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

 

 چهارم: قسمت

 ."میهست یکی حالنیاما درع ،یگریما د همه": IBBY ییاجرا ریمد ج،یپ زیل

دفتر در  نیا یهاتیفعال حینسل جوان بود که به تشر یکتاب برا یالمللنیدفتر ب ییاجرا ری، دب"جیپ زیل"سخنران روز اول،  نیچهارم

شروع  1953دفتر در سال  نیا رایمتناسب است، ز شیهما نیبا موضوع ا IBBY تیفعالموضوع "گفت  او ابعاد مختلف پرداخت.

 ."آن درآمد تیبه عضو 1964در سال  رانیکارکرد و ابه

از  یکوتاه یاندرسن، به معرف نیستیهانس کر زهیجا یداور اتیه سیتا رئ یاز دفاتر مل IBBY یساختار سازمان حیبا تشر "جیپ زیل"

دفتر  یهاو نشست هاتیفعال حیبا تشر یو .شودیدفتر منتشر م نی( پرداخت که توسط اBook birdکودک ) اتیادب یتخصص مجله

IBBY ریمد ."شودیم افتیکودک  تِیفیباک یهااست که در کتاب یزیچ گرانیبا د یهمدل"گفت:  تیفیبا ک یهاکتاب یمعرف یبرا 

 نیا یهاتیفعال گریمختلف را از د یکشورها نیو حرکت آن در ب ژهیو یازهایکودکان با ن یاز آثار برا یفهرست هیته، IBBY ییاجرا

 دفتر دانست.

داد که به مروجان  خبر IBBY-I readبا عنوان  یگرید زهیجا یریگاز شکل ،یاندرسن و آساه نیستیهانس کر زیجوا حیبا تشر یو

به  شیمهاجران سخن گفت که از شش سال پ یبرا Silent Book ایساکت  یهاکتاب پروژهاز  نیهمچن او کتاب اهدا خواهدشد.

است که پس  Yamada پروژه گر،ید پروژه است.مهاجران قرارگرفته اریبدون متن و کلمه هستند که دراخت یهااجرا درآمده و کتاب

 یبا معرف نیهمچن او زده است.و بحران دهیدبیخواندن در نقاط آس جیبه اجرا درآمد و قصد آن ترو 2006-2005 یاز سونام

خشن و  یمطالعه در کشورها یبرا ییگفت که براساس آن، فضا یدرمان پروژه کیمختلف از  یمتنوع دفتر در کشورها یهاتیفعال

 زننده جداکنند. بیناامن و آس طیتا کودکان را از مح کنندیم جادیپرکشتار ا

به  تیفیبا ک یهاو هدف مشترکمان رساندن کتاب میهست یکیحال  نیو در ع میهست یگریما د همه": ییاجرا ریمد نیگفته ا به

 ."کودکان است

 


