه	آب«	
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كار	و	 كه	در	حال	حاضر	در	اسپانیا	و	آرژانتین	به	 به	نمایش	بگذارد.	این	هنرمند	مكزیكی	
برپا	 كشورهای	مختلف	 را	در	 كارگاه	های	آموزشی	متعددی	 كنون	 زندگی	مشغول	است،	تا
كردن	نسل	جوان	 كارگاه	آموزشی	تصویرگری	و	باهدف	آشنا	 كرده	است،	برای	برگزاری	یک	
كودک	و	نوجوان	به	ایران	دعوت	شد.	 گفت	وگو	و	تبادل	نظر	با	تصویرگران	 كشور	و	 تصویرگر	
برنامه	های	سفر	10	روز	پاچكو	در	ایران	شامل	برنامه	های	مختلفی	مانند	برگزاری	ورک	شاپ	
4	روزه،	نمایشگاه	آثار،	كنفرانس	تخصصی	با	محوریت	تصویرگری	و	دیدار	با	هنرمندان	ایرانی	
كتاب	های	مختلف	شعر	و	داستان	 كچو	در	این	سفر	35	اثر	تصویرگری	 بود.	عالوه	بر	این،	پا
گالری	»پاییز«	خانه	هنرمندان	ایران	به	نمایش	 كه	در	سال	های	اخیر	انجام	داده	است	را	در	
كودكان	تحت	پوشش	»مؤسسه	خیریه	مهرآفرین«	تعلق	 كه	درآمد	حاصل	از	آن	به	 گذاشت	
كه	میزبانان	این	هنرمند	استودیو	دانه	آب	)به	مدیریت	دو	تصویرگر	 گفتنی	است	 گرفت.	
ایرانی	یعنی	نرگس	محمدی	)هاسمیک(	و	سولماز	جوشقانی(	با	حمایت	نهادهایی	چون	
ایران	 هنرمندان	 خانه	 و	 شهرزاد	 تخصصی	 مجله	 اسالمی،	 ارتباطات	 و	 فرهنگ	 سازمان	
كودک	برای	آشنایی	با	 كتاب	 بودند.	یكم	تیر	نیز	نشستی	با	حضور	این	هنرمند	در	شورای	
كارگاه	6	روزه	ای	 فعالیت	های	هنری	این	تصویرگر	برگزار	شد.	عالوه	بر	این،	تصویرگر	مكزیكی	
كرد.	ضیافت	نهار	از	سوی	اداره	ارشاد	شمیران	پایان	بخش	 را	نیز	در	فرهنگسرای	شفق	برگزار	

برنامه	های	پاچكو	در	ایران	بود.

کتابخانه عمومی حسينيه ارشاد نمايشگاهی از آثار رحماندوست در 
رحماندوست،	 مصطفی	 زادروز	 گرامیداشت	 به	منظور	 ارشاد	 حسینیه	 عمومی	 كتابخانه	
را	 او	 آثار	 از	 نمایشگاهی	 تیر	1393	 اول	 نوجوان،	 و	 كودک	 مترجم	حوزه	 و	 نویسنده	 شاعر،	
كتاب	و	سایر	منابع	موضوعی	موجود	در	 كرد.	در	این	نمایشگاه	از	مجموع	168	عنوان	 برگزار	

گذاشته	شدند. كتابخانه،		30	اثر	به	نمایش	

کودک انتخاب شد کتاب  هيئت مديره جديد شورای 
در	پنجاه	ودومین	جلسه	مجمع	عمومی	اعضای	رسمی	شورای	كتاب	كودک،	اعضای	جدید	
هیئت	مدیره	این	تشكل	غیردولتی	مشخص	شدند.	در	این	جلسه	اعضای	مجمع	عمومی	
با	رسیدن	به	حدنصاب	نسبت	به	انتخاب	اعضای	هیئت	مدیره	و	بازرسان	نماینده	دفتر	
كردند.	 كتاب	برای	نسل	جوان	)IBBY(	برای	سال	های	1393	تا	1395	اقدام	 بین	المللی	
كبر	نعمتی،	 بر		این	اساس	علیرضا	میرفخرایی،	نوش	آفرین	انصاری،	فاطمه	مرتضایی	فرد،	ا
كریمی،	فهیمه	محفوظ	باهلل	و	مسعود	ناصری	به	عنوان	اعضای	اصلی؛	و	پروین	 مصطفی	
هیئت	مدیره	 علی	البدل	 اعضای	 به	عنوان	 ترهنده	 سحر	 و	 سلیمانی	 عاطفه	 فخاری	نیاز،	
كودک	معرفی	شدند.	همچنین	بر	اساس	آرای	مجمع	عمومی،	سیما	صفاری	 كتاب	 شورای	

به	عنوان	بازرس	این	تشكل	انتخاب	شد.

گسترش فرهنگ مطالعه اهميت استفاده از رسانه های نوين در 
كتاب	خوانی«	 ترویج	 و	 مجازی	 »رسانه	های	 عنوان	 با	 مرجع	 كتابخانه	 نشست	 سی	امین	
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كانون	 مرجع	 كتابخانه	 در	 مرادی	 دكتر	شیما	 و	 زائری	 با	حضور	حجت	االسالم	محمدرضا	
برگزار	شد.	حجت	االسالم	زائری،	مدیر	»مجموعه	فرهنگی	سرچشمه«،	در	این	نشست	با	
كاغذی	با	حضور	ُپررنگ	رسانه	های	جدید	 كتاب،	مجالت	و	نشر	 بیان	اینكه	تصور	می	شد	
كتاب	خوانی	 نقش	اصلی	خود	را	از	دست	بدهند،	درحالی	كه	می	توان	از	آن	ها	برای	ترویج	
فشرده	 لوح	های	 و	 همراه	 گوشی	های	 ویژه	 كاربردی	 برنامه	های	 ساخت	 كرد،	 استفاده	
از	 و	 آن	شود	 تولید	 وارد	حوزه	 می	تواند	 كانون	 كه	 كرد	 عنوان	 مواردی	 ازجمله	 را	 رایانه	ای	
كه	 كرد	 كتاب	خوانی	بپردازد.	وی	همچنین	به	اثر	انگیزشی	رسانه	اشاره	 این	راه	به	ترویج	
كمک	ابزارهای	غیرمستقیم	مانند	 كودكان	و	نوجوانان	با	 كردن	 كتاب	خوان	 می	تواند	برای	
كتاب	در	فیلم	ها	و	سریال	ها	و	برنامه	های	تلویزیونی	ایجاد	انگیزه	 كتابخانه	و	 تصاویری	از	
دنیای	 در	 كتاب	خوانی	 فرهنگ	 تعامل	 درست	 راه	های	 برخی	 به	 همچنین	 زائری	 كند.	
)با	 گ	ها	 وبال این	 ویژه	 امكانات	 و	 كودكان	 مختص	 گ	های	 وبال راه	اندازی	 مثل	 مجازی	
حضور	و	نظارت	پدر	و	مادرها(؛	استفاده	از	پادكست	ها	)مثل	فایل	های	صوتی	قصه	گویی(	
كودک	و	نوجوان	)كه	به	خاطر	مطالب	 كودكان؛	استفاده	از	توییتر	مخصوص	 در	هنگام	بازی	
كودكان	پی	ببرند(؛	 كند	تا	به	افكار	و	ارتباطات	 كمک	 خالصه	شده	اش	می	تواند	به	والدین	

كرد. كتاب	خوان	و	غیره	اشاره	 شبكه	های	

روی  شعبان نژاد  افسانه  از  داستانی  اساس  بر  کدوتنبل«  »دختر  عروسکی  نمايش 
صحنه رفت

كدست	 كارگردانی	علی	پا كدوتنبل«	نوشته	شادی	پورمهدی	و	به	 نمایش	عروسكی	»دختر	
كانون	پرورش	فكری	روی	صحنه	رفت.	این	نمایش	عروسكی		بر	 و	مریم	اقبالی	در	مركز	تئاتر	
اساس	داستانی	به	همین	نام	از	افسانه	شعبان	نژاد	بازنویسی	شده	است.	سراینده	اشعار	

این	نمایش	هنگامه	مفید	است.

کار کودکان  کوچولو به نفع انجمن حمايت از  روايت شازده 
به	 كار«	 كودكان	 از	 »انجمن	حمایت	 به	سود	 داستان	خوانی	 برنامه	 خردادماه	 جمعه	23	
اجرا	 نوجوانان	 و	 كودكان	 فكری	 پرورش	 كانون	 و	همراهی	 میكائیل	شهرستانی	 كارگردانی	

كودک	خوانده	شد. كوچولو	برای	مخاطبان	 شد.	در	این	برنامه	داستان	شازده	

کودک و نوجوان انتخاب شدند اعضای جديد هيئت مديره انجمن نويسندگان 
كودک	و	نوجوان،	با	حضور	 اعضای	جدید	هفدهمین	مجمع	عمومی	انجمن	نویسندگان	
كودک	در	محل	این	انجمن	انتخاب	و	معرفی	شدند.	 كثیری	از	دست	اندركاران	حوزه	 جمع	
كاندید	 تركیب	هیئت	مدیره	 به	 راهیابی	 برای	 انجمن	 اعضای	 از	 نفر	 یازده	 این	مراسم،	 در	
برآبادی،	 نویسندگانی	چون	فریدون	عموزاده	خلیلی،	محمود	 از	رأی	گیری	 كه	پس	 شدند	
و	حسین	 كرمی	 ا جمال	الدین	 لزرغالمی،	 انصاریان،	حدیث	 معصومه	 توزنده	جانی،	 جعفر	
كردند	و	نویسندگانی	چون	نوید	 شیخ	االسالمی	به	عنوان	هیئت	مدیره	فعالیت	خود	را	شروع	
كبر؛	عزت	اهلل	الوندی	و	الله	جعفری	به	عنوان	اعضای	علی	البدل	برگزیده	شدند. سیدعلی	ا
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کودک و نوجوان امروز« راه يابی ۱۱ مقاله به سمينار »نگاهی به تئاتر 
مقاله	ها	 این	 نهایی	 مرحله	 داوری	 شد.	 برگزار	 تهران	 در	 تیر	 	3 سه	شنبه	 روز	 سمینار	 این	
دانشگاه؛	 مدرس	 و	 پژوهشگر	 بازیگر،	 كارگردان،	 نویسنده،	 صادقی	 قطب	الدین	 دكتر	 را	
عضو	 امینی	 رحمت	 دكتر	 و	 پژوهشگر	 كارگردان،	 مترجم،	 نویسنده،	 آقاعباسی	 یداله	 دكتر	
گفتنی	 بر	عهده	داشتند.	 كارگردان،	مدرس	و	پژوهشگر	 هیئت	علمی،	نمایش	نامه	نویس،	
است	11	مقاله	راه	یافته	به	بخش	نهایی	از	میان	35	اثر	رسیده	به	دبیرخانه	و	28	چكیده	
مقاالت	 این	 شده	اند.	 برگزیده	 سمینار	 در	 خوانش	 برای	 هیئت	داوران،	 منتخب	 مقاله	
كرم	قاسم	پور،	لیال	یادگاری	 كیانیان،	مجید	امرایی،	تحسین	مصطفی،	دكتر	ا توسط:	داوود	
كیمیایی	پور	و	درناب	ترابی،	فهیمه	و	سیما	 كریم	خاوری،	مجید	 و	سید	جمال	میرجعفری،	
سید	 و	 خسروی	 الله	 و	 جدیكار	 هما	 ترابی،	 درناب	 و	 كیمیایی	پور	 مجید	 میرزاحسینی،	

