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به نام خداوند جان و خرد

فراخوان ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
شبکه گروههای ترویج کتابخوانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر دارد ،افراد ،گروهها ،تشکلهای مردمی و نهادهای
غیردولتی دارای فعالیتهای مؤثر و نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی را انتخاب و معرفی کند.
الف :تعاریف:


مروج کتابخوانی کسی است که با طراحی و اجرای فعالیتهای مستمر ،کتابخوانی را گسترش می دهد یا فرآیند خواندن را لذت
بخشتر ،عمیقتر و تاثیرگذارتر میسازد.



ترویج کتابخوانی شامل فعالیتهایی است که به افزایش ،گسترش و استمرار کتابخوانی در میان مردم میانجامد.

ب :شرکتکنندگان در:
 بخش گروهها و نهادهای غیردولتی که یکی از فعالیت های آنها ترویج کتابخوانی است مانند:
سازمانهای مردم نهاد ،واحدهای صنفی (مانند :مراکز توانبخشی ،خیریهها ،ناانواییهاا ،مغاازهداران ،آرایشاگاههاا و ،)...بخا خووصای و مراکاز خادمات یماومی (مانناد:
بیمارستانها ،درمانگاهها ،آموزشکدهها ،مراکز تفریحی و ،)...فضاهای مجازی و مروجان الکترونیکی (مانند :فعاالن شابکههاای اجتماایی ،برناماههاای رادیاویی و تلویزیاونی،
مطبویات ،اپلیکیشنهای کتابخوانی ،پادکستها و )...و ...

 بخش افراد (هر فردی که در زمینه ترویج کتابخوانی فعالیت داوطلبانه داشته باشد میتواند در این بخ

شرکت کند) مانند:

استادان دانشگاه و مراکز آموزشی ،مادران ،زنان خانهدار،کشاورزان ،مروجان یشایر ،کارکنان بیمارستانها (ایم از پزشکان ،پرستاران ،بهیاران و  ،)...رانندگان ،نانواها ،معلماان،
دان آموزان ،امامان جمایت،کتابداران ،مربیان مهد کودک ،هنرمندان ،کتابفروشان ،نویسندگان ،مترجمان ،قضات ،کسبه ،دانشجویان ،بازنشستگان ،کتابداران مدارس و ...

 بخش بینالملل:
o

گروهها و افراد فارسیزبانِ مروج کتاب در خارج از کشور

o

گروهها و افراد خارجیِ فعال مروج کتاب در ایران

o

فعالیتهای ترویج کتابخوانی در کشورهای فارسیزبان یا دارای جمعیتهای بزرگ فارسیزبان

 بخش نگاه ویژه:
o

مروجان سیار

o

مروجان در مناطق دوزبانه (زبانهای بلوچی ،ترکی ،یربی ،کردی و)...

o

مروجان برای افراد با نیازهای ویژه (روشندالن ،ناشنوایان ،توانیابان جسمی و ذهنی و)...

 بخش نشان استمرار:
افراد یا گروههایی که در دورههای گذشته برگزیده یا شایسته تقدیر شدهاند نمیتوانند در بخ های دیگر شرکت کنند .آنها میتوانند با ارائه گزارشی از
فعالیتهای گذشته و فعالیتهای متفاوت جاری و طرحهای نو در این بخ شرکت کنند.
 نکته :تسهیلگران و مربیانی که در جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان سال ( 8931چهارمین دوره) شرکت کردهاند ،نمیتوانند فعالیتهای باشگاه خود را در این
جشنواره ارائه نمایند.

