هب انم آن که جان را فکرت آموخت

مجموهع شیوهانمهاهی جام بااگشهاهی کتابخوانی کودک و نوجوان
مقدمه
به منظور توسعه فرهنگی و ترویج کتابخوانی با همکاری سازمانهای مردمنهاد ترویج کتابخوانی،
شبکههای شهرهای دوستدار کتاب ،وزارت آموزش و پرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان،
و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد و اسالمی جام «باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان»
برگزار میشود..
این جام با حمایت نهادهای غیردولتی و دستگاههای اجرایی و عمومی شهرهای هدف ،در شهرهای
شرکت کننده در رقابت پایتخت کتاب ایران برگزار میشود.
مجموعه شیوهنامههای جام عبارتاند از:
 شیوهنامه تشکیل ستاد اجرایی برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی در شهرها
 شیوهنامه راهاندازی و ثبت باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
 شیوهنامه استفاده از تخفیف خرید کتاب ویژه اعضای باشگاه
 شیوهنامه برگزاری مسابقات شهرستان
 شیوهنامه انتخاب باشگاه برگزیده شهرستان

1

شیوهنامه تشکیل ستاد برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان شهرستان
برای برگزاری هرچه بهتر جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در شهرهای مشارکتکننده،
ستاد اجرایی با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.
ماده یک :وظایف ستادهای اجرایی شهرستان به شرح زیر خواهد بود:
 فراهم آوردن امکانات الزم برای برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در
شهرستان
 شناسایی افراد فعال در مدارس ،مساجد ،کتابخانهها و  ...و تشویق آنها به تأسیس باشگاههای
کتابخوانی کودک و نوجوان
 معرفی باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان تأسیسشده به دبیرخانه مرکزی برای ثبت
 فراهم آوردن زمینه مشارکت کتابفروشان ،گروههای غیردولتی ترویج کتابخوانی و
بخشهای عمومی و دولتی در برگزاری جام
 برگزاری کارگاههای آموزشی برای مربیان و مؤسسان باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
 تعیین داوران انتخاب بهترین باشگاه کتابخوانی شهرستان ،بهترین معرفی فیلم و بهترین
نامه به نویسندگان
 برگزاری مراسم اختتامیه جام در شهرستان و معرفی برگزیدگان
 معرفی باشگاه برگزیده شهرستان و آثار برگزیده اعم از کتاب ،نامه به نویسندگان و فیلم
معرفی کتاب به ستاد کشوری
 ارتباط با دبیرخانه مرکزی جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
ماده دو :ستاد متشکل از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهر و نمایندگان نهادهای غیردولتی،
دولتی و عمومی مشارکتکننده در طرح خواهد بود که با معرفی رئیس اداره و با حکم دبیر جام
کشوری فعالیت خواهند کرد.
تبصره  :1اعضای پیشنهادی برای عضویت در ستاد عالوه بر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی به شرح زیر است:
نماینده آموزش و پرورش  /نماینده مرکز کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان/
مسئوالن آموزش و پرورش  /نماینده گروههای ترویج کتابخوانی /نماینده
کتابفروشها /رئیس اداره کتابخانههای عمومی /نماینده شهرداری ،و .......
تبصره  :2رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف به تشکیل ستاد خواهد بود و ریاست
ستاد را بر عهده دارد.
تبصره  :۳اعضای این ستاد با توجه به نهادهای مشارکتکننده در هر شهر میتوانند متغیر
باشند و بنا بر لزوم تغییر کنند.
ماده سه :نحوه تشکیل جلسات ستاد به شرح زیر خواهد بود:
 جلسات اعضای این ستاد دو هفته یکبار برگزار خواهد شد.
 جلسات با حضور دوسوم اعضای ستاد به رسمیت خواهد رسید.
 مصوبات ستاد با رأی اکثریت حاضران معتبر خواهد بود.
 صورتجلسات ستاد به دبیرخانه مرکزی جام ارسال خواهد شد.