حسین	فدایی	حسین	ارائه	شدند.

کودک در هفته ملی موزه ها برگزاری هم انديشی موزه های دوستدار 
را	 نشست	 این	 شد.	 برگزار	 كودک	 دوستدار	 موزه	های	 هم	اندیشی	 موزه	ها	 ملی	 هفته	 در	
و	 نماینده	سازمان	میراث	فرهنگی	صنایع	دستی	 به	عنوان	 نیاوران	 كاخ	 تاریخی	 مجموعه	
كرد.	 كودک	برگزار	 كتاب	 كودكان	دنیا	و	شورای	 گردشگری،	با	همكاری	مؤسسه	پژوهشی	
كودک	و	نوجوان	با	موزه	و	میراث	 كردن	فرهنگ	آشتی	 هدف	اصلی	این	نشست	نهادینه	
با	به	كارگیری	 كوشش	شد	 كهن	این	مرزوبوم	بود.	در	راستای	تحقق	این	هدف،	 فرهنگی	
تمامی	 برای	 قانونمند	 بخشنامه	ای	 فرهنگی	 امور	 كارشناسان	 تجربه	های	 و	 توانمندی	ها	

موزه	ها	تهیه	و	فرستاده	شود.

کرمانی برای جايزه اندرسن معرفی هوشنگ مرادی 
هوشنگ	 معرفی	 دالیل	 و	 	2014 اندرسن«	 كریستین	 »هانس	 جایزه	 بررسی	 مراسم	
توران	 حضور	 با	 جهان	 كودكان	 ادبیات	 جایزه	 بزرگ	ترین	 دریافت	 برای	 مرادی	كرمانی	
میرهادی،	نوش	آفرین	انصاری،	اسداهلل	شعبانی،	شهرام	اقبال	زاده،	علی	اصغر	سیدآبادی،	
كودک	و	نوجوان	20	خرداد	 هوشنگ	مرادی	كرمانی	و	جمعی	از	پیشكسوتان	و	نویسندگان	
ادبیات	 منتقد	 و	 نویسنده	 اقبال	زاده،	 شهرام	 شد.	 برگزار	 كودک	 كتاب	 شورای	 در	 	1393
ماندگاری	در	 و	 پایدار	 مرادی	كرمانی	سهم	 اینكه	 بیان	 با	 مراسم	 این	 در	 نوجوان،	 و	 كودک	
كشور	تأییدی	 گفت:	وجود	24	پایان	نامه	درباره	مرادی	كرمانی	در	سطح	 كشور	دارد،	 ادبیات	

بر	این	مطلب	است.

پنجمين دور جشنواره قصه نويسی و تصويرگری انتشارات علمی فرهنگی برگزيدگانش 
را شناخت

كودک	و	 كتاب	 	برگزیدگان	پنجمین	جشنواره	قصه	نویسی	و	چهارمین	جشنواره	تصویرگری	
كودک	و	نوجوان	در	محل	انتشارات	علمی	 نوجوان	با	حضور	دست	اندركاران	و	فعاالن	حوزه	
فرهنگی	معرفی	و	با	اهدای	جوایزی	از	آن	ها	تقدیر	به	عمل	آمد.	در	این	مراسم	از	میان	350 
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اثر	شركت	كننده	در	بخش	داستان	13	اثر	و	از	350	اثر	شركت	كننده	در	بخش	تصویرگری	نیز	
گفتنی	است	در	حاشیه	این	جشنواره	نمایشگاه	دو	 13	اثر	به	عنوان	برگزیده	شناخته	شدند.	
كلیه	آثار	شركت	كننده	در	بخش	تصویرگری	در	نگارخانه	ایوان	انتشارات	علمی	و	 روزه	ای	از	

فرهنگی	برپا	شد.

کودک« رونمايی شد سه جلد پايانی »تاريخ ادبيات 
كودكان«	و	هم	اندیشی	درباره	آینده	 به	مناسبت	رونمایی	از	سه	جلد	پایانی	»تاریخ	ادبیات	
احمد	 نشست	 این	 در	 شد.	 برگزار	 نگارستان	 باغ	موزه	 در	 نشستی	 كودكی،	 فرهنگ	 موزه	
كودک؛	 كتاب	 محیط	طباطبایی،	جانشین	رئیس	ایكوم؛	نوش	آفرین	انصاری،	دبیر	شورای	
كودكان؛	 راضیه	برومند،	هنرمند	بازیگر؛	شیوا	دولت	آبادی،	رئیس	انجمن	حمایت	از	حقوق	
دفتر	 مدیر	 خوشنویس،	 محمدحسن	 آموزش	وپرورش؛	 ابتدایی	 آموزش	 مدیر	 غالمی،	
ادبیات	 عرصه	 كوشندگان	 و	 نویسندگان	 و	 هنرمندان	 از	 و	شماری	 فرهنگی	 پژوهش	های	
كودک	حضور	داشتند.	در	این	نشست	زینب	پالسی	مدیر	داخلی	باغ	موزه	نگارستان،	زهره	
قائینی	و	مهندس	محیط	طباطبایی	سخنانی	درباره	شرایط	موزه	ها،	تأثیرگذاری	آن	ها،	در	

كردند. جریان	و	فرایند	فرهنگ	پذیری	شان	از	آن	ها	با	عنوان	ایده	بیان	

ک پشت پرنده سهم آوا ورزی و الفبا ورزی شش ال
كتاب	های	 این	مراسم	 برگزار	شد.	در	 پرنده«	 ک	پشت	 نهمین	فهرست	»ال امضای	 جشن	
موفق	 محمدی	 محمدهادی	 نوشته	 كالغه	 كا	 كا با	 ورزی	 الفبا	 و	 سی	بی	لک	 با	 ورزی	 آوا	
محور	 كودک	 آموزش	خالق	 پایه	 بر	 اثر	 دو	 این	 پرنده	شدند.	 ک	پشت	 دریافت	شش	ال به	
كودكان	آواشناسی	و	تلفظ	درست	واژه	ها	را	می	آموزند.	بسته	الفبا	ورزی	 تهیه	شده	اند	و	به	
می	آموزد.	 بزرگ	ساالن	 و	 كودكان	 به	 را	 فارسی	 الفبای	 سامانه	 رانشی	 ـ	 آوایی	 به	شیوه	 نیز	
كودكان	با	نیازهای	ویژه	 كم	توان	یا	 كودكان	 كه	 از	ویژگی	های	این	دو	مجموعه	این	است	
كتاب	 گفتاری	و	ذهنی	می	توانند	از	این	دو	مجموعه	 نیز	بسته	به	میزان	توانایی	شنوایی،	
گذار	می	شود،	نوشته	فرهاد	حسن	زاده،	نشر	 گ	وا كتاب	های	این	وبال بهره	ببرند.	همچنین	
كاپیتان	زیرشلواری،	 افق؛	َسفر	و	در	باران	از	سفر	آمد،	احمدرضا	احمدی،	ثالث؛	ماجراهای	
كتاب	های	سنجاقک؛	دس	دسی	باباش	می	یاد،	 دیو	پیلكی،	با	ترجمه	انسیه	بهبهانی،	نشر	
لرد،	 سینتیا	 مقررات،	 و	 نظر؛	 نشر	 شفیعی،	 فرشید	 تصویرگری	 باغچه	بان،	 ثمین	 گردآوری	

گرفته	اند. ک	پشت	 كیوان	عبیدی،	آشتیانی	ـ	نشر	افق	پنج	ال ترجمه	

مسابقه خالصه نويسی »تابستان با داستان«
مسابقه	 نوجوانان،	 برای	 جاری	 سال	 تابستان	 ماه	 سه	 در	 كتاب	 شهر	 مركزی	 فروشگاه	
كه	از	تیرماه	آغاز	 كرد.	در	این	مسابقه	 خالصه	نویسی	با	عنوان	»تابستان	با	داستان«	را	برگزار	
شد،	فهرستی	از	پنج	عنوان	كتاب	داستانی	مخصوص	نوجوانان	از	طریق	پایگاه	اطالع	رسانی	
روزنامه	 نوجوان	 و	 كودک	 )ضمیمه	 دوچرخه	 هفته	نامه	 همچنین	 و	 مركزی	 كتاب	 شهر	
كتاب	را	برای	خالصه	نویسی	 همشهری(	منتشر	می	شود	و	نوجوانان	می	توانند	یک	یا	چند	
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انتخاب	شده	اند،	در	هفته	نامه	 برتر	 اثر	 كه	به	عنوان	 كنند.	خالصه	داستان	هایی	 انتخاب	
كتاب	نیز	در	مراسمی	به	بهترین	خالصه	 دوچرخه	منتشر	می	شوند.	فروشگاه	مركزی	شهر	
كتاب	های	این	فهرست،	جوایزی	اهدا	خواهد	 داستان	ها	با	حضور	نویسندگان	یا	مترجمان	
ایرانبان؛	شبح	 او،	 بر	فراز	مانیفست،	افق؛	یک	سال	بدون	 كتاب	های	ماه	 كرد.	همچنین	
گذار	می	شود،	قطره؛	و	جلد	اول	پارسیان	و	من،	افق؛	برای	 گ	وا گری	استیل،	قطره؛	این	وبال

دوره	اول	این	مسابقه	معرفی	شدند.