پ .شاخصهای انتخاب:
 oتأثیر پایدار در گسترش کتابخوانی میان مردم
 oخالقیت و نوآوری در برنامهها و شیوههای اجرایی
 oاستفاده مناسب از مشارکت مردم و چهرهها
 oاستفاده خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیتهای یمومی و مردمی
 oقابلیت معرفی به سایر مناطق بهینوان الگو
 oاثربخشی فعالیتهای کتابخوانی در رفتارهای اجتمایی یا فعالیتهای یمومی مردم
 oفعالیت به شکل

داوطلبانه (شاخص

 oفعالیت در قالب

گروهی (شاخص

ترجیحی)

ترجیحی)

ت .مدارک الزم:
 oمعرفی برنامه در قالب فرمهای شرکت در جشنواره
 oمستندات شامل گزارشهای مختلف ،یکس ،فیلم ،فایلهای صوتی ،بازتابهای رسانهای ،گزارشهای مکتوب ،گاواهیناماه ،تقدیرناماه ،تفااهمناماه و قراردادهاا در
قالبهای مختلف چاپی یا الکترونیک
 oیالقهمندان میتوانند گزارشها و مستندات فعالیتهای خود را در زمینه ترویج کتابخوانی به همراه فرم پیوسات تکمیال و تاا پایاان وقات اداری  81شههریور
 8931به دبیرخانه «ششمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی» ارسال کنند (ترجیحا از طریق رایانامه) .این فراخوان به همراه فرم ثبات ناام در وبگااه باه
نشانی  www.bookprmotion.ir؛ www.moravejan.irقابل دریافت است.
نشانی پستی دبیرخانه جشنواره :تهران -خیابان مطهری -خیابان فجر – شماره  -7ساختمان فجر -طبقه پنجم -دبیرخانه شبکه مروجان کتابخوانی کشور
تلفکس 88924373 - 88924388 :؛ رایانامه (پست الکترونیک)moravejanketab@gmail.com :

به نام خداوند لوح و قلم

فرم 8مشخصات مروج کتابخوانی
مشخصات شرکتکنندگان:
نام خانوادگی :

نام :

استان :

شهر /روستا

 بخش گروهها و نهادهای غیردولتی (نام گروه یا نهاد خود را با توجه به توضیحات بند ب صفحه اول
فراخوان مشخص کرده و بنویسید)

 بخش افراد ( با توجه به توضیحات بند ب صفحه اول فراخوان ،فعالیت خود را مشخص کرده و بنویسید)
 بخش بینالملل (با توجه به توضیحات بند ب صفحه اول فراخوان نوع فعالیت خود را مشخص کرده و
بنویسید)

 بخش نگاه ویژه:



o

مروجان سیار

o

مروجان در مناطق دو زبانه (زبانهای بلوچی ،ترکی ،یربی ،کردی و)...

o

مروجان برای افراد با نیازهای ویژه (روشندالن ،ناشنوایان ،توانیابان جسمی و ذهنی و)...

بخش نشان استمرار:
افراد یا گروههایی که در دورههای گذشته برگزیده شدهاند نمیتوانند در بخ های دیگر شرکت کنند .آنها میتوانند با ارائه گزارشی از فعالیتهای
گذشته و فعالیتهای متفاوت جاری و طرحهای نو در این بخ

شرکت کنند.

نشانی:
نشانی پستی:
شماره تماس( ثابت)
رایانامه (پست الکترونیک):
وبگاه :

(تلفن همراه )

فرم  2فعالیتهای ترویج کتابخوانی
مشخصات شرکتکنندگان:
نام :

نام خانوادگی :

استان :

شهر /روستا

 )8عنوان فعالیت ترویجی (ضروری است برای هر فعالیت فرم جداگانهای پر شود):

 )2شرح فعالیت و شیوه اجرای آن:

 )9زمان ،مکان و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی محل اجرای فعالیت:

 )4نتایج به دست آمده از اجرای فعالیت( :همراه با گزارش مکتوب ،مستندهای مربوط هم ارسال شود(.

 )1گروه ،نهاد یا سازمان همکار و شیوه مشارکت آنها:

 )6هزینهها و امکانات اجرای طرح:

 )7منبع تأمین هزینهها و امکانات:

 )1برنامههای آینده:

