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 :97-96در سال  یشینما اتیگروه ادب گزارش

 

جلسه  13 یگروه با هشت عضو و برگزار نیبود. ا یشینما اتیادب گروه که در روز سوم به ارائه گزارش پرداخت، یگروه نیدوم

موضوع، محتوا، داستان، ساختار و  ثیبوده است، از ح شنامهینما 28جلد کتاب را که شامل  15 ،یو چهار جلسه مجاز یحضور

 قرار داده است. یمخاطب مورد بررس

 

 گروه بوده است. نیا یجنب یهاتیفعالاز  یشینما اتیکارگاه شناخت ادب یبرگزار نیبر ا عالوه

 

 ارائه کرد. یلیتحل نیو همچن یفیتوص یهاداده یگزارش خود را بر مبنا یشینما اتیادب گروه

 

با  "شینما"تعداد را دارا بوده و انتشارات  نیباالتر شنامه،یبا داشتن هفت عنوان کتاب نما "مهر ٔ  سوره"گزارش، نشر  نیاساس ا بر

 قرار دارد. یبعد فیدر رد شنامهینما 15چهار عنوان کتاب و 

 

با شش  "جبار باغچه بان"و  شنامهیباهفت نما "رحماندوست یمصطف" شنامه،یبا هشت نما "سیاوراند هر" سندگان،ینو انیم در

 اند.اثر را داشته نیشتریب شنامهینما

 

کودک و  یاثر برا 13کودکان و  یاثر برا 15اند. عالوه برآن، ( بوده%46) یفیتألاثر  13( و %56) یاقتباس ،شنامهینما 15 نیهمچن

 نوجوان بوده است.

 

 بوده است: ریبه سه پرسش ز ییپاسخ گو یدر پ یشینما اتی، گروه ادبهاشنامهینما لیتحل در

 ند؟یگو یچه م هاشنامهینما-1

 ؟کنندیمموضوعات خود را چگونه پردازش  هاشنامهینما-2

 اند؟را مخاطب خود قرار داده یچه کسان هاآن -3
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توجه شده  "یشناسمخاطب "و  "هاشنامهیشرح و بسط نما یساختار و چگونگ"،"هاتیشخصو  هیدرونما"آثار به  لیدر تحل رو،نیا از

 است.

عنوان مثال اند. بهروبرو بوده یاساس یهاچالشبا  یدر سه حوزه موضوع، ساختار و مخاطب شناس هاشنامهینماگزارش،  نیاساس ا بر

 ،یچند جلد یهامجموعهدر  ینداشته است؛ و گاه یاعالم شده، همخوان یکتاب با گروه سن یمحتوا ،یدر حوزه مخاطب شناس

 .اندنبوده کدستیاعالم شده،  یسن یهاگروه

 اند.هماهنگ نبوده هاشنامهیبا متن نما ریاز آنها، تصاو یاند که در برخداشته ریاثر تصو 19 ،یاشنامهینماآثار  ریتصو یبررس در

 

 شنامهینما ،یخالق، قصه خوان شینما ،یعروسک یهاکارگاه یبرگزار یخود را برا یگزارش، آمادگ نیا انیدر پا یشینما اتیادب گروه

 کتاب کودک اعالم کرد. یبه نفع شورا نده،یدر سال آ یو کارگردان یسینو

 




