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 :97-96سال در  «فیتأل»گروه  گزارش

 

 .آغاز کرد -کودک و نوجوان اتیادب سندهینو-《یلطف شکور》و نام مرحوم ادی داشتیگروه، گزارش خود را با گرام نیا

 

تعداد  نیاثر از ا 79بوده است.  شتریکرده، که نسبت به سال گذشته ب یکتاب را بررس 239جلسه،  34 یعضو و ط 23با  فیتأل گروه

 .بوده است« ب»و « الف» یآثار مربوط به گروه سن نیشتری. باندشده فیتأل یاثر در گونه فانتز 160در گونه واقع گرا و 

 

در  ایکار خارج شدند و  انیاز جر یبا حوزه کار یعدم همخوان لیبه دل ،یبررس نیدر ح هاکتاباز  یبرخ ،فیتألبر گزارش گروه  بنا

 .اندگرفتهقرار  یبررس گرید یهاگروه گرید اریاخت

 

اثر  53اثر سه ستاره و  60دوستاره،  اثر 28ستاره،  کیاثر  30خارج از فهرست،  اثر 19مانده،  یاثر باق 190از  ،یفیلحاظ ک به

 .اندبودهچهارستاره 

 

 .است دهیرسه دست گروه اند که ببوده یآثار و نشر دیناشر، دست اندرکار تول 41 رگرویتصو 79 راستار،یو 31سنده،ینو 88

 

 یسه و چهار ستاره، دارا یهاکتاباغلب  نیبوده است. همچن سندهینو نیترفعال، اثر 14 با《ایقاسم ن کوهش》 سندگان،ینو انیم از

 یرا جد راستاریو ٔ  مسئلههستند که  یکودکان و نوجوانان از جمله ناشران یو کانون پرورش فکر شیدایپ نشر اند.بوده راستاریو

 .اندگرفته

 

 سوره》و  《شیدایپ》 ،《قلم شهر》ناشران، نشر انیبوده و در م نیترفعال ر،یتصو 14 با《گدلویب غزاله》 رگریتصو 79 انیم از

کارنامه را داشته است. حضور  نیبهتر 《(ی)کتاب طوط یفاطم انتشارات》 یفی. اما به لحاظ کاندبودهناشران  نیترفعال 《مهر

 .است هدوره کم بود نیدر ا یناشران شهرستان

 یو مذهب یقوم یهاتیاقلبه  توجه

 ،رانیا یو محل یبوم اتیبه ادب توجه 
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 ،خشم کار، کودکان ژه،یو یازهایبا ن کودکان بحران زده، کودکان خاص، یهایماریب ست،یز طیمح چون: صلح، یبه موضوعات توجه

 تیخالق ،یریپذ تیمسئول

 .بپردازند شتریموضوعات ب نیبه ا رندگانودآیاست تا پد فیتألگروه  شنهاداتی...از پو

 

 .گزارش بود یدو محور بعد یآثار واقع گرا و فانتز تیوضع

و  《حسن زاده فرهاد》 سندگان،ینو نیبوده و از ب« د-ج»و « ج» یسن یهاگروه یاثر واقع گرا برا 160 اغلب اساس، نیا بر

 .بودند سندهینو نیپرکارتر با پنج اثرـ کیـ هر 《یدرخشان دیمج》

 

 یسطح یهاپرداخترغم  یعل یتنوع موضوع م،یمستق امیارائه پ ،یو شناخت یخیتار ،یروان شناخت ،یعاطف ،یاجتماع یها هیدرونما

 .اندبودهگرا آثار واقع یهایژگیوو...از  فیو ضع

 

قاسم  شکوه》 یگونه فانتز سندگانینو انیبوده است و در م شتریب« ب»و « ب-الف» یسن یهاگروه یبرا یآثار فانتز نیهمچن

 .آثار را داشته است نیشتریب《این

 