ماده چهار :فعالیتهای اجرایی ستاد بر اساس زمانبندیهای زیر انجام خواهد گرفت:
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راهاندازی و ثبت باشگاههای کتابخوانی و معرفی باشگاهها به دبیرخانه مرکزی جام
بر اساس شیوهنامه راهاندازی و ثبت باشگاههای کتابخوانی تا  ۳0خرداد 1۳۹۶
ارائه شیوهنامه راهاندازی باشگاههای کتابخوانی به مربیان باشگاههای کتابخوانی
همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی
ارائه فهرست کتابهای برگزیده به مربیان باشگاههای کتابخوانی
هماهنگی با کتابفروشیهای مشارکتکننده در طرح و ارائه فهرست کتابهای
مناسب به آنان تا  ۳0خرداد 1۳۹۶
خرید کتاب با تخفیف از  1۵خرداد تا  1۵تیر 1۳۹۶
آغاز به کار باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان و شروع کتابخوانی از اول
تیرماه 1۳۹۶
ارائه و تحویل نامه به نویسندگان ،فیلمنامه و بهترین کتابهای هر باشگاه به ستاد
شهرستان تا  ۳1شهریور 1۳۹۶
معرفی برگزیدگان (باشگاه برگزیده ،بهترین کتابهای برگزیده شهرستان ،بهترین
فیلم و نامههای برگزیده) تا  1۵مهر 1۳۹۶
برگزاری مراسم نهایی شهرستان در هفته کتاب
برگزاری مراسم کشوری در هفته کتاب
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شیوهنامه راهاندازی و فعالیت باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
برای گسترش فرهنگ کتابخوانی باشگاههای ترویج کتابخوانی کودک و نوجوان تشکیل و برای ترغیب
و تشویق آنان به ادامه فعالیت جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان جام باشگاههای کتابخوانی
کودک و نوجوان برگزار میشود.
ماده  :1اهداف این باشگاهها به شرح زیر است:
 کمک به افزایش سرانه مطالعه میان کودکان و نوجوانان
 تقویت فرهنگ گفتوگو و تقویت استدالل و مهارت در بحث و قدرت تحلیل و تفکرانتقادی در کودکان و نوجوانان
 عادت دادن دانشآموزان برای مراجعه به کتابفروشی
 گسترش فرهنگ همکاری و مشارکت در انجام یک کار گروهی
 پیشرفت تحصیلی از راه برنامهای سرگرمکننده میان کودکان و نوجوانان
 کمک به تأسیس و تقویت کتابخانههای کوچک کالسی ،مهدکودکی ،کانونی،
آپارتمانی ،محلهای ،مسجدی و ……
 ارتباط بین اهل قلم و کودکان و نوجوانان
 کمک به گسترش تبلیغ و معرفی کتاب
ماده  :2باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان گروههای کتابخوانی هستند که با حضور دستکم
 12کودک یا نوجوان برای مبادله کتاب و خواندن کتابهای مبادله شده و دیگر کتابها و زیر
نظر یک مربی بزرگسال تشکیل و پس از ثبت در دبیرخانه مرکزی جام باشگاههای کتابخوانی
کودک و نوجوان فعالیت میکند.
گروههای سنی مختلف در موقع ثبتنام جدا خواهند شد و باشگاههای جداگانهای را
تبصره :1
تشکیل خواهند داد .کودکان  7تا  ۹ساله /کودکان  ۹تا  11ساله /نوجوان  11تا 14
ساله /و نوجوانان  14سال به باال هر کدام در یک باشگاه حضور خواهند داشت.
هر یک از اعضا حداقل یک کتاب بر اساس فهرست ارائهشده تهیه و در جریان مبادله
تبصره :2
کتاب باشگاه حضور خواهد داشت.
برای تهیه کتاب اعضا تخفیفی از سوی معاونت امور فرهنگی در نظر گرفتهشده است،
تبصره :۳
اما در شهرها برای تأمین کتاب اعضایی که امکان تهیه کتاب را ندارند ،تمهیداتی
اندیشیده خواهد شد.
ماده  :۳باشگاههای کتابخوانی برای ثبت مشخصات خود پس از دریافت معرفینامه از اداره ارشاد شهر،
به پایگاه اینترنتی  www.bookpromotion.irمراجعه خواهند کرد .این پایگاه پاسخگوی
پرسشهای احتمالی ثبت نام کنندگان خواهد بود.
ماده  :4مربیانی امکان تأسیس باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان را دارند که قبالا آموزشهای
الزم را دیده باشند و گواهی برای آنان صادر شده باشد.
تبصره :مربیان تنها به عنوان تسهیلگر و حامی در کنار کودکان و نوجوانان حاضر خواهند بود
و نقش راهنما را خواهند داشت.
ماده  :۵برای ثبت باشگاهها اطالعات زیر ضروری است:
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نام و نام خانوادگی و مشخصات مربی یا هماهنگکننده ،نام باشگاه ،محل فعالیت باشگاه،
آدرس و تلفن مربی ،آدرس و شماره تلفن محل برگزاری جلسات ،نام اعضای باشگاه و شماره
ملی و گروه سنی آنان( .این موارد در فرم ثبت نام اینترنتی خواسته شده است).
مسئول ثبت باشگاه مربیان یا هماهنگکنندگان خواهند بود.