کريستين اندرسن نمايشگاهی از آثار نامزدهای جايزه هانس 
جلد	 	180 نمایش	 با	 اندرسن	 كریستین	 هانس	 جهانی	 جایزه	 نامزدهای	 آثار	 نمایشگاه	
كودكان	و	 كانون	پرورش	فكری	 كتاب	از	آثار	28	نویسنده	و	30	تصویرگر،	از	3	تا	9	خرداد	در	
كودكان	به	عنوان	داور	ایرانی	 نوجوانان	برپا	شد.	سحر	ترهنده،	منتقد	و	پژوهشگر	ادبیات	
گذشته،	این	آثار	را	برای	برپایی	 كریستین	اندرسن	در	این	دوره	و	دوره	 جایزه	جهانی	هانس	
گفتنی	است	آثار	هوشنگ	مرادی	كرمانی	از	ایران،	 كانون	قرار	داده	بود.	 نمایشگاه	در	اختیار	
كین	ودسون	از	امریكا	 تد	ون	لیشات	از	هلند،	میریام	پرسلر	از	آلمان،	رناتا	ولش	از	اتریش،	ژا

و...	ازجمله	این	آثار	بودند.

شاهنامه خوانی در بزرگداشت فردوسی و ميراث
فرهنگ	 تاریخ	 موزه	 نمایشگاه	 در	 فرهنگی،	 میراث	 و	 فردوسی	 روز	 بزرگداشت	 با	 همزمان	
گروه	 گزارش	 به	 شد.	 برگزار	 شاهنامه	 داستان	های	 پرده	خوانی	 شاهنامه	خوانی،	 كودكی	
از	 خود	 دلخواه	 ماسک	شخصیت	های	 با	 شركت	كنندگان	 كه	 همایش	 این	 در	 كتاب	 خبر	
داستان	های	شاهنامه	به	باغ	موزه	نگارستان	رفته	بودند،	درباره	آن	شخصیت	ها	با	دیگران	

كردند. گفت	وگو	

در  کودکان  تخيل  و  فلسفی  نگاه  موضوع  با  پژوهش  و  آموزش  ترويجی  نشست 
داستان ها

و	 فلسفی	 »نگاه	 عنوان	 با	 كانون	 پژوهش	 و	 آموزش	 ترویجی	 علمی	 نشست	 سیزدهمین	
برگزار	شد.	در	این	نشست	علمی،	فاطمه	 كه	می	گویند«	 كودكان	در	داستان	هایی	 تخیل	
كارشناسی	ارشد(	خود	درباره	موضوع	فوق،	به	ارائه	 جعفرزاده	بر	اساس	پژوهش	)پایان	نامه	
كودک	 اینكه	تخیل	در	 نیز	درباره	 سخنانی	پرداخت	و	سپس	دكتر	حسین	شیخ	االسالمی	
تخیل	 بایدوشاید	 كه	 آن	طوری	 ما	 جامعه	 در	 ولی	 می	شود	 وی	 باعث	شكوفایی	خالقیت	

كرد. كودكان	موردتوجه	قرار	نگرفته	است	سخنرانی	

کودک تحليل خواندنی های غيردرسی در تئوری ادبيات 
كودكان	و	نوجوانان	است	و	 كودک	شامل	مجموعه	خواندنی	های	غیردرسی	برای	 ادبیات	
كودک	اثر	سید	 مفهوم	آن	تنها	به	شعر	و	قصه	محدود	نمی	شود.	مجموعه	تئوری	ادبیات	
ادبیات	 كودک،	 ادبیات	 در	 بررسی	سهم	دختران	 به	 در	سه	جلد	 كاشفی	خوانساری	 علی	
در	 عرفان	 و	 متافیزیک	 طرح	 بازآفرینی	ها،	 زیبایی	شناسی	 جامعه	شناختی،	 نقد	 كارگری،	
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كودک	و	نوجوان	پرداخته	 كودک،	ادبیات	توسعه	و	ادبیات	وحشت	برای	مخاطبان	 ادبیات	
كرده	است. است.	این	مجموعه	را	انتشارات	حوا	منتشر	

کودکان کردن  کتاب خوان  تأثير شبکه های اجتماعی در 
كانون	با	موضوع	»بررسی	رسانه	ها،	 كتابخانه	مرجع	 بیست	ونهمین	نشست	ترویج	خواندن	
اصنافی،	 امیررضا	 این	نشست،	 در	 برگزار	شد.	 كتاب	خوانی«	 ترویج	 و	 نوجوانان	 و	 كودكان	
پژوهشگر	رسانه	های	مجازی	گفت:	»اطالعات	مانند	هر	مقوله	دیگری	كه	سبب	بقای	انسان	
به	منظور	 زندگی	 تمامی	جنبه	های	 در	 دارد.	 تأثیر	چشمگیری	 او	 زندگی	 روند	 در	 می	شود،	
كودكان	 كه	برای	 گاهی	بخش	نیاز	دارد؛	اطالعاتی	 تصمیم	گیری	اساسی،	انسان	به	اطالعات	آ
كتابداری	 كارشناس	حوزه	 كند.	این	 گاهی	بخش	باشد	می	تواند	آنان	را	جذب	 اثربخش	و	آ
گر	 ا دارند.	 بسزایی	 نقش	 كتاب	خوانی	 ترویج	 در	 كه	 كسانی	هستند	 اولین	 والدین	 افزود:	
و	والدین	شروع	شود؛	خود	 از	خانواده	 باید	 باشد،	 اثرگذار	 و	 آینده	اهل	مطالعه	 كودكی	در	
كه	بایدها	 كتاب	خوانی	موفقیم	 كتاب	باشند.	زمانی	می	گوییم	در	ترویج	 والدین	باید	اهل	

به	هست	تبدیل	شود	و	افراد	دارای	دیدی	باز	و	سواد	رسانه	ای	و	اطالعاتی	باشند.«

پنجمين يادمان مهدی آذر يزدی برگزار شد
ادبیات	 فعال	 این	 پنجمین	سالگرد	وفات	 با	 آذریزدی،	همزمان	 یادمان	مهدی	 پنجمین	
كانون	استان	 كودک	و	نوجوان	باهدف	پاسداشت	سال	ها	تالش،	در	مجتمع	فرهنگی	هنری	
كه	بانام	»یاد	آذر«	برگزار	شد،	مسئوالن	و	صاحب	نظران	 یزد	برگزار	شد.	در	این	ویژه	برنامه	
نوجوانان	 و	 كودكان	 كنار	 نویسنده،	در	 این	 آثار	 به	 و	عالقه	مندان	 استان	 ادبی	 و	 فرهنگی	

به	عنوان	مخاطبان	خاص	حضور	داشتند.

قدردانی از فعاالن حوزه ادبيات نوجوان در فرهنگسرای ملل
گروهی	 از	سوی	 انقالب	اسالمی«	 اهداف	 نوجوانان	در	پیشبرد	 با	عنوان	»نقش	 همایشی	
نوجوان	 و	 كودک	 كسیون	 فرا با	همكاری	 مطبوعات،	 و	 رسانه	 در	حوزه	 فعال	 نوجوانان	 از	
دوشنبه	 شمیرانات	 شهرستان	 اسالمی	 ارشاد	 و	 فرهنگ	 اداره	 و	 اسالمی	 شورای	 مجلس	
شانزدهم	تیر	در	فرهنگسرای	ملل	برگزار	شد.	در	این	همایش	از	چند	چهره	ادبی	و	فرهنگی	
از:	 بودند	 عبارت	 ادبیات	 حوزه	 در	 برگزیدگان	 شد.	 تجلیل	 نوجوانان	 خادمان	 عنوان	 به	
كاشفی	 آهاری	در	بخش	شعر،	سیدعلی	 فرهاد	حسن	زاده	در	بخش	داستان،	عرفان	نظر	
خوانساری	در	بخش	نقد،	سید	محمد	سادات	اخوی	در	بخش	ادبیات	دینی	و	محمدرضا	

زائری	در	بخش	روزنامه	نگاری.

کودک و نوجوان بررسی جايگاه ادبيات 
كودک	و	نوجوان«	همزمان	با	سالروز	درگذشت	مهدی	 نشست	تخصصی	»جایگاه	ادبیات	
آذریزدی،	پیشكسوت	قصه	نویسی	برای	بچه	ها،	سه	شنبه	17	تیرماه	93	با	حضور	مهدی	
مصطفی	 مرادی	كرمانی،	 هوشنگ	 داستانی،	 ادبیات	 و	 شعر	 بنیاد	 مدیرعامل	 قزلی،	
طهوری	 مهدی	 توزنده	جانی،	 جواد	 الوندی،	 عزت	اهلل	 راستی،	 مجید	 رحماندوست،	
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بنیاد	 در	 نوجوان	 و	 كودک	 نام	آشنای	 پیشكسوتان	 و	 شاعران	 نویسندگان،	 از	 جمعی	 و	
و	جایگاه	 بررسی	موقعیت	 باهدف	 این	نشست	تخصصی	 در	 برگزار	شد.	 ادبیات	داستانی	
كرمانی،	خالق	»قصه	های	مجید«	 كودک	و	ارتباط	شعر	و	داستان،	هوشنگ	مرادی	 ادبیات	
رئیس	اسبق	 راستی،	 آثارش؛	مجید	 و	نوجوان	در	 كودک	 برای	 درباره	شیوه	داستان	گویی	
كودک	و	نوجوان	درباره	فن	داستان	گویی	و	اهمیت	داستان	در	برنامه	 انجمن	نویسندگان	
تلویزیونی؛	و	مصطفی	رحماندوست،	شاعر	»صد	دانه	یاقوت«	درباره	پیوند	شعر	و	داستان	

كردند. كودک	سخنرانی	

کودک و نوجوان در تهران کتاب  افتتاح يک باشگاه 
كودكان	 كتاب	 باشگاه	 نوجوانان،	 و	 كودكان	 ادبیات	 روز	 تیرماه،	 نوزدهم	 با	 همزمان	
بابک	 و	 ملكی	 بیوک	 رحماندوست،	 مصطفی	 حضور	 با	 تهران،	 	21 منطقه	 نوجوانان	 و	
كتاب	 فرهنگ	 ترویج	 و	 عالقه	 ایجاد	 باشگاه	 این	 افتتاح	 از	 افتتاح	شد.	هدف	 نیک	طلب	
كودكان	و	 كشف	و	معرفی	استعدادهای	برجسته	 كتاب	خوانی	و	افزایش	سران		مطالعه،	 و	

نوجوانان	بود.

