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 : ۹۶-۹۷گروه آثار و دستنوشته کودکان در سال گزارش

 

آثار کودکان در  یبررس"، "دستنوشته ها یبررس"گروه در چهار محور  تیجلسه برگزار کرده است. فعال ۳۵گروه ده عضو دارد و  نیا

 انجام شده است."کوکان و نوجوانان یبرا یکارگاه ادب یبرگزار"و "اتیآثار کودکان در نشر یبررس"، "هاکتاب

 

اند. ارسال کرده یبررس یخود را برا یهفده ساله دستنوشته ها یکودک و نوجوان نُه ال ۲۳اساس گزارش گروه، در سال گذشته،  بر

 اند. توجه کرده عتیو طب یستیز طیمح ،یاجتماع ،یدستنوشته ها کودکان، به مسائل عاطف نیدر ا

خاطره و  کیاثر انشا،  کیو دل نوشته، پنج اثر شعر،  یو پنج اثر داستان، هشت اثر قطعه ادب ستیاثر ارسال شده، ب کیچهل و  از

 دوبرابر دختران بوده است. باًیپسر تقر یهاسندهیتعداد نو ن،یاست. همچنبوده نامهیزندگ کی

 قرار داده که عبارتند از: یگروه شش اثر را مورد بررس نیها، اکودکان و نوجوانان در کتاب یهابخش نوشته یبررس در

 ،(۱۳۹۴. نشر نگار تابان،تای)بذر افکن،آناه"ها اعتماد کنبه سس"

 ،(۱۳۹۶. سوره مهر،محمدرضایرامی( )غفارزادگان،داوود. بای)دو جلد"بمباران یهاشب"

کودکان غزه،کانون  یهایها و نقاش)دل نوشته"دیام یهاباغ"، (۱۳۹۳مدرضا،سوره مهر)سرشار،مح "یخوش نوجوان یهاخواب"

 (.۱۳۹۵: ی)انتشارات هنرآب"ها هستنها مثل فرشتهمامان"و ( ۱۳۹۶:یپرورش فکر

 

درصد آنها  ۵۰دارند و  یطنز و اجتماع یها هیدرصد از آنها درونما۳۴گفت:  توانیمذکور م یکتابها لیگزارش، در تحل نیاساس ا بر

 اند.کودکان غزه یهادل نوشته زیدرصد ن ۱۶دفاع مقدس هستند و  یهامربوط به سال

  

سال ۱۷تا  ۱۳ نیب دآورندگانیقرارگرفت. سن پد یکودک و نوجوان مورد بررس ۷۸اثر از  ۱۲۴بر  ات،بالغیآثار در نشر یبخش بررس در

 اند.به آن ارسال شده کینزد یآثار از تهران و شهرها نیشتریسال بوده است. ب ۱۶و  ۱۵ نیمربوط به سن یآثار ارسال نیشتریبوده و ب

به موضوعات  یبعد بوده و در درجه ینوجوانان، مرتبط با موضوعات عاطف یذهن یهایریاز درگ یادیگزارش گروه، بخش ز بنابر

از  شیواقع گرا ب یهاتعداد داستان ،یآثار داستان نایآثار در قالب شعر نو بوده است و در م شتریب نیاند. همچنپرداخته یاجتماع

 .ستبوده ا یفانتز یهاداستان

 