تبصره :1
بارگزاری تصویری از نامه ستاد اجرایی جام باشگاهها در شهرستان برای ثبت باشگاه
تبصره :2
ضروری است.
ماده  :۶این باشگاهها میتوانند در کتابخانهها ،مدارس ،مراکز کانون ،فرهنگسراها ،مجتمعهای
مسکونی ،مساجد ،پایگاههای مقاومت بسیج ،کانونهای اصالح و تربیت ،مراکز بهزیستی و
روستاها و هر جایی که کودکان و نوجوانان گرد هم میآیند میتوانند تشکیل شوند.
ماده  :7هر باشگاه بر اساس آییننامهای داخلی فعالیت خواهد کرد که متشکل از موارد زیر خواهد
بود:
 oنحوهی ثبتنام اعضای هر باشگاه
 oنحوهی حضور و غیاب هر عضو به نحوی که مشارکت افراد اندازه گرفتهشده و غیبت
هر عضو مخل پیشرفت کار باشگاه نباشد.
 oنحوه تصمیمگیری در باشگاه
 oنحوه تهیه و مبادله کتابها
 oمحل تشکیل جلسات
 oزمان تشکیل جلسات
 oفعالیتهای تعریفشده برای باشگاه
ماده  :۸با توجه به اینکه یکی از اهداف تشکیل این باشگاهها ارزیابی و انتخاب کتابهای برگزیده
است ،هر باشگاه گزارشی از چگونگی انتخاب کتابهای برگزیده را از میان کتابهای
خواندهشده شامل کتابهای ارزیابیشده ،کتابهای انتخابشده ،چگونگی انتخاب و دالیل
انتخاب کتابهای برگزیده ارائه خواهد کرد.
هر باشگاه یک کتاب تألیفی و یک کتاب ترجمه را به عنوان برگزیده معرفی خواهد
تبصره :1
کرد.
کتابهای برگزیده باید از میان فهرست کتابهایی که در اختیار اعضای باشگاهها
تبصره :2
قرار میگیرند ،انتخابشده باشند.
هر کتاب برگزیده دستکم باید رأی دوسوم اعضای گروه را داشته باشد.
تبصره :۳
ماده  :۹تمام اعضای باشگاه میتوانند در مسابقه نامه نویسی به نویسندگان کتابهایی که خواندهاند و
تهیه فیلم موبایلی معرفی این کتابها شرکت کنند.
هر عضو میتواند بیش از یک نامه بنویسد و بیش از یک فیلم ارائه کند.
تبصره :1
تمام نامهها و فیلمهای اعضای باشگاهها به ستاد اجرایی شهرستان یا نشانی
تبصره :2
اینترنتی یا پستی که تعیین میکنند ،ارسال شود.
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شیوهنامه خرید کتاب با تخفیف از کتابفروشیها
یکی از حمایتهای معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از باشگاههای کتابخوانی
کودک و نوجوان ،ارائه تخفیف ویژه از طریق کتابفروشیها برای خرید کتاب است .که با شرایط زیر
انجام میگیرد.
ماده  :1به اعضای باشگاههای کتابخوانی به ازای خرید تا سقف مبلغ  ۵0هزار تومان  ۵0درصد
تخفیف تعلق میگیرد.
ماده  :2فهرستی از کتابهای برگزیده  ۵سال اخیر تدوین میشود که تخفیف فقط به آن
کتابها تعلق میگیرد.
ماده  :۳تخفیف ویژه اعضای باشگاههای کتابخوانی صرفاا در کتابفروشیهایی که فهرست
آنها در هر شهر اعالم خواهد شد و از طریق خانه کتاب ایران ارائه خواهد شد.
ماده  :4فهرست کتابهای برگزیده در سایت خانه کتاب ایران بارگذاری و از طریق ستادهای
اجرایی شهرستانها در اختیار باشگاهها و کتابفروشیهای مشارکتکننده در جام قرار
خواهد گرفت.
ماده  :۵ستادهای اجرایی از کتابفروشان خواهند خواست در صورت امکان فضا و میز
جداگانهای را برای کتابهای فهرست در نظر بگیرند و پوستر جام را در جای مناسب
نصب کنند.
ماده  :۶فهرست کتابهای تأییدشده در اختیار کتابفروشان و باشگاهها قرار خواهد گرفت.
ماده  :7کتابفروشان بر اساس فهرستی که در سایت خانه کتاب بارگذاری شده ،فروش کتابها
را با تخفیف ارائه خواهند کرد.