26 قسمت »قصه های خوب برای بچه های خوب« ساخته شد
»قصه	های	 كتاب	 نویسنده	 یزدی«	 آذر	 »مهدی	 درگذشت	 سالگرد	 پنجمین	 مناسبت	 به	
قرار	 انیمیشن	 یک	 اقتباس	 پیش	دستمایه	 اثر	چندی	 این	 بچه	های	خوب«	 برای	 خوب	
»قصه	های	 كارگردان	مجموعه	 است.	مجید	محمدی	 تولید	شده	 مركز	صبا	 در	 كه	 گرفت	
گفت:	چون	از	دوران	 خوب	برای	بچه	های	خوب«	در	رابطه	با	ایده	ساخت	این	انیمیشن	
كتاب	ها	را	خوانده	بودم	و	به	نوعی	با	آن	ها	بزرگ	شده	بودم	از	مدت	ها	قبل	در	 كودكی	این	
گرفتم	داستان	هایی	 كنم	به	همین	دلیل	تصمیم	 ارائه	 نظر	داشتم	طرحی	را	به	مركز	صبا	
كودكان	به	صورت	تصویر	متحرک	از	این	تصاویر	 كنم	تا	 كتاب	و	تبدیل	به	انیمیشن	 از	این	
كتر	مرحوم	آذر	یزدی	به	عنوان	راوی	در	انیمیشن	از	ویژگی	های	این	 كارا لذت	ببرند.	حضور	

كار	است.

کهن جايزه می گيرند بهترين بازآفرينان و تصويرگران متون 
از	اهدای	جایزه	ادبی	»مهدی	آذریزدی«	 كودک	 كتاب	 نوش	آفرین	انصاری،	دبیر	شورای	
بازنویسی	 قدرت	 دوباره	 احیای	 به	منظور	 كهن	 متون	 تصویرگران	 و	 بازآفرینان	 بهترین	 به	
كهن	 ادبیات	مكتوب	 به	 نویسندگان	 بردن	تسلط	 باال	 و	 به	شیوه	ای	مناسب	 كهن	 متون	
كودک	و	نوجوان	 گردن	ادبیات	 گفت:	مهدی	آذریزدی	حق	بزرگی	بر	 این	سرزمین	خبر	داد	و	
قرار	 نام	وی	موردبررسی	 به	 اهدای	جایزه	ای	 از	دو	سال	پیش	 این	منظور	 به	 دارد،	 كشور	
گرفت	و	بنا	شد	این	جایزه	ادبی	از	امسال	و	با	حمایت	»مؤسسه	فرهنگی	ریحانه	الرسول«،	
كاظمینی	اهدا	شود. كودک	و	دفتر	مطالعات	فرهنگی	موقوفات	میرزامحمد	 كتاب	 شورای	

کرمان منتشر شد فراخوان هجدهمين همايش سراسری آفرينش های عاشورايی 
كرمان	با	محوریت	شخصیت	 فراخوان	هجدهمین	همایش	سراسری	آفرینش	های	عاشورایی	
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و	 كودكان	 فكری	 پرورش	 كانون	 كل	 اداره	 سوی	 از	 )ع(	 قاسم	 حضرت	 و	 كبر	 علی	ا حضرت	
حضرت	 زندگانی	 و	 شخصیت	 همایش	 از	 دوره	 این	 موضوع	 شد.	 اعالم	 كرمان	 نوجوانان	
كودک	و	نوجوان	7	تا	17  گروه	سنی	 كبر	و	حضرت	قاسم	ابن	حسن	)علیهماالسالم(	برای	 علی	ا
كتاب	»آینه	داران	 كانون	و	بخش	آزاد	تعیین	شده	است.	جلد	دوم	 كارشناسان	 سال،	مربیان	و	
نوشته	 علیه	السالم(	 اباعبداهلل	 یاران	 شهادت	 و	 زندگی	 از	 نو	 نگارش	 و	 )پژوهش	 آفتاب«	
هجدهمین	 دبیرخانه	 سوی	 از	 بین	الملل،	 نشر	 و	 چاپ	 شركت	 از	 سنگری	 محمدرضا	 دكتر	
استفاده	 برای	 مناسب	 منبع	 به	عنوان	 كرمان،	 عاشورایی	 آفرینش	های	 سراسری	 همایش	

شركت	كنندگان	در	این	همایش	معرفی	شده	است.

کودک و نوجوان انتشار مجموعه ادبيات 
كه	توسط	12	نویسنده	و	پژوهشگر	برای	 كودک	و	نوجوان«	 مجموعه	12	جلدی	»ادبیات	
كودک	 كتابداران	تازه	كار،	منتقدان	مبتدی	و	عموم	عالقه	مندان	به	ادبیات	 كانون،	 مربیان	
و	 كودكان	 فكری	 پرورش	 كانون	 انتشارات	 سوی	 از	 به	زودی	 است	 تهیه	شده	 نوجوان	 و	
نوجوانان	منتشر	می	شود	و	دبیری	آن	بر	عهده	معصومه	انصاریان،	نویسنده	و	پژوهشگر	و	

همچنین	یكی	از	نویسندگان	این	مجموعه	است.	
كانون،	 مربیان	 برای	 نوجوان	 و	 كودک	 پژوهشگر	 و	 نویسنده	 	12 توسط	 مجموعه	 این	
نوجوان	 و	 كودک	 ادبیات	 به	 عالقه	مندان	 عموم	 و	 مبتدی	 منتقدان	 تازه	كار،	 كتابداران	
كودک	دارد	و	مقدمه	 كاربردی	به	مباحث	ادبیات	 كلی،	ساده	و	 تهیه	شده	است	و	نگاهی	
كه	به	تازگی	وارد	حوزه	 كار	تازه	كاران	و	مبتدیانی	می	آید	 كه	بیشتر	به	 و	پیش	زمینه	ای	است	
كودک	و	نوجوان	شده	اند	و	شناخت	زیادی	از	این	بخش	ندارند.	در	حال	حاضر	6  ادبیات	
عنوان	از	این	مجموعه	شامل	»مروری	بر	پیشینه	ادبیات	كودک	و	نوجوان«،	»مروری	بر	انواع	
مخاطب	شماری:	 بر	 »مقدمه	ای	 كودک«،	 كتاب	 »تصویرگری	 نوجوان«،	 و	 كودک	 ادبیات	
كودک	با	واسطه«،	»راهنمایی	شیوه	های	نقد	ادبی«	و	»سیری	در	سر	ویراستاری«	 كتاب	
است.	همچنین	 منتشرشده	 نوجوانان	 و	 كودكان	 فكری	 پرورش	 كانون	 انتشارات	 توسط	
كودک	و	نوجوان«	و	»ویرایش	 كودک	و	نوجوان«،	»داستان	 كتاب	های	»شعر	 مراحل	پایانی	
اتمام	رسیده	و	در	دست	چاپ	است.	همچنین	 به	 نیز	 كودک«	 آثار	ویژه	 و	اهمیت	آن	در	
كودک«	در	مرحله	اصالح	نهایی	و	»مدیریت	نشر	 كتاب	 كودک«	و	»كاربرد	 كتاب	 »طراحی	

كودک«	نیز	در	دست	تألیف	است. كتاب	

کودک و نوجوان به دبيرکل سازمان ملل متحد  انتشار نامه انجمن نويسندگان 
متحد	 ملل	 سازمان	 كل	 دبیر	 به	 نامه	ای	 در	 ایران	 نوجوان	 و	 كودک	 نویسندگان	 انجمن	
نوجوان	 و	 كودک	 نویسندگان	 كرد.	 اعالم	 فلسطینی	 كودكان	 و	 مردم	 از	 را	 خود	 حمایت	
ایران	در	این	نامه	از	همه	انسان	دوستان	و	مدافعان	حقوق	بشر	خواستند	در	برابر	فجایع	
گذاشته	و	برای	جلوگیری	از	این	فجایع	تدبیری	 كنار	 غیرانسانی	اخیر	سكوت	و	بی	تفاوتی	را	

كنند. فوری	و	مؤثر	اتخاذ	
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کانون کتابخانه مرجع  کتاب های فارسی هنر و سرگرمی در  برگزاری نمايشگاه منتخب 
كتاب	های	فارسی	هنر	و	سرگرمی	با	عنوان	»با	دست	هایمان	1«	مردادماه	 نمایشگاه	منتخب	
كودكان	و	نوجوانان	برگزار	شد.	در	این	نمایشگاه	 كانون	پرورش	فكری	 كتابخانه	مرجع	 در	
كتاب	های	منتخب	فارسی	هنر	و	سرگرمی	مانند	سایه	و	نیم	سایه	اثر	سید	مهدی	 57	جلد	از	
كار	نیره	تقوی،	پولک	های	چوبی	اثر	فرزانه	بابایی،	 مجتهد،	مشكل	سازی	با	روزنامه	و	مجله	
كبازان	و	حجم	سازی	اثر	عادل	ارشقی	و	...	در	معرض	 كاغذی	ترجمه	علی	خا كاردستی	های	
كتاب	های	 كه	منتخبی	از	 گرفت.	نمایشگاه	»با	دست	هایمان	2«	نیز	 دید	عالقه	مندان	قرار	

هنر	و	سرگرمی	به	زبان	التین	بود	شهریورماه	برگزار	شد.

