گزارش نخستین روز همایش دوساالنه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان "ادبیات کودک و دیگری"()97/8/2

قسمت اول:
نوش آفرین انصاری ،دبیر شورای کتاب کودک" :با برگزاری این همایشها شورای کتاب ارتباط خود را با جامعه دانشگاهی گسترش
می دهد".
ایشان در افتتاحیه سومین همایش دوساالنه ادبیات کودک و مطالعات کودکی که در خانه کتاب برگزار شد ،با بیان اینکه "آبان،
ماه پرواز خانم میرهادی است" یاد و نام خانم میرهادی را گرامی داشت و افزود" :یکی از دالیل برگزاری همایش این است که شورا
و اهالی شورا دچار روزمرگی نشوند".
وی با اشاره به برگزاری دو همایش قبلی گفت "خوشبختانه مجموعه مقاالت هر دو همایش در اختیار عالقهمندان قرار دارد.
مجموعه نخست را مرهون توجه انتشارات خانه کتاب و مجموعه دوم را مرهون تالش شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه هستیم".
دبیر شورای کتاب افزود" :هرزمان که مسئله همایش مطرح میشد ،فکرِ پرداختنِ وسیع و عمیق به ادبیات کودک مّدنظرمان بود
که تاکنون در این مورد ،کامیاب بودهایم".
نوش آفرین انصاری ضمن خیرمقدمگویی به مدیر اجرایی دفتر بین المللی کتاب برای نسل نوجوان ( )IBBYاظهار داشت " از
نوآوریهای همایش سوم ،اطالعرسانی جهانی آن است ،زیرا فراخوان ما پس از ترجمه ،به لطف خانم پیج به اطالع هشتاد کشور
رسید".
وی با اشاره به کتابشناسی بیش از هفتاد کتاب توسط تیم الک پشت پرنده و ارائه آن به شرکت کنندگان گفت " این اتفاق بزرگی
است ،زیرا تمام فارسی زبانان از آن مطلع میشوند و با موضوع دیگری در ادبیات کودک آشنا میشوند .یک کتابشناسی همیشه آغاز
است و هیچ وقت به پایان نمیرسد".
دبیر شورای کتاب از همراهی خانه کتابدار و ترویج خواندن ،شورای کتاب کودک ،فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ،موسسه پژوهشی
کودکان دنیا و موسسه مادران امروز که با عرضه کتابها و تولیدات فرهنگی خود همایش را یاری کردند ،تشکر کرد.
وی با تشکر ویژه از آقای حسینیپور و همکاران ایشان در "خانه کتاب" گفت در همان دیدار نخست ایشان فرمودند "دغدغه شما،
دغدغه ما نیز هست" و بدین ترتیب مشکل جا برای برگزاری این همایش را حل کردند.
نوش آفرین انصاری افزود " تشکر میکنم از آقای دکتر صالحی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به دلیل حمایتها و پشتیبانیها؛
همچنین ،متشکرم از آقای علی اصغرسیدآبادی ،مشاور وزیر ارشاد که سالهاست بهعنوان یک حامی ،پدید آورنده و مروج خواندن
فعال بودهاند و ما ایشان را بهعنوان یک مدیر شایسته ،با وجدان و اخالق مدار میشناسیم".

