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  בספרות   תרבותיות־רב בישראל. ונוער  ילדים  ספרות  של מקומה והתרחב   הלך האחרונים בעשורים

  הסדר   של  לשינוי  כאלטרנטיבה  אלא  לניתוח,  כקטגוריה  רק  לא  בעינינו  נתפסת  בארץ  ונוער  ילדים

  כל  אל  החודר  לשיח,  וכנושא  "האחר"  וקבלת  שוויון  של  ערכים  לקידום   ולפיתוחו,  הקיים  החברתי

  ואחרים  אקדמיים   ופרסומים  לדיונים  המוקדשות   הבמות   הז  עם  אותם.  ומבנה  החברתיים  החיים  תחומי

   זה. חלל  למלא מבקש השורות  בין העת כתב מצומצמות.  בעברית זה בנושא

  דסקריפטיבי  במחקר  העוסק  בקביעות,  היוצא  תרבותי ־ורב   תחומי ־רב   שפיט  עת   כתב   הוא   השורות  בין

 ויוצא  ובעולם,  בארץ  ילדים  ספרות  על  לשיח  מוקדש  העת  כתב  הילדים.  ספרות  של  הפואטיקה  של

  של   ממדי־רב   ממשק  ליצור  מטרתו  בחיפה.  לחינוך  הדתית  האקדמית  המכללה  –  "שאנן"  בחסות

  בשפה   ולנוער  לילדים  הספרותי  השיח  של  ולהעשרה  להפצה  במה   לשמש  אקדמיים,  פרסומים

  בקהילה   אלה   לנושאים  המודעות  את   ולהעלות  לעברית,   שונות   משפות  בתרגומים  או  העברית 

 מחשבה   מתוך  ובעולם,  בארץ  והנוער  הילדים  ספרות  חוקרי  עם  פעולה  ישתף  העת  כתב  האקדמית.

  הילדים   ספרות  חקר  שדה  את  להפרות  עתידים   ואקדמי   דיאלוגי   פעולה  בשיתוף  תחומית ־בין  שראייה

  מחוקרים   העת  כתב  מערכת  הורכבה  כן  על  האחרים.  והאומנות  הספרות  שדות  את  והן  והנוער

 ומגוונות.   שונות אג'נדות ובעלי  שונים אקדמיים ממוסדות ומחוקרות

  בסוגיות   העוסקים   וחוקרים,   חוקרות  של   מאמרים   יפורסמו  השורות  בין  עתה   כתב  של  האקדמי   בחלקו 

  פסיכולוגיים,   היבטים  ילדים,  ספרות  של  פואטיקה  כגון  מגוונים,  בתחומים   ונוער  ילדים  ספרות  של

  במתודות   ילדים  בספרות  והיסטוריים  תרבותיים  חינוכיים,  חברתיים,  מגדריים,  בביליותרפיים,

  עת   בכתבי  המקובל  כפול  עיוור  שיפוט  יעברו  אלה  מאמרים  הפרסום   לפני  מגוונות.  מחקריות

  בחקר   העוסקים  עיון  ספרי  על  קצרות   ביקורת  סקירות  לפעם  מפעם  בו  יפורסמו  כן  כמו  אקדמיים.

 זרה.  בשפה או בעברית  לאור שיצאו ונוער,  ילדים ספרות

  להרחיב   כדי   וזאת   ולנוער,   לילדים   מקוריות  יצירות  יפורסמו  השורות   בין   של  היצירתי   בחלקו 

  ולביקורת  המחקרי לשיח מעבר אל זה בתחום תרבותי־הרב הספרותיים השיח גבולות את ולהעמיק

  לא  שעדיין יצירתם  ביכורי  את שיפרסמו יוצרים   על דגש עם  ליוצרים,   נאותה במה לתת  וכן  ספרים, 

 לחשיפה.  זכתה

 PDF  כקובצי  להוריד  אפשר  יהיה  העת  בכתב  המאמרים  את  דיגיטלי.  בפורמט לאור  צאוי העת  כתב

 והקוראים.   הקוראות של אייפד( )טאבלטים, הלוח ומחשבי  המחשב אל

  פי   על  העת  לכתב  מקוריות  ויצירות  אקדמיים  מאמרים  להציע  ואתכם   אתכן  מזמין  השורות  בין

 לעיל.   שהוצגו תחומיים ־ הרב ההיבטים

  


