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   زيباييها ي آفريننده نام به
   
   
   

   فراخوان
  نوجوان و كودك ادبيات ملي همايش پنجمين

   رمان نوجوان
   

   پژوهش ي جشنواره سومين
  ) نوجوان و كودك ادبيات قلمرو در برتر هاي نامه ها و پايان رساله ي جشنواره(
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  ربوط به همايشآگاهيهاي م
بحث در هستي و  .است پنجمين همايش مركز مطالعات ادبيات كودك به داستان و رمان نوجوان ويژه شده

در  نظران ادبيات كودك و نوجوان تي اين ادبيات همچنان از موضوعهاي مورد بحث منتقدان و صاحبچيس
بسيار ين ادبيات در ايران تا كنون ها و مشكلهاي ا ألهمسي  دربارههرچند  ،بجز اين .استايران و جهان 

. اند مانده و در انتظار بحثها و نقدهاي تازه اما بسياري از اين موردها همچنان ناگشوده باقي شدهوگو گفت
ي نو در  ت علمي همايش از هرگونه طرح و ايدههيأ ،اند موردهايي كه در اين فراخوان پيشنهادشدهبجز 

همچون همايشهاي . كند مي استقبال دانشجويان تحصيالت تكميليو  پژوهشگراناستادان، پيشنهادهاي 
ويژه » شناسي در ادبيات كودك روش«نيز و  »نقد و نظريه«هاي  اين همايش نيز سالني را به تازه ،پيشين

اين . دهد مي  ي بحثهاي نظري تازه كه در قلمرو ادبيات نوجوان نباشد نيز مجال طرح خواهدكرد كه به همه
و پژوهشگران است كه يك بار ديگر استادان،  ي مغتنممركز فرصت ون همايشهاي پيشينِهمايش، همچ

ديگر ي ادبيات كودك كشور و دانشجويان تحصيالت تكميلي ادبيات كودك ايران و  نظران برجسته صاحب
د هم اند گر ي ادبيات كودك پيوسته دانشگاهي به خانواده گوناگونهاي  استادان و دانشجوياني كه در رشته

  .بپردازند يشي خو انديشي در موضوعهاي مورد عالقه آيند و به هم
  

  :محورهاي پيشنهادي همايش ادبيات كودك
  شناسي رمان نوجوان زيبايي .1

  بينامتنيت در رمان نوجوان
  شناسي در رمان نوجوان روايت و روايت

 هماننديها و ناهماننديهاي رمان نوجوان و رمان بزرگسال

  ي پسر ي دختر و مخاطب نهفته ننديهاي رمان نوجوان با مخاطب نهفتههماننديها و ناهما
  :در آن و تربيتي سيكشنا روانهاي  مسأله اييرمان نوجوان و بازنم .2      

  نوجوانان و هويت استقالل   
  رمان نوجوان ايراندر هاي آشكار، نهان و تهي  درونمايه   
  مان نوجوان و پرورش احساس ديني و اخالقير   
  عشق در رمان نوجوان ايران و جهان  
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  در رمان نوجوان يژ، جنسيت و ايدئولوبدن  
  دهند مي از نوجوان ارائه تصويري كه نويسندگان رمان  
در رمـان  ) خـانواده بـا يكـديگر و بـا نوجـوان      عضـوهاي  ي ابطهشده از ر تصوير ارائه(سيماي خانواده   

  نوجوان
  ا در رمان نوجوانآنه هب بوطمر هاي لهأي بازتاب مس گروه همساالن و شيوه  
  له در نسل جوانأمنطقي و حل مسخالق، ي فلسفي، انتقادي،  رمان نوجوان و پرورش انديشه  
در خانواده و در (در رمان نوجوان ) جز اينفيزيكي، نمادين و (هاي خشونت خشونت و گونه  

