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 يدٍٚ ايعسب١ٝاملؤمتس ايدٚيٞ حٍٛ "أدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚا

 " بني املاضٞ ٚاحلاضس

 قُس اإلضالّ. أإعداد:                  

ا َؤمتًس بٓٝٛ دهلٞ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسّْٚظِ َسنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝ 

ًٝ " أدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ بني املاضٞ ٚاحلاضس"ا بعٓٛإ رتاضًٝا افدٚي

غٗس  َٔ 03-03، ٚذيو خالٍ ايفرت٠ َا بني "مجاع١ ايطفٌ ايعسبٞ"باالغرتاى َع 

ع٢ً إضٗاَات األدبا٤ يف أصٓاف  املؤمتس ٜٗدف إىل ايتعسفنإ  ّ.0303ٜٓاٜس عاّ 

ث١ً َٔ   غازى يف ٖرا املؤمتس كديرلتًف١ ألدب األطفاٍ يف اهلٓد ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ. 

رلتًف  األنادميٝني املتخصصني ٚاألضاتر٠ ايبازعني ٚايباحجني ٚايباحجات َٔ

يعسب١ٝ ، ٚع٢ً زأضٗا: داَع١ ايػازق١ باإلَازات اداخٌ اهلٓد ٚخازدٗأَ اجلاَعات 

 ،املتحد٠، ٚداَع١ بَٛسداع باجلصا٥س، ٚداَع١ ايطًطإ قابٛع بطًط١ٓ عُإ

داَع١ ٚ، اجلاَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝ بٓٝٛ دهلٞٚ داَع١ دهلٞٚداَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ ٚ

 .بأتسابسادٜؼَٛالْا آشاد ايٛط١ٝٓ األزد١ٜ عٝدزآباد، ٚداَع١ عًٝهساٙ اإلضال١َٝ 
ضٝد عني احلطٔ، عُٝد ن١ًٝ دزاضات ايًغ١ . د أ.اْعكدت اجلًط١ االفتتاح١ٝ بس٥اض١ 

. اضتًٗت خٛزغٝد إَاّ ّْٚطكٗا د. .ٓٝٛ دهلٞبٚاألدب ٚايجكاف١ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ 

سب١ٝ ضات ايعاجلًط١ بهًُات ايرتحٝب اييت أيكاٖا َدٜس املؤمتس ٚز٥ٝظ َسنص ايدزا

زّحب فٝٗا بايضٝٛف ايهساّ  . زضٛإ ايسمحٔ حٝحدْفظ اجلاَع١ أ.ٚاإلفسٜك١ٝ يف 

د. ضٝد عني احلطٔ، عُٝد ن١ًٝ دزاضات ايًغ١ ٚاألدب أ.تسحًٝبا حاًزا، أَجاٍ 

د. طازم أمحد ايبهسٟ، َؤضظ مجاع١ أدب ٚ ٚايجكاف١ ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ،

ًَ ات ايعسب١ٝ ٚاإلفسٜك١ٝنص ايدزاضإٔ َس يفت إىلنُا  .ايطفٌ ايعسبٞ ا ٜػٗد اٖتُا

ًٝا بإعداد زضا٥ٌ  سلٛ عػس٠ باحجني ايعسبٞ حٝح ٜكّٛ ا بأدب ايطفًٌَحًٛظ حاي

د. أيك٢  بايتايٞٚ أدب األطفاٍ ٚصحافتِٗ.تعاجل دنتٛزاٙ حٍٛ َٛضٛعات غت٢ اي

                                                           


 .ٓد، داَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ، ْٝٛ دهلٞ، اهلباحح 

 ؤمتستكسٜس عٔ امل
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ا ع٢ً أدب ا َطتفًٝضض٤ًٛ ضًّطٚ ،اخلطاب ايس٥ٝظ يًُؤمتسطازم أمحد ايبهسٟ 

 األطفاٍ يف دٚي١ ايهٜٛت بأضًٛب َبطط ٚفسٜد. 

احح َٚٗتِ بصحاف١ األطفاٍ تعسٜف عٔ املؤمتس أ. ذلُد ذلبٛب عامل، بايثِ قاّ ب

، حٝح حتدخ عٔ ٚاقع أدب األطفاٍ ٚايتحدٜات اييت ٜٛادٗٗا ايهتاب خالٍ ٚأدبِٗ

عًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، ٚأغاز إىل إٔ ريات يف عصس اينتاب١ االجتاٖات احلدٜج١ ٚايتغٝ

ٖرا املؤمتس ضّٝٛفس َٓص١ ح١ٜٛٝ يتبادٍ األفهاز ٚاخلربات َع نتاب أدب األطفاٍ 

. ٚيف ختاّ اجلًط١ االفتتاح١ٝ، قّدّ د. ٗتُني بأدب األطفاٍايعسب يًباحجني اهلٓٛد ٚامل

