به نام خداوند جان و خرد
فراخوان چهارمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
شبکه گروههای ترویج کتابخوانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در نظر دارند افراد ،گروهها،
تشکلهای مردمی و نهادهای غیردولتی دارای فعالیتهای مؤثر و نوآورانه در زمینه ترویج کتابخوانی را انتخاب و معرفی کنند.
الف .ترویج کتابخوانی شامل فعالیتهایی است که به افزایش ،گسترش و استمرار کتابخوانی در میان مردم میانجامد.
ب :شرکتکنندگان در:
 بخش گروهها و نهادهای غیردولتی
 بخش افراد
 بخش بینالملل
 oگروهها و افراد فارسیزبان در خارج از کشور؛
 oگروهها و افراد خارجی فعال مروج کتاب در ایران؛
 oفعالیتهای ترویج کتابخوانی کشورهای فارسیزبان یا دارای جمعیتهای بزرگ فارسیزبان (افغانستان،
تاجیکستان ،هندوستان و .)...
 بخش نگاه ویژه:
 oمعلمان مدرسه؛
 oاساتید دانشگاه؛
 oامامان جماعت؛
 oکتابداران؛
 oکتابفروشیها و کتابفروشان؛
 oمهد کودکها و مربیان مهد کودک؛
 oواحدهای صنفی ،بخش خصوصی و مراکز خدمات عمومی؛
 oمروجان الکترونیکی و دنیای مجازی.
 بخش نشان استمرار:
 oافراد یا گروههایی که در دورههای گذشته برگزیده شدهاند نمیتوانند در بخشهای دیگر شرکت کنند .آنها
میتوانند با ارائه گزارشی از فعالیتهای گذشته و ارائه طرحهای نو در این بخش شرکت کنند.
پ .شاخصهای انتخاب
 تأثیر پایدار در گسترش کتابخوانی میان مردم،
 خالقیت و نوآوری در برنامهها و شیوههای اجرایی،
 استفاده مناسب از مشارکت مردم و چهرهها،
 استفاده خالقانه و بهینه از امکانات و ظرفیتهای عمومی و مردمی،
 قابلیت معرفی به سایر مناطق بهعنوان الگو،
 اثربخشی فعالیتهای کتابخوانی در رفتارهای اجتماعی یا فعالیتهای عمومی مردم،
 فعالیت به شکل داوطلبی (شاخص ترجیحی)
 فعالیت در قالب گروهی (شاخص ترجیحی)
ت .مدارک الزم
 معرفی برنامه در قالب فرم شرکت در جشنواره
 مستندات شامل گزارشهای مختلف ،عکس ،فیلم ،بازتابهای رسانهای ،گزارشهای مکتوب ،گواهینامه ،تقدیرنامه،
تفاهمنامه و قراردادها در قالبهای مختلف چاپی یا الکترونیک
عالقهمندان میتوانند گزارشها و مستندات فعالیتهای خود را در زمینه ترویج کتابخوانی به همراه فرم پیوست تکمیل و تا
پایان وقت اداری  30مهر  1396به دبیرخانه «چهارمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی» ارسال کنند (ترجیحا از
طریق رایانامه) .این فراخوان به همراه فرم شرکت در آن از وبگاه جشنواره به نشانی  www.moravejan.irقابل دریافت
است.
بزرگراه حقانی (محور غرب به شرق)  -بعد از ایستگاه مترو حقانی  -بلوار کتابخانه ملی – سازمان اسناد و
نشانی پستی:
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران  -انجمن کتابداری و اطالعرسانی ایران
تلفاکس09124440321 -09198298046 - 021-81622984 :؛ رایانامه (پست الکترونیک):
moravejan4.96@gmail.com

1

به نام خداوند لوح و قلم
فرم مشخصات فعالیتهای ترویج کتابخوانی
 )1شرکتکننده:
 نام و نام خانوادگی: -نام گروه ،نهاد یا مؤسسه:

 )2عالقهمند به شرکت در بخش( :معلم ،استاد □ | امام جماعت □ | کتابدار □ | کتابفروشی □ | مهد کودک □ | واحد صنفی □ مرکز
خدمات عمومی □ بخش خصوصی □ مروجان الکترونیکی و دنیای مجازی □) فقط یک مورد را عالمت بزنید.

 )3معرفی فرد یا گروه شرکتکننده:

(کارنامه و سوابق شرکتکننده در حوزه کتاب پیوست شود)

 )4عنوان فعالیت:

 )5شرح فعالیت و شیوه اجرای آن:
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 )6مشخصات زمانی ،مکانی و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی محل اجرا:

 )7تأثیر فعالیت انجام شده:

(همراه با گزارش مکتوب ،مستندهای مربوط هم ارسال شود(.

 )8گروهها ،نهادها یا سازمانهای همکار و شیوه مشارکت آنها:

 )9هزینهها و امکانات اجرای طرح:

 )10منبع تأمین هزینهها و امکانات:

 )11برنامههای آینده:

 )12نشانی:
نشانی پستی:
رایانامه (پست الکترونیک):

شماره تماس:
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