  )محيطهاي آموزشي
  رمان نوجوانتهديد، قلدري همكالسيها يا همساالن در  
  وضعيت داستان و رمان نوجوان در كتابهاي درسي 

  رمان نوجوان و فلسفه .3
معرفـت  فلسـفه در مقـام محتـواي رمـان نوجـوان، فلسـفه در مقـام        : ي رمان نوجـوان و فلسـفه   رابطه

  آنهامخاطبان بيني  و جهان  فلسفهرمان نوجوان و  بيني و جهان  ي فلسفه قايسهي اين رمان، م كننده بررسي
  رمان ديني نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس .4
  شناسيك رمان نوجوان بررسي فرهنگي و جامعه .5
  ي پرداخت آنها جايگاه ارزشهاي فرهنگي و اجتماعي در رمان نوجوان و شيوه  
  برخورد سنت و مدرنيته و تفاوت نسلها  
 نوجوان  مطالعات فرهنگي و رمان  

  رمان نوجوان و دنياي مجازي اي روز در رمان نوجوان؛پيشرفتهجديد و   فناوريجايگاه   
  اي اقليمي و تفاوتهاي بومي در رمان نوجوانبازتاب ويژگيه  
  در رمان نوجوان ايران ، قومهاي گوناگوناقليتهاي ديني، مهاجران  
ه، نوجوانـان معتـاد،   آزارديـد  هاي كار، نوجوانان بچه ):ها رانده حاشيه به(ديگرانگي در رمان نوجوان ايران   

 در رمان نوجوان ، بزهكاران، ناسازگارها، بيماران روانيخانمانها نوجوانان طالق، بي

، رمان ترسناك، رمان جانوران، رمان مدرسه، داستان )فانتزي(پنداره  :هاي ادبي گونهرمان نوجوان و  .6     
  هااي و ديگر گونه ن تاريخي، استورهتخيلي، رمان گرافيك، فرارمان، رما پليسي و جنايي، رمان علمي
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  رمان نوجوان و ترجمه .7   
  سير رمان نوجوان در ايران . 8   
رمان مربوط به نشر  هايمشكل، اي پرفروشهاي رمانهبررسي ويژگي :بازار كتاب دررمان نوجوان  .9   

  نقش تبليغ در استقبال مخاطب، نوجوان
  :نوجوان شناسي رمان آسيب .10   

و نگارش رمـان نوجـوان، مميـزي    ) موضوع(وژه تخاب سدر انپيش روي نويسنده  انعهايو م هامحدوديت
  در رمان نوجوان

هـا، انقـالب، فقـر،     زده جنـگ، مهـاجرت جنـگ   (ا جوان و پيامدهاي آن در بافت رمانههاي رمان نو كليشه
  )هاي جنسيتي، قومي، فرهنگي، كليشه در شكل و ساختار رمان ، كليشههاي كار بچه
  شناسي نقد و نظريه در رمان نوجوان آسيب 

، تصـويرهاي رمانهـاي   تصـويرگري روي جلـد رمـان نوجـوان    طراحـي و  : هنر در رمـان نوجـوان   .11
  تصويردار

  )كيد بر رويكردهاي نوأبا ت(هاي نقد  ي نظريه رمان نوجوان در آيينه. 12
هـاي   هاي ترويجـي، مجلـه   ها، مجله مهتĤتر، سينما، انيميشن، روزنا :هاي ديگر رمان نوجوان و رسانه. 13
 پژوهشي، راديو و تلويزيون علمي

  
  :توضيحچند 

ي  شوند كه تطبيقي باشند و نمونه مي پردازند به شرطي بررسي هايي كه به رمانهاي خارجي مي مقاله .1
 .باشند ايراني نيز در بررسي خود داشته

صصي نيز همزمان با برگزاري همايش همچون همايشهاي پيشين دو نشست علمي و يك كارگاه تخ. 2
رمان نوجوان  ي برجستهبررسي اثرهاي يكي از نويسندگان موضوع يكي از نشستها . برگزارخواهدشد

