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 «به نام خدا»

 «آواز ققنوس»فراخوان ادبی 

 (ادبی کهن های ها و منظومه داستانبازآفرینی )

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 معاونت فرهنگی

 های ادبی و هنری مدیریت آفرینش

 مقدمه:

عنوان  به« آذر یزدیمهدی »کودکان و نوجوانان،  آشنای نامی  نویسنده تیرماه مقارن با درگذشت 81در تقویم کشور 

ا صرف های فعالیت ادبی خود ر که تمام سال ای گذاری شده است. نویسنده نام« کودک و نوجوانروز ملی ادبیات »

 . کودکان و نوجوانان این سرزمین کرد برای کهنهای  آفرینی قصه بازنویسی و باز

مفاهیم انسانی و اخالقی و سرشار از ظرایف ادبی ای ارزشمند از  ادبیات فارسی که گنجینه با توجه به اهمیت متون کهن

ی ادبی و هنری به این ها ی ارزشمند، مدیریت آفرینش نسل امروز با این گنجینهی ضرورت آشنایبنا بر و  و هنری هستند

 کند. اعالم می «ادبی های کهن ها و منظومه بازآفرینی داستان»با موضوع  را «آواز ققنوس»فراخوان ادبی  مناسبت

 اهداف:

 ی ادبیات کهن فارسی آشنایی بیشتر مخاطبان با گنجینه 

 پرورش توان نوشتاری و تولید آثار داستانی ارزشمند و خالقانه 

 مخاطبان:

 برگزار می شود: مخاطبان آزادو  نیمخاطبان کانواین  فراخوان برای دو گروه 

 (شاغل در کانون پرورش فکری) مند و اهل قلم عالقه ادبی، هنری و فرهنگی و کارشناسان مربیانی  کلیه  بخش کانونی:

 +(81گروه سنی ) مندان بزرگسال ی عالقه کلیه بخش آزاد:
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 :آثار قالب

 ( کلمه 0333) حد اکثر   کوتاه داستان

 :منابع مورد استفاده

  نظم ونثر(فارسیادبیات متون کهن ( 

 ی مکتوبها افسانه  

 مسابقه: ویژه بخش

 داستان طنزها و متون کهن در قالب  آفرینی حکایت باز 

 ارسال آثار: نحوه

ی  به همراه فرم تکمیل شده .Nazanin41 Bشده با قلم  به صورت حروفچینیتوانند فایل آثار خود را  مندان می عالقه

   به نشانی ایمیل زیر ارسال نمایند: صرفاً مشخصات،

Mehrvareh.adabi@kpf.ir 

 نکات قابل توجه:

  نخواهد بود.  قبول مورد اقتباس و سازی  ساده بازنویسی، و شود می پذیرفته بازآفرینی آثار فراخوان صرفادر این 

 و ... توصیه  همدلی، مهربانی، دوستی، مداراهایی با مضمون  با توجه به شرایط امروز جامعه، انتخاب داستان

 شود. می

 اتوماسیونو یا آثار ارسالی از طریق پست سنوی به شکل دست مشخصات، آثار تکمیل شده بدون فرم آثار ، ،

 ها پذیرفته نخواهند شد.  و یا سایر روش واتساپ

  صفحه اول با فونت درشت نوشته شود. رداستان دعنوان 

 ارسال نماید. یک اثرتواند در هر بخش) موضوع آزاد یا طنز( تنها  هر شرکت کننده می 

  نوشته شده باشد. )گروه های سنی مصوب کانون( کودک و نوجوانآثار ارسالی باید برای مخاطب 

 و مشخصات منبع داستان ضروری است. ذکرنام 
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 مهلت ارسال آثار: آخرین 

 0022شهریور 02

 اعالم نتایج: 

 ) روز بزرگداشت حافظ( 0022مهر  02

 خواهد شد.و منتشر توسط انتشارات کانون چاپ  پس از تأیید شورای عالی کتاب کانون، ی این مسابقه آثار برگزیده *

 نشانی و تلفن دبیرخانه:

های  مدیریت آفرینش -کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان -خیابان حجاب -خیابان فاطمی -تهران

 ادبی و هنری  

)داخلی 88240888 -88210082-88210088های  د هرگونه ابهام یا پرسش با شمارهلطفاً در صورت وجو

 تماس حاصل فرمایید.  «هما اجتهادی»یا  «شراره هاشم دباغیان»ها  ( خانم002


