بهنام آفرینندهی زیباییها

برنامهی «جشنواره و همایش بازنگاری»
و
«گردهمایی استادان و دانشجویان ادبیات کودک سراسر کشور»
 17و  18اردیبهشت ماه 1397
دانشگاه شیراز

برنامهی دوشنبه  17اردیبهشت :جشنواره و همایش بازنگاری (کتابهای تصویری بازنویسی
و بازآفرینی)
 .1برنامهی صبح (تاالر حکمت ،پردیس ارم)
تالوت قرآن ،سرود ملی ،کلیپ
خوشامدگویی (آقای دکتر کاووس حسنلی)
8-8:30
سخنرانی :آقای دکتر سیدمجتبی زبرجد (معاون پژوهشی دانشگاه شیراز)
8:30-8:40
سخنرانی :آقای عبدالرسول احمدی (مدیر کل آموزش و پرورش فارس)
8:40-8:50
سخنرانی :آقای فرشید مثقالی (بازنگاری و نقش اطالعات و عوامل حسی در تصویرسازی معاصر ایران)
8:50-9:30
استراحت و پذیرایی()9:30-10
آقای علیاصغر سیدآبادی :تصویر همچون بازتفسیر :تأملی در تصویرگری متون بازنویسی و بازآفرینی شده
10-10:20
آقای دکتر مهدی حجوانی :بازنگری در مفهوم تعامل متن و تصویر در کتاب کودک
10:20-10:40
آقای مسعود مجاوری آگاه :نقدی بر نظریهی ویژهی کتابهای تصویری؛ پیشفرض ،رویکرد ،پیشنهاد
10:40-11
آقای دکتر مرتضی خسرونژاد (درآمدی بر نظریهی بازنگاری)
11-11:20
خانم دکتر الله آتشی (دبیر علمی جشنواره) :بیانیهی هیئت داوران
11:20-11:30
اعالم اسامی برگزیدگان جشنوارهی بازنگاری
11:30-12:30
ناهار و نماز ()12:30-14:30
 .2برنامهی بعدازظهر (سالن دکتر حسینی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،پردیس ارم)
خانم مریم محمدخانی :گزارش تغییرات کتاب کودک و نوجوان در ایران بر اساس نظر داوران جوایز
14:30-15
هماندیشی ( :)1نقش تصویر در آثار بازنگاری
خانم دکتر مریم جاللی ،خانم سحر ترهنده ،آقای کوروش پارسانژاد ،خانم عطیه فیروزمند
مدیر نشست :خانم دکتر فریبا خوشبخ ت

15-16:30

استراحت و پذیرایی ()16:30-17
هماندیشی (: )2چندصدایی و گفتوگومندی در ادبیات کودک و نوجوان
آقای شهرام اقبالزاده ،آقای جمشید خانیان ،آقای دکتر امین ایزدپناه ،آقای دکتر مسیح ذکاوت
مدیر نشست :خانم دکتر فریده پورگیو
17-18:30

برنامهی سهشنبه  18اردیبهشت :گردهمایی استادان و دانشجویان ادبیات کودک
دانشگاههای کشور (تاالر عالمه جعفری ،دانشکدهی علوم انسانی ،پردیس ارم)
تالوت قرآن ،سرود ملی ،کلیپ ،خوشامدگویی (تاالر عالمه جعفری)
8-8:30
آقای هوشنگ مرادی کرمانی :بازنویسی افسانههای کهن (تاالر عالمه جعفری)
8:30-9:30
استراحت و پذیرایی ( )9:30-10
آقای دکتر مرتضی خسرونژاد :دانشگاهی شدن ادبیات کودک :گذشته ،امروز ،آینده
10-10:15
نشست عمومی استادان و دانشجویان ادبیات کودک
10:15-12:30
ناهار و نماز ( )12:30-14:30
نشست دانشجویان با آقای فرشید مثقالی (تاالر عالمه جعفری)
14:30-16
نشست استادان ادبیات کودک ،دور نخست (سالن دکتر شهیدی)
14:30-16
استراحت و پذیرایی ()16-16:30
نشست استادان ادبیات کودک ،دور دوم (سالن دکتر شهیدی)
16:30-18

با سپاس از حامیان این برنامه
معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ریاست و معاونت فرهنگی دانشجویی دانشکدهی علوم انسانی دانشگاه شیراز
ریاست دانشکدهی علوم تربیتی دانشگاه شیراز
بخش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
معاونت پژوهشی ادارهی کل آموزش و پرورش فارس
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس
مؤسسهی فرهنگی هنری پیرسوک
مؤسسهی نارون
انجمن علمی بخش زبانهای خارجی و زبانشناسی

