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معاونت پژوهشی و هنری فرهنگستان هنر همایش »اقتباس و هنر« را امروز سه شنبه 2 اسفند برگزار 
می کند. آئین افتتاحیه این همایش با سخنرانی بهمن نامورمطلق، رئیس فرهنگستان هنر، همراه خواهد بود 
و پس از آن، پژوهشگران در دو نشست به ارائه مقاالت خود خواهند پرداخت. نشست نخست با عنوان »اقتباس 
در هنر و ادبیات کودکان و نوجوانان« به مدیریت مهدی علی اکبرزاده و نشست دوم، با عنوان »نظریه ها و 
سازوکار اقتباس در هنر« به مدیریت مریم جاللی برگزار می شود. این همایش از ساعت 10 صبح امروز در 
سالن گلستان هنِر فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد. عالقه مندان برای شرکت در این همایش می توانند به 

نشانی خیابان ولیعصر، پایین تر از چهارراه طالقانی، شماره 1۵۵2، مراجعه کنند./مهر

مدیرکل هنرهای تجســمی از اهدای جایزه ویژه »جهاد تبیین« در آئیــن اختتامیه پانزدهمین 
جشنواره هنرهای تجسمی فجر خبر داد. عبدالرضا سهرابی مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورای 
سیاستگذاری پانزدهمین جشــنواره هنرهای تجســمی فجر ضمن اعالم این خبر گفت: با توجه به 
تاکیدات پیوسته رهبر معظم انقالب اسالمی در باب لزوم و اهمیت جهاد تبیین، امسال برای نخستین 
بار در جریان برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر، جایزه ویژه »جهاد تبیین« از سوی وزیر محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به هنرمندان منتخب اعطا می شود. او ادامه داد: زبان هنر، رساترین شیوه ممکن 

برای بیان حقایق و عنصری راهگشا در امر جهاد تبیین است. /ایسنا

جایزه ویژه جهاد تبیین در جشنواره هنرهای تجسمینشست اقتباس هنر برگزار می شود

فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان با اشاره به انتشار فراخوان دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی، 
گفت: این جشنواره از سری برنامه های بیستمین دوره جشنواره بین المللی امام رضا)ع( به همت نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور برگزار می شود. محمد مخدومی اظهار کرد: این جشنواره در سال جاری دارای بخش های بسیار متنوع و 
دارای 2 بخش فردی و خانوادگی است و فراخوان دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در هفته پایانی بهمن منتشر 

شده است و تا یکم تیر 1402 ادامه دارد. مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان اضافه کرد: اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف 
ائمه معصومین)ع( و آموزه های آن به ویژه فرهنگ منّور رضوی، شناسایی و معرفی کتاب های فاخر مرتبط با فرهنگ 
و سیره اهل بیت )ع( از طریق انتشار گســترده این آثار و اعتالی فرهنگ ایرانی متکی به فرهنگ دینی از اهداف 

دوازدهمین دوره این جشنواره است. 
وی یادآور شد: دوازدهمین دوره جشــنواره کتابخوانی رضوی ضمن تمرکز بر منابع مرتبط با سیره حضرت امام 

رضا)ع(، دارای بخشی ویژه با محوریت حضرت امام حسن عســگری)ع( خواهد بود. مخدومی با بیان اینکه این 
جشــنواره در بخش های فردی یا گروهی و خانوادگی، به 2 شــیوه مکتوب و الکترونیک برگزار می شود، گفت: 

عالقه مندان به شرکت در بخش انفرادی می توانند متناسب با گروه ســنی خود ضمن مطالعه کتاب ها، در هر یک از رشته های 
جشنواره شرکت کنند. مخدومی با بیان اینکه منابع دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی به چهارگروه سنی خردسال، 
کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال تفکیک شده و دسترسی به کتاب ها که اسامی آنها در فراخوان آمده است از سه طریق خرید 

کتاب با تخفیف، دریافت امانی کتاب با مراجعه به کتابخانه های عمومی سراسر کشور و همچنین دسترسی به نسخه 
الکترونیک در سامانه مسابقات امکان پذیر است. مخدومی بخش هنرهای تجسمی دوزادهمین جشنواره کتابخوانی 

رضوی را شامل نقاشی، طراحی، کالژ، خطاطی و خوشنویسی برشمرد و گفت: در جشنواره امسال بخش 
دست سازه )کاغذ برش خورده، کتاب سازی، روزنامه دیواری( هم وجود دارد و شرکت کنندگان در چهار 

گروه سنی باید عکس و فیلم با کیفیت در حداکثر پنج دقیقه و با حجم 100 مگابایت از آثار خود تهیه و ارسال 
کنند. مدیرکل کتابخانه های عمومی کردستان اضافه کرد: بخش داستان و شعر مبتنی بر نوشتن داستانک 

و سرودن شعر است و شرکت کنندگان )گروه های سنی نوجوان و بزرگسال( می توانند متناسب با موضوع و 
مفاهیم احادیث منتخب در کتاب و در نسخه های Word و PDF اثری تولید و ارسال کنند.

وی در پایا گفــت: بخش هنرهای دیجیتال شــامل تولید قالب های دیجیتال مانند پادکســت، کلیپ، 
استاپ موشن، پویانمایی، موشن گرافیک، نقاشی دیجیتال است./ایرنا


