
 

 

مي در  2آوريل لغايت  23از تاريخ  "فستيوال كتابخواني كودكان"چهارمين نمايشگاه كتاب كودك شارجه با عنوان 
 .هاي شارجه برگزار گرديدمحل نمايشگاه

 

 

عنوان كتاب و  20000ناشر از كشورهاي عربي و آفريقايي شركت داشتند كه بيش از  200در اين نمايشگاه بيش از 
 .توليدات خود را در اين نمايشگاه به معرض نمايش گذاشته بودندساير 

ميهمان ويژه اعم از نويسندگان، تصويرگران، محققين در حوزه ادبيات كودك بود كه در  30اين نمايشگاه ميزبان 
 .هاي آموزشي شركت نمودند ها و كارگاهنشست



 

خود به تماشاي تاتر، نمايش سيرك و  يمربيان و اولياراه همآموزان مدارس بهدر اين نمايشگاه كودكان و دانش
 .هاي الكترونيكي نشستندبازي

 

برگزار نمود كه در  براي اولين بار ي نمايشي فوق، اين نمايشگاه بخش آشپزي ويژه كودكان را نيزهاعالوه بر برنامه
 .پرداختند اي كودكانبر هاي آشپزياي در اين زمينه به آموزش و اجراي برنامهآن سرآشپزهاي حرفه

جهان در هاي اخير هاي كودك چاپ شده در سالاي را به كتابي ويژهنمايشگاه كتاب شارجه براي اولين بار جايزه
 .عرب اختصاص داد كه به انتشارات كلمه از كشور امارات و نيز انتشارات آكادميك از كشور لبنان تعلق گرفت



 

بار ميزبان آثار تصويرگران كتاب كودك از سراسر  نخستينبراي  همچنين چهارمين نمايشگاه كتاب كودك شارجه
كه با داوري سه تصويرگر، آقاي وليد طاهر از مصر، خانم اصيل از سوريه و خانم انطالق از كشور عراق  دنيا بود

  .از ميان آثار ارسالي به سه تصويرگر برتر جوايزي اهدا كرد) ساكن ايران(

 

سوم به عليرضا جايزه ور از كشور اسپانيا و تدوم به ديويد پينجايزه جايزه نخست به گابريل پاچكو از كشور آرژانتين، 
 .گلدوزيان از ايران تعلق گرفت

  



از به طوري كه در معرض ديد عموم قرار گرفت تصويرگران ايراني بسياري از آثار  ،نمايشگاهبخش تصويرگري در 
 .حاظ كيفيت همه جا صحبت از تفاوت و تمايز آثار ايراني نسبت به ساير آثار بودلحاظ تعداد و از ل

  

  

كن، محمدي، آناهيتا تيموريان، عليرضا گلدوزيان، حسن عامهآثار تصويرگراني از جمله علي اصغرزاده، فيروزه گل
حمايت از عنوان سازمان مستقل در بهآژانس ادبي كيا كه از طرف ماهني تذهيبي، نگين احتسابيان و سمانه ياسايي 

 .اين نمايشگاه ارسال گرديده بود به نمايش گذاشته شده بتصويرگران ايراني 

 

كه در ميان آنها آثاري از  نمودندآثار خود به اين مسابقه اقدام به ارسال بصورت شخصي  اني نيزتصويرگرهمچنين  
كه توسط انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان "يخي كه عاشق خورشيد شد"سيدميثم موسوي با نام 

 .خوردچاپ گرديده است، به چشم مي