کودکان در روز قدس با »آفتابگردان« ميزبانی از 
آشنایی	 به	 آن	ها	 نیاز	 و	 كودكان	 سلیقه	 و	 عالقه	 به	 توجه	 با	 اسالمی	 انقالب	 فرهنگسرای	
برای	نسل	 روز	 این	 روز	قدس	و	تشریح	ماهیت	 و	زمینه	های	 باریشه	ها	 متناسب	سنشان	
شركت	كننده	 كودكان	 به	 و	 طراحی	 سال	 	7 تا	 	3 كودكان	 برای	 را	 آفتابگردان	 مجله	 امروز،	
كرد.	آفتابگردان	مجله	ای	16	صفحه	ای	شامل	بخش	هایی	 در	راهپیمایی	روز	قدس	اهدا	
جذابیت	های	 رعایت	 با	 و	 است	 كودكان	 سرگرمی	 و	 مسابقه	 بازی،	 شعر،	 داستان،	 مانند	
نیاز	 به	 توجه	 با	 اخیر	 در	سه	سال	 اسالمی	 انقالب	 فرهنگسرای	 است.	 تولیدشده	 كودكانه	
كمبودهای	محسوس	در	این	زمینه،	اقدام	 كودكان	برای	آشنای	بهتر	و	پیوند	با	روز	قدس	و	
گسترده	 كودكان	برای	روز	قدس	و	تولید	و	توزیع	 به	تولید	محصوالتی	چون	شعارنوشته	ویژه	

كرده	است. كودكان	شركت	كننده	در	این	راهپیمایی	 كتاب	تانک	و	پرنده	برای	

کودک برگزاری دوره های آموزشی انجمن نويسندگان 
عنوان،	 	10 در	 را	 خود	 تابستانه	 آموزشی	 دوره	های	 نوجوان،	 و	 كودک	 نویسندگان	 انجمن	
خالق«:	 »قصه	نویسی	 بود:	 شرح	 این	 به	 آن	ها	 مدرس	 و	 دوره	ها	 این	 عناوین	 كرد.	 برگزار	
مجید	راستی؛	»داستان	نویسی«:	سیامک	گلشیری؛	»ویراستاری«:	محمد	حسینی؛	»كارگاه	
كبر؛	 رمان«،	حمید	رضا	شاه	آبادی؛	»كارگاه	داستان	برای	نوجوانان«:	سید	نوید	سید	علی	ا
كودک«:	حدیث	لزرغالمی؛	»نمایشنامه	نویسی«:	منوچهر	 »كارگاه	ترجمه«:	فرزاد	فربد؛	»شعر	

كبرلو؛	»نقد	ادبی«:	مهدی	یوسفی؛	»شاهنامه	خوانی«:	مرجان	فوالدوند. ا

کتاب اروگوئه کودک ايران در نمايشگاه  نخستين حضور ادبيات 
از	 دریایی	 فانوس	 ایرانی	 مؤسسه	 اسپانیایی	زبان	 نوجوان	 و	 كودک	 گروه	 محتوایی	 مدیر	
كتاب	 بین	المللی	 نمایشگاه	 در	 ایران	 اسالمی	 نوجوان	جمهوری	 و	 كودک	 ادبیات	 حضور	
بین	 مشترک	 نشست	 در	 گفت:	 و	 داد	 خبر	 بار	 نخستین	 برای	 جنوبی(	 )امریكای	 اروگوئه	
كریستینا	اپراتو	مری،	 كودک	و	نوجوان	اسپانیایی	زبان	فانوس	دریایی«	و	خانم	 مدیر	»گروه	
نوجوان	 و	 كودک	 آثار	 نهایی	حضور	 توافق	نامه	 اروگوئه،	 كتاب	 بین	المللی	 نمایشگاه	 مدیر	
كتاب	اروگوئه	به	امضا	 ایرانی	به	زبان	اسپانیایی	در	سی	و	هفتمین	نمایشگاه	بین	المللی	
و	 كودک	 ادبیات	 ترجمه	شده	 اثر	 	44 انجام	شده	 توافق	 و	 برنامه	ریزی	 اساس	 بر	 رسید.	
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كودک	و	نوجوان	فانوس	دریایی	به	زبان	 گروه	 كه	از	سوی	 نوجوان	جمهوری	اسالمی	ایران	
اسپانیایی	منتشرشده	است	در	این	نمایشگاه	عرضه	خواهد	شد.	سی	و	هفتمین	نمایشگاه	
كتاب	اروگوئه	از	نهم	تا	بیستم	مهرماه	سال	جاری	در	شهر	مونته	ویدئو	پایتخت	 بین	المللی	
امریكای	 التین،	 امریكای	 كشورهای	 نمایشگاه	 این	 در	 و	 شد	 خواهد	 برگزار	 اروگوئه	 كشور	

كشورهای	اروپایی	حضور	دارند. شمالی	و	شماری	از	

کودک کتاب  کودک فلسطين« در شورای  برپايی نشست »ادبيات 
حضور	 با	 مرداد	 	22 چهارشنبه	 فلسطینی«	 نوجوانان	 و	 كودكان	 »ادبیات	 بررسی	 جلسه	
كودک	برگزار	شد.	این	نویسنده	 كتاب	 كتابخانه	تحقیقاتی	شورای	 غالمرضا	امامی	در	محل	
پرواز	 نثر	 و	 بلند	شعر	 بال	 بردو	 فلسطین	 ادبیات	 اینكه	 بابیان	 مراسم	 این	 در	 پیشكسوت	
گفت:	 می	شوند،	 محسوب	 آن	 قله	های	 كنفانی«	 »غسان	 و	 درویش«	 »محمود	 و	 می	كند	
ادبیات	 شعار.	 از	 به	دور	 است	 استوار	 شعور	 و	 شور	 بر	 فلسطین	 نوجوان	 و	 كودک	 ادبیات	
نداشتن	طبقه	بندی	 بود:	 ویژگی	عمده	 دارای	سه	 این	سرزمین	 اشغال	 از	 قبل	 فلسطین	
برای	 نامأنوس	 واژه	های	 كاربردن	 به	 و	 آثار	 همه	 در	 واقعیات	 نبودن	 مشخص	 آثار،	 سنی	
شكل	 كنفانی	 غسان	 حضور	 با	 پایداری	 و	 مقاومت	 ادبیات	 مقاومت،	 از	 بعد	 اما	 كودكان؛	
كودک	نیز	با	اشاره	 كتاب	 گرفت.	همچنین	در	این	مراسم،	نوش	آفرین	انصاری،	دبیر	شورای	
كتابخانه	 گفت:	این	 كتابخانه	IBBY	توسط	رژیم	صهیونیستی	در	این	سال	 به	انهدام	دو	
این	 بر	سر	خرابه	های	جنگ	جهانی	دوم	تأسیس	شده	و	 	IBBY	.بود	IBBY	وچراغ	چشم
كه	در	آن	 كتاب	پل	آشتی،	آشنایی	و	دوستی	است.	در	این	مراسم	 كه	 فكر	را	داشته	و	دارد	
حاضران	در	جلسه	به	مدت	یک	دقیقه	به	احترام	شهدای	غزه	در	حالت	ایستاده	سكوت	

كودكان«	با	ترجمه	ثریا	قزل	ایاغ	خوانده	شد. كردند،	شعر	مایكل	روزن	بانام	»نام	مبرید	از	

کودکان غزه کودک و نوجوان در حمايت از  فراخوان انجمن نويسندگان 
كودک	خواست	در	طرح	 كودک	و	نوجوان	از	همه	نویسندگان	دوستدار	 انجمن	نویسندگان	
و	 برگ	 یک	 در	 كلمه	 نوشتن	چند	 با	 و	 همراه	شوند	 غزه«	 كودكان	 برای	 زیتون	 برگ	 »یک	
كنش	نشان	دهند.	در	این	فراخوان	آمده	 كوتاه	در	مقابل	این	فاجعه	انسانی	وا یک	پیام	
و	حس	ها	 امیدها	 بغض	ها،	همدردی	ها،	 فشرده	ترین	 می	تواند	حامل	 پیام	ها	 این	 است:	
در	دشوارترین	 كه	 آن	ها	 و	 قربانی	شده	اند	 بی	رحمانه	 كه	 )آن	ها	 باشد	 غزه	 بچه	های	 برای	
كه	 از	آنانی	 ابراز	نفرتی	باشد	 كوتاهشان	هنوز	زندگی	را	نفس	می	كشند(	یا	 لحظه	های	عمر	

كودكان	و	نوجوانان	ساخته	اند. دنیایی	این	گونه	ناامن	برای	

که دوستش دارم« رونمايی از مجموعه »قصه ای 
كه	دوستش	دارم«	)28	مرداد(	با	حضور	 كتاب	های	»قصه	ای	 مراسم	رونمایی	از	مجموعه	
و	 نویسندگان	 و	 پیدایش	 انتشارات	 مسئوالن	 كشاورز،	 ناصر	 رحماندوست،	 مصطفی	
برگزار	شد.	شكالتی	خرمالویی	 كتاب	 مركزی	شهر	 فروشگاه	 در	 این	مجموعه،	 تصویرگران	
كه	 بزی	 بود	 كه	 بزی	 راستی،	 مجید	 اثر	 كرد	 گم	 را	 كشورش	 كه	 پادشاهی	 كتبی،	 اثر	سرور	
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کتاب کودک و نوجوان ایران در نیمه اول سال 1393

كه	خوابش	می	آمد	اثر	فرهاد	حسن	زاده،	خاله	پیره	 نبود	اثر	شكوه	قاسم	نیا،	قصه	درختی	
كلهر،	سبیل	عمو	 و	خاله	پیرتره	اثر	طاهره	ایبد،	یک	پرش	و	دو	پرش	و	سه	پرش	اثر	فریبا	
كنم	اثر	مرجان	 كوتاه	 اثر	محمدرضا	شمس،	ماست	شیرین	اثر	افسانه	شعبان	نژاد،	دمت	را	
كه	سر	نداشت	دم	نداشت	و	تن	هم	نداشت	اثر	سوسن	طاقدیس،	 كشاورزی	آزاد	و	سایه	ای	

