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ماجرای انیمیشن

به روایت بزی که پرواز کرد!

روایتی جذاب و متفاوت از سرگذشت تصاویر متحرک ،از ابتدا تا کنون!
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ماجرای انیمیشن ،ثمر ۀ پژوهش سمیه صوفیان در مورد انیمیشن با نگاهی متفاوت و برای کودک و نوجوان است.
راوی از شهر سوخته در سیستان شروع میکند و با نقل جذاب آنچه در هزاران سال شکل گرفته ،ما را به انیمیشنی
میرساند که امروز میشناسیم.
در این میانه به سراغ نقاشی غارها و موزهها
میرود ،ابزارها و اسباببازیهای علمی
جالبی را معرفی میکند ،از دانشمندان و افراد
تاثیرگذار میگوید و نشانمان میدهد چطور فکر
بسیار دیگر که
و کار میکردند و اتفاقات و وقایع ِ
همه با بیانی ساده اما جذاب بیان میشوند.
راوی ماجرا « ،یکی هست که گمان
در کنار ِ
میکند بهتر از همه میداند انیمیشن چیست
و راستش را بخواهید تمام این ماجراها
سر اوست!»  ...بز ی که روی ظرف
هم ز ِیر ِ
سفالی کشف شده در شهر سوخته زندگی
میکرده و در واقع اولین تصویر متحرک
جهان است.

ُبزی ،با بیان طنز و با هیجان ،با همۀ
اتفاقها و شخصیتهای کتاب همراه است ،همهجا حضور دارد و از خاطراتش میگوید و در نهایت ...
از مجموعه کتابهای راهراه
بخش کودک و نوجوان انتشارات هوشناب
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• ماجرایانیمیشن
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	• ۷سال و باال تر
	• ۸۴صفحه

	• ۲۲×۲۲سم

به شهر سوخته خوش آمدید!
من ُ
«بزی» هستم و در شهر سوخته به دنیا اومدم .پنج هزار سال عمر کردم و خیلی چیزها میدونم ،اما خیلی هم عجله دارم که زودتر
شما رو با سرگذشت انیمیشن و البته خودم آشنا کنم.

من هم مثل همۀ بزها از کوه باال میرم ،اما کارهای دیگهای هم
میکنم .با اینکه تونستم روی دو پا بایستم و حتی در زمان سفر کنم،
آرزوهای محال دیگهای هم دارم.

االن میدونید واژۀ انیمیشن از کجا اومده ،اما حواستون به من
باشه! من همه چیز رو از نزدیک با چشمای خودم دیدم . . . . .
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	•آشنایی با نگاه تار یخی

| به روایت بزی که پرواز کرد!

	•درک معان ِی اصطالحات انیمیشن

	•آشنایی با افراد و وقایع موثر بر انیمیشن
	•آشنایی با نگاه تحقیقی
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ماجرایانیمیشن،برای
•بچههای جستجوگر و عاشق دنیای خیال و انیمیشن
•مادر و پدرانی که تصمیم دارند همپای کنجکاویها و هیجانهای فرزندشان باشند.
درس مدرسه بیاموزد.
•مادر و پدرانی که دوست دارند فرزندشان چیزهایی فراتر از
ِ
•معلمان هنر ،تاریخ ،علوم و ...
•مروجان و منتقدان فرهنگ و هنر و میراث فرهنگی
داران پیشینه پدیدهها | موزه و اشیاء و ابزار | پژوهش و ریشهیابی واژهها
•دوست ِ
داران هنر و انیمیشن | علوم و دانستنیها
•دوست ِ
•و عالقمندان به طنز ):
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