ماده  :۸اسامی اعضای باشگاهها از طریق ستادهای اجرایی شهرستانها با هماهنگی دبیرخانه
مرکزی جام بهطور رسمی در اختیار کتابفروشیهای هر شهر و خانه کتاب قرار
میگیرد.
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شیوهنامه انتخاب باشگاه برگزیده شهرستان
برای تشویق و ترغیب فعالیت باشگاههای کتابخوانی ساالنه پس از ارزیابی فعالیتهای باشگاههای
کتابخوانی هر شهر ،بهترین باشگاه کتابخوانی انتخاب و در مراسم نهایی مرحله شهرستان جام
باشگاههای کتابخوانی موردتقدیر قرار میگیرد.
ماده  .1ستاد اجرایی هر شهر موظف است پس از بررسی فعالیتهای باشگاه کتابخوانی کودک و
نوجوان ،بهترین باشگاه کتابخوانی را انتخاب ،از آن در مراسم نهایی شهرستان تقدیر و آن را برای
شرکت در مرحله کشوری جام به دبیرخانه مرکزی معرفی کند.
ماده  .2انتخاب بهترین باشگاه بر اساس گزارشهای ارائهشده توسط باشگاهها صورت میگیرد.
ماده  .۳داوری انتخاب باشگاه برگزیده بر عهده ستاد اجرایی شهرستان است.
تبصره یک :شیوه اجرایی و مراحل داوری را بسته به تعداد باشگاهها ستاد اجرایی تعیین میکند.
تبصره دو :ستاد اجرایی دالیل انتخاب و مستندات خود را در صورتجلسهای تنظیم و برای
شرکت در مرحله انتخاب بهترین باشگاه کتابخوانی کشور به دبیرخانه مرکزی جام ارسال
میکند.
ماده  .4شاخصهای داوری انتخاب بهترین باشگاه به شرح زیر است:
الف) تعداد اعضا
ب) تعداد کتابهای خواندهشده
ج) بحث و گفتوگو درباره کتابها
د) اطالعرسانی و فعالیتهای ترویجی
ه) مشارکت اعضا
و) تأثیر فعالیتهای باشگاه
ز) همکاری با گروهها ،نهادها یا سازمانهای همکار و شیوه مشارکت آنها
ح) نحوه هزینهها و امکانات باشگاه
ت) برنامههای آینده
ماده  :۵هر باشگاه گزارش فعالیتهای خود را همراه با کامل شده فرم زیر به ستاد اجرایی هر شهرستان
تحویل میدهند
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فرم شرکت باشگاهها در جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
 .1نام باشگاه
 .2گروه سنی اعضا
 .4تعداد عضو
 .۵تعداد کتابهای خواندهشده
 .۶نام کتابهای خواندهشده
 .7تعداد فیلمهای معرفی کتاب تولیدشده توسط اعضای باشگاه
 .۸تعداد نامه به نویسندههای تألیف شده توسط اعضای باشگاه
 .۹شرح فعالیتهای باشگاه و شیوههای اجرای آن
 .10تأثیر فعالیتهای انجامشده
 .11گروهها ،نهادها یا سازمانهای همکار و شیوه مشارکت آنها
 .12هزینهها و امکانات و منبع تأمین هزینهها و امکانات
 .1۳برنامههای آینده باشگاه
 .14مستندات شامل فیلم ،عکس و گزارش فعالیتهای باشگاه
فهرست مستندات الزم:
 یک پرونده مکتوب یک لوح فشرده شامل تصاویر و مستندات و فیلمها و فعالیتها یک لوح فشرده شامل فیلمهای معرفیکتاب -یک پرونده حاوی نامهها  +لوحهای فشرده
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شیوهنامه برگزاری مسابقات شهرستان
جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان عالوه بر انتخاب بهترین باشگاههای کتابخوانی کودک و
نوجوان شامل چند فعالیت است که در سه سطح باشگاه ،شهرستان و کشور برگزار میشود که
عبارتاند از:
الف) انتخاب بهترین کتابها در سه سطح باشگاه ،شهرستان و کشور
ب) انتخاب بهترین فیلمهای کوتاه موبایلی معرفی کتاب که توسط اعضای باشگاهها تهیهشده
در دو سطح شهرستان و کشور
ج) انتخاب بهترین نامه به نویسندگان که توسط اعضای باشگاهها نوشته شد است ،در دو
سطح شهرستان و کشور
الف) انتخاب بهترین کتابها در سه سطح باشگاه ،شهرستان و کشور
ماده  :1هر باشگاه یک کتاب تألیفی و یک کتاب ترجمه را به عنوان برگزیده معرفی خواهد کرد.