كه	در	این	مراسم	رونمایی	شدند. كتاب	های	این	مجموعه	بودند	 ازجمله	

کشور ح »با من بخوان« در  اجرای طر
كه	از	چند	سال	پیش	توسط	مؤسسه	پژوهشی	تاریخ	 »با	من	بخوان«	عنوان	طرحی	است	
كشور	 كتاب	خوانی	در	مناطق	دوردست	و	محروم	 گسترش	ترویج	 كودكان	باهدف	 ادبیات	
كیفیت	 كتاب	های	با كودكان	حق	دارند	 شروع	شده	است.	طرح	فوق	با	شعار	محوری	»همه	
كار	و	خیابان،	صندوق	آموزش	 كودكان	 كمک	به	 بخوانند«	اجرا	می	شود.	این	مؤسسه	برای	
كار	)توانک(	را	در	سال	1385	پایه	ریزی	كرد	كه	با	كمک	های	مردمی	 و	توانمندسازی	كودكان	
آموزش	 حوزه	 در	 كتاب	هایی	 به	ویژه	 مناسب	 كتاب	های	 اهدا	 با	 صندوق	 می	شود.	 اداره	
كار	 كه	در	این	حوزه،	فقر	شناختی	و	فقر	محتوایی،	 كودک	محور	به	این	نتیجه	رسید	 خالق	
كرده	است.	لذا	این	مؤسسه	از	مرداد	1390  پایدار	و	سازنده	را	با	دشواری	و	آسیب	روبه	رو	

گسترش	دهد. كتاب	خوانی	را	در	قالب	طرح	»با	من	بخوان«	 كه	موضوع	ترویج	 بر	آن	شد	

کو کشورهای عضو ا کودک در  بررسی چشم انداز ادبيات 
كو«	با	حضور	مصطفی	رحماندوست	 نشست	»چشم	انداز	ادبیات	كودک	در	كشورهای	عضو	ا
رایزنان	 و	 كشور	 نوجوان	 و	 كودک	 ادبیات	 چهره	های	 از	 تن	 دو	 شاه	آبادی،	 حمیدرضا	 و	
كو،	4	شهریور	93	برگزار	شد.	این	نشست	در	پی	تفاهم	نامه	ای	 كشورهای	عضو	ا فرهنگی	
مبارک	 ماه	 در	 كو	 ا فرهنگی	 با	مؤسسه	 »الهدی«	 فرهنگی	 از	سوی	مؤسسه	 كه	 برگزار	شد	
كو،	برگزاری	نشست	های	 كشورهای	عضو	ا گسترش	تبادالت	فرهنگی	بین	 رمضان	مبتنی	بر	

كتاب	در	این	زمینه	منعقدشده	بود. فرهنگی	و	انتشار	

کتاب کودک و نوجوان در دو نمايشگاه جهانی  حضور چند ناشر حوزه 
دعوت	 به	 بین	المللی	 نمایشگاه	 دو	 این	 در	 نوجوان	 و	 كودک	 حوزه	 شاخص	 آثار	 عرضه	
گرفت.	بیست	و	یكمین	 مؤسسه	نمایشگاه	های	فرهنگی	جمهوری	اسالمی	ایران	صورت	
كشور	چین	برگزار	شد.	تمركز	 كتاب	پكن	از	پنجم	تا	نهم	شهریور	در	شهر	پكن	 دوره	نمایشگاه	
ویژه	 میهمان	 و	 بود	 نوجوان	 و	 كودک	 در	حوزه	 الكترونیک	 نشر	 بر	 امسال	 نمایشگاه	 ویژه	
كند.	 كشور	تركیه	معرفی	شد	تا	از	این	راه	صنعت	نشر	خود	را	به	بازدیدكنندگان	معرفی	 نیز	
كانون	 كشور	شامل	 مؤسسه	نمایشگاه	های	فرهنگی	در	این	دو	رویداد	آثار	نمایندگان	نشر	
و	 نگار	 ایران،	سروش،	 زبان	 كانون	 انتشارات	سخن،	 نوجوانان،	 و	 كودكان	 فكری	 پرورش	
كتاب	مسكو	نیز	از	دوازده	تا	 كردند.	نمایشگاه	بین	المللی	 جامعه	المصطفی	و	...	را	عرضه	

كشور	روسیه	برگزار	خواهد	شد. هفدهم	شهریور	93	در	پایتخت	
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بزرگداشت جعفر ابراهيمی در فرهنگسرای ابن سينا
كودكان،	ششم	تیر	در	دومین	همایش	»مادران	 جعفر	ابراهیمی	)شاهد(،	نویسنده	و	شاعر	
كودكان	شاداب«	در	فرهنگسرای	ابن	سینا	تقدیر	شد.	ابراهیمی	در	مراسم	بزرگداشت	 گاه،	 آ
كودكی	و	غبطه	به	امكانات	بچه	های	امروز	 خود	ضمن	اشاره	به	شرایط	دشوار	خود	در	دوره	
كه	دوست	بدارم	و	هدف	و	برنامه	اصلی	من	در	زندگی	تنها	دوستی	با	 گفت:	»من	آمده	ام	
كانون	 كودكان	و	زیبایی	دنیای	ایشان	است.«	در	این	مراسم	هدایایی	از	سوی	مدیرعامل	

كودكان	و	نشریه	شهرزاد	به	جعفر	ابراهیمی	شاهد	اهدا	شد. پرورش	فكری	

ب: کتاب کودک و نوجوان جهان در نيمه اول سال ۱393

کودکان اسکاتلند کتاب  ليست نهايی جايزه 
سنی	 بخش	 سه	 در	 اسكاتلند	 كودكان	 كتاب	 جایزه	 دریافت	 نامزدهای	 نهایی	 فهرست	
اعالم	 اسفند(	 	24( 	2015 مارس	سال	 ماه	 چهارم	 جایزه	 این	 برندگان	 اعالم	شد.	 مختلف	
خواهند	شد.	لیست	نهایی	بر	اساس	رده	های	سنی	به	شرح	زیر	است:	رده	سنی	مخاطبان	
كراو؛	 كیتن	فراری	نوشته	آلیسون	مورای	از	انتشارات	نوزی	 3	تا	7	سال:	پرنسس	پنلوپه	و	
پرس؛	 آندرسن	 انتشارات	 از	 كالینز	 رأس	 تصویرگری	 با	 تیلور	 سین	 نوشته	 روبات	 غوغای	
كلمات	نوشته	ناتالی	راسل	از	انتشارات	مک	میالن.	رده	سنی	مخاطبان	8  گمشده	برای	
گمشده	نوشته	الكساندر	مک	كال	اسمیت	از	انتشارات	بیرلین؛	 تا	11	سال:	ارزش	و	راز	شیر	
پیریت	 پسر	 كلپیس؛	 انتشارات	 از	 مک	كال	 الكس	 نوشته	 مرغی	 بزرگ	 روبات	های	 حمله	
طلسم	 سال:	 	16 تا	 	12 مخاطبان	 سنی	 رده	 كلپیس.	 انتشارات	 از	 كالین	 بی.	 نوشته	ای.	
كلپیس؛	دیوارنوشته	ویلیام	ساتكلیف	از	انتشارات	 سیاه	نوشته	جیل	آربوتنات	از	انتشارات	
كتی	مک	فیل	از	انتشارات	بلومزبری.	برندگان	این	جایزه	 بلومزبری؛	جنگ	موسی	نوشته	
هركدام	3	هزار	پوند	جایزه	نقدی	دریافت	می	كنند.	برای	تصویرگران	برتر	نیز	جایزه	ای	به	

گرفته	شده	است. مبلغ	500	پوند	در	نظر	

کتاب های تصويری اسکولستيك مسابقه 
در	 را	 مسابقه	ای	 نوجوان	 و	 كودک	 حوزه	 نویسندگان	 كشف	 برای	 اسكولستیک	 انتشارات	
كرد.	این	مسابقه	توسط	انتشارات	اسكولستیک	و	شركت	ایتالیایی	 انگلیس	و	ایرلند	برگزار	
كتاب	لندن،	آژانس	Books LBA	و	انتشارات	ایندیپندنت	 مونته	گراپا،	با	همكاری	نمایشگاه	
برگزار	شد.	نویسندگان	7	تا	12	ساله	ای	كه	به	داستان	نویسی	درزمینه	ادبیات	كودک	و	نوجوان	
كنون	توسط	هیچ	انتشاراتی	به	چاپ	نرسیده	بود،	می	توانستند	در	 می	پردازند	و	آثارشان	تا
نویسنده	 برونل،	 سری	 از	 متشكل	 مسابقه	 این	 داوران	 هیئت	 كنند.	 شركت	 مسابقه	 این	
لویس	 اسكولستیک؛	 در	 تخیلی	 داستان	های	 ناشر	 اسمیت،	 سامنتا	 تلویزیون،	 مجری	 و	
است.	 ایندیپندنت	 انتشارات	 ویراستار	 كبر،	 ا عاریفا	 و	 LBA؛	 آژانس	 كارشناس	 المونت،	
اعالم	خواهد	 فرانكفورت	 كتاب	 بین	المللی	 نمایشگاه	 در	 كتبر،	 ا ماه	 در	 این	مسابقه	 نتایج	
Books LBA	به	عموم	معرفی	خواهد	 آژانس	 كارشناس	ادبی	 از	سوی	 شد.	برنده	مسابقه	
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شد.	جایزه	این	مسابقه	عقد	قرارداد	با	انتشارات	اسكولستیک	برای	نشر	اثر	برتر	است؛	افزون	
گراپا	برای	برنده	مسابقه	نیز	سفر	به	شهر	ونیز	است. بر	این،	جایزه	شركت	مونته	