تر٠ ن١ًُ ايػهس ٚاالَتٓإ إىل ايضٝٛف ايهساّ ٚاألضا َٓطل املؤمتس أخرت عامل

 .ألفاضٌ ٚاملػازنني يف ٖرٙ اجلًط١ا

بعد اجلًط١ االفتتاح١ٝ، اْعكدت أزبع دًطات أنادمي١ٝ اضتُست َٜٛني. ُعكدت 

 ت اجلًط١ األنادمي١ٕٝ يف ايّٝٛ األٍٚ َٔ املؤمتس. اْطًكاجلًطتإ األنادميٝتا

اإلفسٜك١ٝ سنص ايدزاضات ايعسب١ٝ ٚد. دلٝب ايسمحٔ، أضتاذ مبأ.بس٥اض١  األٚىل

ٚتضُٓت ٖرٙ اجلًط١ ضبع١ عٛخ ُقدَت َٔ ِقبٌ األضاتر٠  .ظاَع١ دٛاٖس الٍ ْٗسٚ

. ّْٚطل ٖرٙ ٚاألنادميٝني ٚايباحجني َٔ رلتًف اجلاَعات داخٌ اهلٓد ٚخازدٗا

َٚٔ أِٖ املكاالت اييت ُقدَت فٝٗا: "قصص األطفاٍ ايعسب١ٝ اجلًط١ د. أخرت عامل. 

ٛا٥ص َٔ َٓظٛز ايٓكد ايب٦ٝٞ"، ٚ"أدب األطفاٍ يف ايعامل ايعسبٞ احلا٥ص٠ ع٢ً د

"قصص األطفاٍ يف دٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ خطٛات زا٥د٠ يف بدا١ٜ األيف١ٝ ايجايج١" ٚ

د. عبد املادد ١ ايجا١ْٝ أ.اجلًط١ األنادميٝٚتسأع غريٖا. املتحد٠: املضاَني ٚايسؤ٣" ٚ

ٓٝٛ دهلٞ. ُٚقدَت ب باجلاَع١ امل١ًٝ اإلضال١َٝدابٗا قاضٞ، ز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚآ

 ف٢ ايًٛاتٞ ظاَع١ ايطًطإ قابٛعناْت األضتاذ٠ أَا١َ َصط. ١ٚ عٛخفٝٗا مثاْٝ

ٚز املسأ٠ يف دهلرٙ اجلًط١. َٚٔ أِٖ املكاالت اييت ُقدَت فٝٗا: " ك١طًط١ٓ عُإ، َّٓطب

١ٝ يألطفاٍ" بسصٛز٠ ايعسبٞ يف ايكصص ايكصري٠ ايع"أدب األطفاٍ ايطعٛدٟ"، ٚ

 غريٖا."أدب ايطفٌ ايفًططٝين: ٚاقع ٚحتدٜات" ٚٚ

د. أغفام أمحد، ط١ األنادمي١ٝ ايجايج١ بس٥اض١ أ.ٚيف ايّٝٛ ايجاْٞ، اضتًٗت اجلً

ذلُد أ. ّْطكٗا فازاْاضٞ. ٚبـ  ازع اهلٓدٚض١ٝز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ظاَع١ بٓ
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أدب ": فٝٗا أِٖ املكاالت املكد١َ ُٚقدَت فٝٗا مثاْٞ َكاالت ع١ًُٝ. َٚٔ. ذلبٛب عامل

ضٓا٤ ايػعالٕ يف . إضٗاَات دٚ" "،األطفاٍ يف اإلَازات ٚأُٖٝتٗا يف ايٛقت احلاضس

  " ٚ"أدب األطفاٍ يف دٚي١ قطس" ٚغريٖا.أدب األطفاٍ

ضتاذ اْعكدت اجلًط١ األنادمي١ٝ ايسابع١ ٚاخلتا١َٝ بس٥اض١ د. عاَس ايعٝطسٟ، أ

ل ٖرٙ اجلًط١ د. ضعٝد ايسمحٔ، ّْططًط١ٓ عُإ. ٚب عَطاعد ظاَع١ ايطًطإ قابٛ

ٚغٗد  اهلٓد.بهٛيهاتا،  ايعاي١ٝاَع١ اجلأضتاذ َطاعد ٚز٥ٝظ قطِ ايًغ١ ايعسب١ٝ ب

 033حٝح جتاٚش عدد املػازنني ٚاملػازنات أنجس َٔ  اباًٖس اٖرا املؤمتس زلاًح

ٚايطعٛد١ٜ ايهٜٛت ٚاجلصا٥س ٚاإلَازات  ضُٝا َٔ َػازى َٔ أسلا٤ ايعامل ٚال

ٚغريٖا َٔ  ٚاألزدٕ َٚصس ٚاملغسب ٚايعسام ٚضٛزٜا ٚقطسٚضًط١ٓ عُإ ٚايبحسٜٔ 

 دٍٚ ايعامل.

اْتٗت اجلًط١ اخلتا١َٝ به١ًُ األضتاذ زضٛإ ايسمحٔ، َدٜس املؤمتس حٝح عّبس 

يف  ضاعدٚيهٌ َٔ أعإ ٚ عٔ اَتٓاْ٘ ٚغهسٙ يهاف١ املػازنني ٚاملتداخًنيفٝٗا 

ع٢ً ٖرا املطت٣ٛ ايساقٞ َٔ ْاح١ٝ ايتٓظِٝ ٚايتٓطٝل  عرب اإلْرتْتاملؤمتس ا إقا١َ ٖر

  ٚايعسض ٚاملػازن١.

 