ماده  :2کتابهای برگزیده باید از میان فهرست کتابهایی که در اختیار اعضای باشگاهها قرار
میگیرند ،انتخابشده باشند
ماده  :۳هر کتاب برگزیده دستکم باید رأی دوسوم اعضای گروه را داشته باشد.
ماده  :4هر باشگاه کتابهای برگزیده خود را همراه با گزارشی از چگونگی انتخاب کتابهای برگزیده
را از میان کتابهای خواندهشده ،شامل کتابهای ارزیابیشده ،کتابهای انتخابشده،
چگونگی انتخاب و دالیل انتخاب کتابهای برگزیده به ستاد اجرایی شهرستان اعالم خواهد
کرد.
ماده  :۵هر باشگاه عالوه بر مربی با انتخاب اعضا یک نفر را برای داوری مرحله شهرستان معرفی
خواهند کرد.
ماده  :۶ستاد اجرایی شهرستان با جمعبندی آرای کتابهای برگزیده باشگاههای شهرستان در هر رده
سنی یک کتاب ترجمه و یک کتاب تألیف را که دستکم رأی نیمی از باشگاههای آن گروه
سنی را کسب کرده باشد ،به عنوان برگزیده معرفی خواهد کرد.
ماده  :7چنان چه در هیچ گروه سنی کتاب برگزیده وجود نداشته باشد ،جلسهای با حضور مربیان و
نمایندگان باشگاهها تشکیل داده و کتابهای برگزیده را انتخاب خواهند کرد.
در این جلسه نیز کتاب برگزیده باید دستکم رأی نصف به عالوه یک حاضران را
تبصره یک:
داشته باشد.
چنان چه تعداد کسانی که کتابها را خوانده باشند ،کمتر از نصف اعضا باشند ،یک
تبصره دو:
هفته فرصت دادهشده و کتابهایی که آرای بیشتری دارند ،توسط حاضران
خواندهشده و در جلسه بعد رأیگیری خواهد شد.
در هر حال تنها کتابهایی در این مرحله موردبررسی قرار خواهند گرفت که حداقل
تبصره سه:
دو باشگاه آن را به عنوان برگزیده معرفی کرده باشند.
ماده  :۸از کتابهای برگزیده با دعوت از مؤلفان در مراسم جام در شهرستان تقدیر به عمل خواهد
آمد.
ب) انتخاب بهترین فیلمهای کوتاه موبایلی معرفی کتاب
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ماده :1
ماده :2
ماده :۳
تبصره:
ماده :4
ماده :۵
ماده .۶

ماده :1
ماده :2
ماده :۳
ماده :4
ماده :۵
ماده .۶

تمام اعضای باشگاههای شهرستان میتوانند در مسابقه تهیه فیلمهای موبایلی معرفی
کتابهایی که خوانده و پسندیدهاند شرکت کنند.
هر عضو باشگاه میتواند درباره یک چند کتاب یک یا چند فیلم ساخته و در مسابقه شرکت
کند.
فیلمهای اعضای باشگاهها بر اساس موعد تعیینشده از طریق شبکههای اجتماعی ،ایمیل یا به
صورت لوح فشرده به ستاد اجرایی شهرستان تحویل خواهد شد.
استفاده از شبکههای اجتماعی توسط والدین یا مربیان صورت خواهد گرفت.
ستاد اجرایی شهرستان بر اساس تعداد فیلمها ،آنها را در یک یا چند مرحله داوری کرده و
بهترین فیلمها را انتخاب خواهند کرد.
هر شهرستان  ۵فیلم برگزیده را به دبیرخانه مرکزی ارسال خواهد کرد.
از برگزیدگان هر شهرستان در مراسم جام در شهرستان تقدیر به عمل خواهد آمد.
ج) انتخاب بهترین نامه به نویسندگان
تمام اعضای باشگاههای شهرستان میتوانند در مسابقه نامه نویسی به نویسندگان کتابهایی
که خواندهاند شرکت کنند.
هر عضو باشگاه میتواند نامه یا نامههایی به نویسنده کتابهایی که در باشگاه خواندهشده و
موردپسندش بوده ،بنویسد و در مسابقه شرکت کند.
نامههای اعضای باشگاهها بر اساس موعد تعیینشده به ستاد اجرایی شهرستان ارائه خواهد
شد.
ستاد اجرایی شهرستان بر اساس تعداد نامهها ،آنها را در یک یا چند مرحله داوری کرده و
بهترین نامهها را انتخاب خواهند کرد.
هر شهرستان  ۵نامه برگزیده را به دبیرخانه مرکزی ارسال خواهد کرد.
از برگزیدگان هر شهرستان در مراسم جام در شهرستان تقدیر به عمل خواهد آمد.
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