برگزاری جشن روز »کتاب های مصور رايگان« در فرانسه
جشن	روز	»كتب	مصور	رایگان«	سوم	ماه	می	امسال	با	حضور	70	ناشر،	در	فرانسه	همراه	
 Free Comic(	»رایگان	مصور	های	كتاب كشورهای	جهان	برگزار	خواهد	شد.	»روز	 با	سایر	
منظور	 به	 روز	 این	 است.	 مصور	 كتاب	های	 طرفداران	 برای	 مناسبی	 فرصت	 	)Book Day
كتاب	های	مصور،	هرساله	در	نخستین	شنبه	ماه	می	برگزار	می	شود.	در	 گسترش	مخاطبان	
كتاب	های	مصور	به	صورت	رایگان	به	بازدیدكنندگان	هدیه	می	شود.	امسال	این	 این	روز	
كشورها	برگزار	می	شود	و	 جشن	در	سوم	ماه	می	)13	اردیبهشت(	در	فرانسه	همراه	با	سایر	
كرد.	این	روز	فرصت	مغتنمی	برای	برخی	از	ناشران	 بیش	از	70	ناشر	در	آن	مشاركت	خواهند	
كنند.	همچنین	این	روز	برای	ناشران	 تازه	كار	است	تا	مردم	را	با	داستان	های	مصور	خود	آشنا	
بزرگ	و	برجسته،	بستر	مناسبی	را	برای	شناساندن	یک	شخصیت	یا	یک	حكایت	داستانی	

كرد. كتاب	های	مصور	فرانسوی	نیز	در	این	مراسم	شركت	خواهند	 فراهم	می	كند.	امسال	

کتاب فروشان مستقل امريکا چک هزار دالری برای 
معرفی	 پانل«	 »جایزه	 عنوان	 با	 	2014 سال	 در	 زنان«	 ملی	 كتاب	 »انجمن	 جایزه	 برندگان	
گسترش	 درزمینه	 كه	 امریكا	 كشور	 كتاب	فروشان	 برترین	 به	 هرسال	 جایزه	 این	 شدند.	
كتاب	خوانی	از	روش	های	جدید	و	ابداعی	استفاده	می	كنند	اعطا	می	شود.	جایزه	 فرهنگ	
گرت«	در	فارمینگتوِن	ایالت	مین	و	جایزه	 ک	و	 كتاب	فروشی	»دوانسی	دا عمومی	2014	به	
این	 گرفت.	 تعلق	 ایندیانا	 در	 بوكس«	 كیدز	 »فور	 كتاب	فروشی	 به	 نیز	 كودک	 كتاب	 بخش	
كار	خود	 كه	در	 كتاب	فروشان	مستقلی	داده	می	شود	 جایزه	از	سوی	انتشارات	پنگوئن	به	
و	قطعه	ای	 1000	دالری	 و	شامل	هدیه	ای	 استفاده	می	كنند	 ابداعی	 و	 از	روش	های	جدید	
كه	به	برندگان	اهدا	می	شود.	مشتریان،	نمایندگان	فروش	و	پرسنل	 هنری	ـ	گرافیكی	است	
داوران	 حیات	 اعضای	 می	كنند.	 ایفا	 كلیدی	 نقشی	 برنده	 تعیین	 در	 كتاب	فروشی	ها	
گروه	 كاری	مدیر	 Just Us Books،	اندرو	 2014	شامل	افرادی	چون	چریل	ویلیس	سردبیر	
كودک«	و	دانشگاه	مینه	 انتشارات	Carolrhoda،	لیزا	دراسک	از	»مؤسسه	تحقیقات	ادبیات	

كردند. كه	برندگان	را	تعیین	 سوتا	بودند	

برندگان جايزه کتاب کودک و نوجوان انجمن بين المللی مطالعه کتاب IRA مشخص شدند
واقع	 	)IRA( كتاب	 مطالعه	 بین	المللی	 انجمن	 نوجوانان	 و	 كودكان	 كتاب	 به	 موسوم	 جایزه	
به	 نوجوان	 و	 متوسطه	 ابتدایی،	 رده	 در	سه	 و	مستند	 داستانی	 در	حوزه	 نئواورلئان	 ایالت	 در	
كشورهای	مختلف	اعطا	می	شود.	در	ایالت	نیواورلئان	امریكا	هرساله	 كتاب	ها	از	 نویسندگان	این	
در	 باالیی	 اعتبار	 از	 كه	 می	شود	 داده	 جایزه	ای	 كودكان	 حوزه	 در	 منتشرشده	 كتاب	های	 به	
كه	برنده	این	 كتاب	های	منتشرشده	در	سال	2013	 كشور	امریكا	برخوردار	است.	برخی	از	 سطح	
جایزه	معرفی	شدند	عبارت	اند	از:	سانتاسائوروس	عزیز	نوشته	استیسی	مک	آنالتی	از	انتشارات	
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گراسینگر	تانیا	از	انتشارات	اسكای	هورس،	 بویدز	میلز؛	جكی	و	من:	یک	دوستی	عمیق	نوشته	
كتاب	 این	 وارتاون،	 انتشارات	 از	 سلبرت	 كاترین	 نوشته	 روفوس	 و	 چرچیل	 جنگ:	 سگهای	
كرونیكل	بوكس،	دیگبی	 كالسمیر	از	انتشارات	سانفرانسیسكو	 كوچک	را	بازكنید	نوشته	جسیكا	
كاغذ	تراژدی	نوشته	الیزابت	البان	 كوچ	از	انتشارات	پیتر	پاپر	پرس؛	و	 تفاوت	دارد	نوشته	ماریام	

كرونیكل	بوكس. كتی	ویلیامز	از	انتشارات	 از	انتشارات	ناپف،	غایب	نوشته	

کودکان درکلرادو پروژه »کتاب درمانی« برای 
 Reach Out and Read Colorado سازمان	 توسط	 كه	 »كتاب	درمانی«	 شگفت	انگیز	 برنامه	
كه	پزشكان	هنگام	شنوایی	سنجی،	بینایی	سنجی	و	سایر	 تعریف	شده	بر	این	اساس	تنظیم	شده	
الی	5	ساله،	مهارت	های	خواندن	 ماهه	 كودكان	6	 تابستانه	 برنامه	 در	 تعریف	شده	 چاپ	های	
كودكان،	آن	ها	را	خوشحال	 كتاب	به	 كتابی	به	والدین	می	دهند	و	با	دادن	 را	به	صورت	نسخه	
كلینیک	های	پزشكی	می	فرستند	تا	پزشكان	 كتاب	ها	را	برای	مطب	ها	و	 می	كنند.	سازمان	مذكور	
كنند.	همان	طور	كه	گفته	شد	 كتاب	ها	را	به	والدین	و	فرزندانی	كه	به	آنجا	مراجعه	می	كنند،	هدیه	
كتاب	ها	را	دریافت	 كه	در	برنامه	چكاپ	پزشكی	شركت	می	كنند،	این	 كودكان	از	6	ماه	الی	5	ساله	
می	كنند	تا	مهارت	های	خواندن	و	مطالعه	در	آن	ها	شكوفا	شود.	آشنایی	با	ادبیات	یكی	دیگر	از	
كتاب	هاست	تا	با	عرضه	»نسخه	خواندن«	نسل	بعدی	برای	 اهداف	این	سازمان	از	هدیه	دادن	
كتاب	بین	 آموزش	های	تعریف	شده	آماده	شود.	قرار	است	در	سال	2014	بیش	از	165	هزار	نسخه	
كلینیک	و	53	منطقه	از	این	ایالت	توزیع	شود.	لذا	مدیران	پروژه	از	مردم	 كودک	در	230	 90	هزار	
بتوانند	 آن	ها	 تا	 بازگردانند	 این	سازمان	هدیه	 به	 را	 كتاب	های	دست	دوم	خود	 تا	 خواسته	اند	

كنند. كودكان	هدیه	 كتاب	های	بیشتری	را	به	

کرد باربرو ليندگرن جايزه يادبود آستريد ليندگرن را دريافت 
كودكان،	دوم	ژوئن	جایزه	یادبود	»آسترید	لیندگرن«	را	 باربرو	لیندگرن،	یكی	از	پیشگامان	ادبیات	
كرد.	باربرو	لیندگرن	در	این	مراسم	با	 كنسرت	استكهلم	از	دست	ملكه	ویكتوریا	دریافت	 در	سالن	
اشاره	به	نقش	آسترید	لیندگرن	در	كارش،	گفت:	»آسترید	سهم	بزرگی	در	نویسنده	شدن	من	دارد،	
كردم	و	نوشته	هایم	اصاًل	خوب	نبود.	برای	همین	تالش	می	كردم	 من	خیلی	زود	نوشتن	را	شروع	
كردم.	پس	از	 كنم.	برای	همین	در	هنر	زودتر	پیشرفت	 در	نوشته	هایم	از	نقاشی	یا	تصویر	استفاده	
كودكی	ام	بنویسم	البته	شخصیت	آن	را	به	شخصیت	پسر	 گرفتم	چند	فصلی	درباره	 آن	تصمیم	
كردم	و	برای	آسترید	فرستادم.	او	در	پاسخ،	نامه	بلندباالیی	برایم	نوشت	و	در	نامه	اش	به	 تبدیل	
كرد.	نامه	برای	من	مانند	یک	دانشگاه	 كه	به	درد	یک	نویسنده	می	خورد	اشاره	 تمام	جزئیاتی	
كه	فرزند	 گذاشتم	چون	همزمان	بود	با	زمانی	 بود.	نشستم	و	نوشتم.	اسم	شخصیتم	را	ماتیاس	
گذاشته	بودم.	آسترید	نوشته	ام	را	پذیرفت	و	آن	نخستین	  اولم	را	باردار	بودم	و	نامش	را	ماتیاس	

كتابم	بود.«

گردآوری و منتشر شد کشمير در دو جلد  کودکان  ادبيات 
زبان	 به	 كودک	 ادبیات	 ترویج	 برای	 كشمیر	 و	 جامو	 شهر	 زبان	 و	 فرهنگ	 هنر،	 كادمی	 آ
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کتاب کودک و نوجوان جهان در نیمه اول سال 1393

كتاب	 كرده	است.	عنوان	این	 كشمیر	منتشر	 كودک	را	در	 كشمیری	مجموعه	ای	از	ادبیات	
كه	در	یک	جلد	آن	به	ادبیات	نثر	و	جلد	 كشمیر«	است	 كودک	در	 »مجموعه	ای	از	ادبیات	
كشمیری	است	 كتاب	نخستین	مجموعه	جامع	به	زبان	 دیگر	به	شعر	پرداخته	است.	این	
گردآورنده	مقدمه	مفصل	و	 كرده	است.	 گردآوری	 و	نویسنده	برجسته	غالم	نبی	آتش	آن	را	
كودک	را	از	جنبه	های	 كتاب	650	صفحه	دارد	و	ادبیات	 كتاب	نوشته	است.	این	 خوبی	برای	

مختلف	و	با	معرفی	نویسندگان	و	شاعران	برجسته،	مورد	بررسی	قرار	داده	است.