 .كتاب كودك است ي ان برجستهتصويرگربررسي اثرهاي يكي از  ديگركشور و موضوع نشست 
، در صورت ها فرضيه( هاهدف، ضرورت، پرسش ي دربردارندهواژه،  400ها حداكثر در  چكيده. 3

حداكثر پنج ( در پايانِ چكيده، كليدواژگان. به پيشينه باشد كوتاهاي  ، روش و اشاره)بودن تحقيق كمي
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ي اصلي  مقاله و نشاني الكترونيك نويسنده) نويسندگان(، و در عنوان وابستگي نويسنده )واژه
 .نيز پيوست چكيده باشد )صفحه حداكثر يك( ي كوتاه محققان رزومه خواهشمند است. شود آورده

 ها مقاله اصل و چكيده فرستادن بندي زمان. 4

   30/8/93: ها مقاله ي چكيده فرستادن براي زمان آخرين         
  30/9/93: ها چكيده مورد در همايش علمي تهيأ پاسخ دريافت زمان         
  15/11/93: ها مقاله اصل فرستادن براي زمان آخرين         

  30/12/93: همايش علمي تهيأ نهايي نظر اعالم         
  . رسند مي چاپ هاي همايش به ي مقاله ي چكيده شده در مجموعه هاي پذيرفته ي چكيده همه .5

هايي كه در همايش  مقاله )1: شوند مي شده پس از داوري به چهار گروه بخش هاي دريافت مقاله
هايي كه در  مقاله) 2. شوند مي داوري طالعات ادبيات كودكمي  شوند و براي چاپ در مجله مي ارائه

شوند  هايي كه پوستر مي مقاله) 3. شوند مي هاي همايش چاپ مقاله شوند و در مجموعه مي همايش ارائه
  .شوند نمي هايي كه پذيرفته مقاله) 4و 

  
  پژوهش ي جشنواره سومينآگاهيهاي مربوط به 

ماه  دي پايان تا 1384 ايهسال در كه كودك ادبيات قلمرو در ارشد هاي مهنا پايانو  هاي دكتري رساله ي همه
 نامزد را خود توانند مي، باشند نكرده شركت  مركز پيشين يها جشنواره در و باشند شده دفاع يا منتشر  1393

 خود را تا ي نامه ه يا پايانرسال از نسخه 2 بايد داوطلبان. كنند نامه پايانرساله يا  بهترين عنوان دريافت
 ادبيات به مربوط بايد ها نامه ها و پايان رساله موضوع. بفرستند جشنواره ي دبيرخانه به 15/11/93 تاريخ

 همچنين شركت. باشد) تطبيقي پژوهشهاي( ديگر كشورهاي با ايران كودك ادبيات ي مقايسه يا كودك ايران
پذير  امكان همايش در هاآن از برآمده ي مقاله ي ارائه و پژوهش ي جشنواره در نامه رساله و پايان همزمانِ
  .است

  
  تماس با دفتر همايش و جشنواره

  :نشاني الكترونيك همايش
koodak@rose.shirazu.ac.ir  
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   :نشاني الكترونيك جشنواره
succls@shirazu.ac.ir  

  
   :جشنواره و همايش ي دبيرخانه پستي نشاني
   همايش ي دبيرخانه شيراز، دانشگاه كودك ادبيات مطالعات مركز ،71345‐1848پستي صندوق شيراز،

   برتر هاي نامه ها و پايان رساله ي جشنواره و
ي دقيق همايش  برنامه ،)ها ( ها، عنوان كارگاه، موضوع دقيق نشستكليدي انسخنران ي درباره بعدي هايآگاهي

در  همايشها ي صفحه ،شيراز دانشگاه كودك ادبيات مطالعات مركز منزلگاه دري پژوهش  و جشنواره
  : دسترس شما قرارخواهدگرفت
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