
 

 (2/8/97)"یگریکودک و د اتیادب"با عنوان  یکودک و مطالعات کودک اتیادب دوساالنه شیروز هما نیگزارش نخست

 

 اول: قسمت

گسترش  یدانشگاه جامعهکتاب ارتباط خود را با  یشورا هاشیهما نیا یبا برگزار"کتاب کودک:  یشورا ریدب ،یانصار نیآفر نوش

 ."دهد یم

 آبان،" کهنیا انیکتاب برگزار شد، با ب خانهکه در  یکودک و مطالعات کودک اتیدوساالنه ادب شیهما نیسوم هیافتتاحدر  شانیا

است که شورا  نیا شیهما یبرگزار لیاز دال یکی"داشت و افزود:  یرا گرام یرهادیو نام خانم م ادی "است یرهادیپرواز خانم م ماه

 ."نشوند یرگشورا دچار روزم یو اهال

مندان قرار دارد. عالقه اریدر اخت شیمقاالت هر دو هما مجموعهخوشبختانه "گفت  یقبل شیدو هما یبا اشاره به برگزار یو

 ."میو نشر فرهنگنامه هست هیدوم را مرهون تالش شرکت ته مجموعهکتاب و  خانهنخست را مرهون توجه انتشارات  مجموعه

کودک مّدنظرمان بود  اتیبه ادب قیو عم عیفکرِ پرداختنِ وس شد،یمطرح م شیهما لهمسئهرزمان که "کتاب افزود:  یشورا ریدب

 ."میابوده ابیمورد، کام نیاکه تاکنون در 

از  "اظهار داشت  (IBBYنسل نوجوان ) یکتاب برا یالملل نیدفتر ب ییاجرا ریبه مد ییگورمقدمیضمن خ یانصار نیآفر نوش

به اطالع هشتاد کشور  جیفراخوان ما پس از ترجمه، به لطف خانم پ رایآن است، ز یجهان یرسانسوم، اطالع شیهما یهاینوآور

 ."دیرس

 یاتفاق بزرگ نیا "آن به شرکت کنندگان گفت  ارائهالک پشت پرنده و  میاز هفتاد کتاب توسط ت شیب یبا اشاره به کتابشناس یو

آغاز  شهیهم یکتابشناس کی. شوندیکودک آشنا م اتیدر ادب یگریو با موضوع د شوندیزبانان از آن مطلع م یتمام فارس رایاست، ز

 ."رسدیمن انیوقت به پا چیاست و ه

 یپژوهش موسسهکتاب کودک، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان،  یخواندن، شورا جیکتابدار و ترو خانه یکتاب از همراه یشورا ریدب

 کردند، تشکر کرد. یاریرا  شیخود هما یفرهنگ داتیها و تولکتاب عرضهمادران امروز که با  موسسهو  ایکودکان دن

شما،  دغدغه"فرمودند  شانینخست ا داریگفت در همان د "کتاب خانه"در  شانیو همکاران ا پورینیحس یاز آقا ژهیبا تشکر و یو

 را حل کردند. شیهما نیا یبرگزار یمشکل جا برا بیترت نیو بد "هست زیما ن دغدغه

 ها؛یبانیو پشت هاتیحما لیبه دل ،یفرهنگ و ارشاد اسالم ریوز ،یدکتر صالح یاز آقا کنمیتشکر م "افزود  یانصار نیآفر نوش

آورنده و مروج خواندن  دیپد ،یحام کیعنوان ارشاد که سالهاست به ریمشاور وز ،یدآبادیاصغرس یعل یمتشکرم از آقا ن،یهمچن

 ."میشناسیبا وجدان و اخالق مدار م سته،یشا ریمد کیعنوان را به شانیاند و ما افعال بوده


