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 فراخوان مقاله

 

 هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک

 ادبیات کودک و نوجوان یهای نقد و نظریهتازه

 برگزارکننده: مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز

 معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری:

 ارشاد اسالمی فرهنگی وزارت فرهنگ ومعاونت     

 ، دانشگاه شیراز1398اردیبهشت  یازدهم  

 

 



ها در قلمرو ترین بحثتازه یمرکز مطالعات ادبیات کودک هفتمین همایش دانشگاهی خود را با هدف ارائه

 هایاستادان، پژوهشگران، منتقدان و دانشجویان دوره یهمهکند. از ادبیات کودک برگزارمی ینقد و نظریه

همایش و شرکت  یهای خویش به دبیرخانهپژوهش یشود با فرستادن چکیدهمیتحصیالت تکمیلی دعوت

های آورند. موضوعفراهمشده ها در قلمرو اعالمترین بحثگیری تازهزمینه را برای شکل این همایشدر 

محدود به این موارد نیست و شورای علمی همایش از  آید اما طبیعتاًدر پی می پیشنهادی به شرحی است که

 کند: میی دیگر نیز استقبالهر بحث تازه

(، hybridity) ی(، دورَگِگsubjectivity) یسوژگ بحثهای موضوعی و محتوایی: یدر حوزه

 ،یچندفرهنگ ت،یجنس ،یدئولوژیا ،یزتوانمندسا ،ییو چندصدا یوگومندگفت ،ییزداکودک ،یگرانگید

 زمینو پسامدر زمیسنت، مدرن یی(، بازتاب بدن، بازنماdystopian) یشهرو دُژآرمان( utopian) یشهرآرمان

 کودکان و نوجوانان اتیدر ادب

یگرایی، بررسبومگرایی، استعماری و نواستعماری، زیستسالگرایی و بزرگکودک دها:ررویک یدر حوزه

های بررسیهای ایدئولوژیک، بررسی محوری،زن ،زداییهای تطبیقی، ساختو اجتماعی، بررسی های فرهنگی

 محور مخاطب

  شناسی:یایزیب یدر حوزه

های های کتابهای تصویری، پرامتنبرهمکنش متن و تصویر در کتاب های تصویری:شناسی کتابزیبایی

های تصویری، تمرکززدایی در کتاب، های تصویریدر کتاب ، زمان، مکان و حرکتپردازیتصویری، شخصیت

 های تصویریمستقل کتاب ی، نظریههای تصویری، بینامتنیت در کتابهای گرافیکیرمان

، (children’s fictions) های کودکانهای رمان نوجوان با دَستانتفاوت شناسی رمان نوجوان:زیبایی

 ، بینامتنیت در رمان نوجوانادبی یجریان عمدههای رمان نوجوان با رمان در تفاوت

 شناسی شعر کودک و نوجوانزیبایی

کودکی و  یهشناسی و فلسفشناسی، جامعهها در روانترین بحثتازه شناسی:مخاطب یدر حوزه

و نوجوان، تحوالت معنای کودکی و نوجوانی در  ادبیات کودک ینوجوانی و تلویحات آن برای نقد و نظریه

 ادبیات کودک یعصر تحول رسانه و ارتباط آن با نقد و نظریه

ی ی بازنویسی و بازآفرینها در زمینهترین بحثتازه :بازنگاری، بازنویسی و بازآفرینی یدر حوزه

 (یدهو بازآفر شتهویری بازنوهای تصی آثار بازنگاری )کتابها در زمینهترین بحثطور کلی، تازهبه

 توضیح:چند 



 های مشخص ادبی همراه باشند.ها و بحثهای نظری با تحلیل نمونهضروری است مقاله .1

ی ایرانی شوند که تطبیقی باشند و نمونهمیپردازند به شرطی بررسیهایی که به آثار خارجی میمقاله .2

 باشند.نیز در بررسی خود داشته

ای کوتاه به روش و اشاره ،های هدف، ضرورت، پرسشواژه، دربردارنده 400ها حداکثر در چکیده .3

پیشینه باشد. در پایانِ چکیده، کلیدواژگان )حداکثر پنج واژه(، و در عنوان وابستگی نویسنده 

وتاه ی کشود. خواهشمند است رزومهی اصلی آورده)نویسندگان( مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده

 ثر یک صفحه( نیز پیوست چکیده باشد.محققان )حداک

  :هامقاله اصل و چکیده فرستادن بندیزمان .4

 29/12/97: هامقاله یچکیده فرستادن برای زمان آخرین         

 18/1/98: هاچکیده مورد در همایش علمی هیأت پاسخ دریافت زمان         

همچنین رسند. میچاپهای همایش بهمقاله هایی چکیدهشده در مجموعههای پذیرفتهچکیدهی همه .5

 ینقد و نظریه ینامهپژوهشی را داشته باشند در ویژههای الزم علمیهایی که بتوانند شاخصمقاله

 چاپ خواهندشد. داوری و مطالعات ادبیات کودکعلمی پژوهشی  یادبیات کودک در مجله

  

 پوردکتر سعید حسام دبیر علمی همایش:

 دکتر الله آتشی اجرایی همایش:دبیر 

 دکتر فریده پورگیو، دکتر کاوس حسنلی، دکتر داود خزایی، دکتر مرتضی خسرونژاد اعضای هیئت علمی:

 دکتر مهدی حجوانی، دکتر مریم جاللی :همایش مشاوران هیئت علمی

 

 نشانی الکترونیک همایش:

koodak@rose.shirazu.ac.ir 
  تلفن دبیرخانه همایش:

07132283080 

 