کودک و نوجوان بوک تراست مشخص شد کتاب  برندگان نهايی جوايز بهترين 
 300 و	 مطرح	 نویسندگان	 حضور	 با	 لندن	 در	 بوک	تراست	 جوایز	 برندگان	 اسامی	 اعالم	 مراسم	
كتاب	 كودک	2014	برگزار	شد.	جوایز	موسوم	به	»بهترین	 كتاب	 كودک	و	نوجوان	در	هفته	 داور	
گرفت.	پس	از	پایان	رأی	دهی	 كودک	ضعیف	تعلق	 كتاب	بخت	پریشان	و	 بوک	تراست«	به	دو	
كتاب	بسیار	محبوب	بخت	پریشان	)The Fault in Our Stars(	توانست	جایزه	بهترین	 كودكان،	
كودک	از	سراسر	انگلیس	به	 كند.	بیش	از	12	هزار	 رمان	فانتزی	برای	12	تا	14	ساله	ها	را	از	آِن	خود	
فینالیست	های	جایزه	بوک	تراست	2014	در	6	بخش	رأی	دادند.	البته	پیش	از	آن	نویسندگانی	
فهرست	 از	 را	 فینالیست	ها	 چلسی،	 در	 جردن	 اندی	 و	 چایلد	 الورن	 رنیسون،	 لوئیس	 مانند	
را	 مردم	 كه	 است	 انگلیسی	 خیریه	 سازمان	 تراست	 بوک	 بودند.	 كرده	 تعیین	 اولیه	 بلندباالی	
تغذیه	 انگلیس	 دولت	 بودجه	 از	 سو،	 بدین	 	2004 سال	 از	 و	 بخوانند	 كتاب	 تا	 می	كند	 تشویق	

كشور	جهان	شده	است. می	كند	و	الهام	بخش	سازمان	های	مشابهی	در	20	

کودکان 20۱4 انگليس کتاب  جزئيات بزرگ ترين فستيوال 
كه	 است	 انگلیس	 در	 كودكان	 كتاب	 جشنواره	 بزرگ	ترین	 	)Bath( »بث«	 ادبی	 فستیوال	
كه	قرار	است	از	جمعه	 امسال	هشتمین	سال	خود	را	سپری	می	كند.	در	جشنواره	امسال	
مختلف	 برنامه	 	100 برگزار	شود،	حدود	 مهرماه(	 	13 تا	 	5( كتبر	 ا 	5 یكشنبه	 تا	 سپتامبر	 	26
روزن	 مایكل	 و	 پیچون	 لیز	 كلر،	 وین	 هنری	 كاسیدای،	 كثی	 است.	 شده	 دیده	 تدارک	
كودكان	 كتاب	 كه	در	بزرگ	ترین	فستیوال	 كودكان	هستند	 ازجمله	ستارگان	دنیای	ادبیات	
انگلیس	)بث(	با	مدیریت	روزنامه	تلگراف	حضور	خواهند	داشت.	در	مراسم	افتتاحیه	این	
كریس	رایدل	قرار	دارد.	 كه	در	رأس	آن	ها	 جشنواره	هنرمندان	تصویرساز	نیز	حضور	دارند	
كتاب	با	طرح	جلد	وی	با	عنوان	دختر	بربر	و	عید	بدتر	از	مرگ	رونمایی	خواهد	شد.	 دومین	
گذشته	در	همین	 اولین	نسخه	از	این	مجموعه	با	عنوان	دختر	بربر	و	روح	یک	موش	سال	
كتاب	برتر	انتخاب	شده	بود.	مراسم	متنوعی	هم	برای	نوجوانان	و	سنین	 جشنواره	به	عنوان	
باالتر	تدارک	دیده	شده	است.	در	این	مراسم	نیز	نویسندگان	مخصوص	این	سنین	مثل	جو	
گرت	نیكس	و	 كنزی،	رابرت	موچامور،	 گرین،	سوفی	مک	 ابركرومبی،	ملوین	بورگرس،	سالی	

ماركوس	سدویک	حضور	خواهند	داشت.

اولين جشنواره ادبيات نوجوان در انگليس
اولین	جشنواره	ادبیات	نوجوان	در	انگلیس	با	حضور	مالوری	بلكمن	شاعر	مشهور	انگلیسی	در	
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كنفرانس	ادبیات	 كمدی	لندن	برگزار	شد.	این	جشنواره	با	عنوان	 حاشیه	فستیوال	فیلم	های	
نوجوان	2014	YALC((	میزبان	حدود	50	نویسنده	در	تاریخ	12	و	13	جوالی	)جمعه	و	شنبه	20	و	
گرفته	 21	تیرماه(	بود	و	جلساتی	برای	سخنرانی	نویسندگان	و	شاعران	انگلیسی	این	حوزه	در	نظر	
مورد	 داستانی	 رمان	های	 و	 كتاب	ها	 به	 گرافیكی	 تصاویر	 ورود	 موضوع	 بار	 اولین	 برای	 كه	 شد	
گرفت.	از	سخنرانان	این	جشنواره	می	توان	به	نویسندگان	مشهوری	مانند	مالوری	 بررسی	قرار	

كرد. كراسان،	پاتریک	نس،	وجیمز	اسمیت	اشاره	 بلكمن،	سارا	

کودک، جايزه يک عمر تالش هنری بوک تراست را پس زد کتاب  نويسنده ۱50 
گفته	 كه	به	 كرد	چرا كتاب	بوک	تراست	خودداری	 آلن	آلبرگ	از	پذیرش	5	هزار	پوند	جایزه	بهترین	
ـ	اسپانسر	این	جایزه	-	از	دادن	مالیات	واقعی	به	دولت	انگلیس	فراركرده	 كمپانی	آمازون	 وی	
 Lifetime(	»هنری	تالش	عمر	»یک	به	موسوم	ای	جایزه	برنده	و	كودكان كتاب	 است.	نویسنده	
نوشتن	 ضمن	 است	 تراست	 بوک	 كتاب	 بهترین	 جایزه	 از	 جزئی	 كه	 	)Achievement Award
كرد:	همه	ما	مالیات	می	دهیم	و	این	مالیات	خرج	بیمارستان	ها،	 كید	 نامه	ای	به	»بوک	سلر«	تأ
كمپانی	هایی	مانند	آمازون	دست	به	فرار	مالیاتی	می	زنند	و	 كتابخانه	ها	و...	می	شود	اما	وقتی	
كار	ناصحیحی	انجام	 فقط	0.1	درصد	از	میلیاردها	درآمد	خود	را	در	انگلیس	مالیات	می	دهند،	
كودكان	نوشته	و	4	دهه	از	عمر	خود	 كتاب	درباره	 كه	بیش	از	150	 می	دهند.	نویسنده	76	ساله	

كرد. كرده	است	رسمًا	از	دریافت	این	جایزه	خودداری	 را	در	این	راه	صرف	

کودکان برانفورد آسمان اليتناهی برنده جايزه ادبی 
گاسلینگ	برنده	جایزه	ای	 چلسی	فلود	با	رمان	آسمان	الیتناهی	همراه	با	ویراستار	خود	ونتیا	
موسوم	به	»برانفورد	بواس«	)Branford Boase Award(	شد.	جایزه	مذكور	به	نام	دو	نویسندة	
كر	بوكس(	پایه	گذاری	شده	 كودكان	هنریتا	برانفورد	و	وندی	بوآس	)مؤسسان	انتشارات	وا معروف	
كه	هر	دو	براثر	ابتال	به	سرطان	درگذشتند.	جایزه	1000	پوندی	از	سال	2000	به	این	سو،	به	 است	

كه	برای	مخاطبان	7	سال	به	باال	می	نویسند. اولین	اثر	نویسندگانی	تعلق	می	گیرد	

کودکان اسکاتلند اسامی فيناليست های برترين جايزه ادبی 
انتشارات	فلوریس	بوكس	راه	اندازی	شده	و	 جایزه	»كلپیس«	)Kelpies Prize(	توسط	مؤسسه	
باهدف	انتخاب	برترین	آثار	منتشرنشده	به	زبان	اسكاتلندی،	امسال	وارد	دهمین	سال	فعالیت	
كودكان	8	الی	11	سال	را	اعالم	 خود	شد	و	بعد	از	عرضه	فهرست	نهایی،	نام	3	اثر	برگزیده	برای	
گالسكو	رخ	می	دهد(،	 كه	در	 كرد.	پروژه	ابرقدرت	نوشته	پاول	بریستو	)كمدی	ماجراجویانه	ای	
تابستان	لیلی	مک	كین	نوشته	لیندسی	لیتلسن	)داستان	یک	زندگی	خانوادگی(	و	برادر	قالبی	
كتابی	 ناتنی	جدیدش(	سه	 برادر	 و	 كامرین	 نام	 به	 )داستان	دختری	 پرات	 آن	 نوشته	جو	 من	
گوست،	 آ 	14 روز	 ادبی	 جایزه	 این	 نهایی	 برنده	 داشتند.	 جای	 فهرست	 این	 در	 كه	 هستند	
كتاب	ادینبورو،	جایزه	2	هزار	پوندی	خود	را	از	دستان	 همزمان	با	برگزاری	فستیوال	بین	المللی	
كتاب	با	انتشارات	 كلز	مک	فال،	دریافت	می	كند	و	می	تواند	برای	انتشار	 برنده	2013	این	جایزه،	

فلوریس	بوكس	قرارداد	ببندد.


