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مقدمه
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«جام باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان» برنامهای ملی و بسیار کمهزینه
برای ترویج کتابخوانی در ایران است که در نخستین سال بهصورت آزمایشی از 15
شهر نامزد پایتخت کتاب ایران شروع شد.
هدف اصلــی این طرح همهگیر کــردن کتابخوانی و جلب مشــارکت مردمی در
کتابخوانی اســت .در طراحی این فعالیت به تجربههای شکستخورده دستگاههای
مختلف دولتی و عمومی که گاهی هزینههای ســنگینی نیز داشــته ،توجه داشتیم و
سعی کردیم از معایب آنان دوری کنیم و محاسنش را حفظ کنیم.
جام باشگاههای کتابخوانی چند مرحله دارد .بنابراین بود که در مرحله نخست مربیان
و معلمان و مروجان کتابخوانی برای تشــکیل باشگاههای کتابخوانی با حضور در
کارگاههایی آموزش ببینند .سپس با کمک آنها هر حداقل  12کودک یا نوجوان یک
باشگاه کتابخوانی تشکیل دهند .این باشگاهها در کتابخانهها ،مراکز کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان ،مدارس ،مساجد ،مراکز بهزیستی ،مجتمعهای مسکونی،
کانونهای فرهنگی و هنری ،ســراهای محالت ،فرهنگسراها و دیگر مراکز تجمع
کودکان و نوجوانان در شــهرها و روســتاها زیر نظر یک هماهنگکننده بزرگسال
میتوانست شکل بگیرد.
قــرار این بود که باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در دبیرخانه جشــنواره
ثبتنام کنند ،اســامی آنها ثبتشده و امکان بهرهمندی از تخفیف کتاب را از طریق
کتابفروشــیهای شهرشان پیدا کنند ،براساس فهرســت کتابهای مناسب که -
براساس کتابهای برگزیده فهرستها و نهادهای مختلف تهیه شده بود -در اختیار
کتابفروشــیها قرار گرفتــه کتابها را انتخاب کنند و بخرند ،هر عضو دســتکم
یک کتاب به باشــگاه ارائه کند ،کتابخانههای کوچک را تأســیس و یا تقویت کنند،
کتابهای خریداریشــده را باهم مبادله کنند و بخواننــد ،درباره کتابهای خوانده
شــده گفتوگو و آنها را داوری کنند .و نهایت ًا کتاب برتر را از نگاه خود در باشگاه،
انتخاب کنند و ســپس در نامههایی به نویسندگان کتابهای برتر نظر خود را درباره
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کتابهای برتر مینویسند و کتابهایی را که پسندیدهاند در فیلمهای کوتاه موبایلی
به دیگران معرفی کنند .ســپس در مرحله شهرســتان کتابهای برگزیده باشگاهها
بــا حضور نمایندگان آنها داوری دوباره شــده و کتاب یا کتابهای برگزیده از نظر
کودکان و نوجوانان شــهر انتخاب شود .همچنین با داوری فیلمها و نامههای بچهها
توســط داوران تعیینشده از سوی ستاد اجرایی هر شــهر بهترین فیلمها معرفی و
بهترین نامهها به نویســندگان انتخاب و در مراسم پایانی شهرستان از آنان تقدیر به
عمل آید و جایزه بچههای شهر به نویسنده برگزیده اهدا شود.
باشــگاههای کتابخوانی بااینکه یکی از شــیوههای کتابخوانی گروهی اســت و
کموبیش در کشــور ما نیز تجربههایی وجود دارد ،اما تفاوت اصلی این برنامه در این
اســت که او ًال همزمان مشارکت نهادها و دســتگاههای دولتی و عمومی و مردمی
را دربرمــی گیرد و از تمام ظرفیتهای موجود بهره میگیــرد .دوم اینکه برنامهای
منعطف اســت که در هر منطقهای میتواند متناســب با شرایط آنجا تغییر یابد .سوم
اینکه با چرخه طبیعی نشــر پیوند دارد و بچهها کتابهایشان را از کتابفروشی تهیه
میکنند .چهارم اینکه مجموعهای از فعالیتهای متنوع را در برمیگیرد که در محور
آن پرورش تفکر انتقادی و گفتوگو و مشــارکت قــرار دارد .پنجم اینکه از ظرفیت
فنآوریهای جدید استفاده شده است.
از مرحله طراحی تا اجرای جام باشگاههای کتابخوانی بیش از یک سال زمان صرف شد.
مشورتهای بسیاری صورت گرفت .از تجربههای کنشگران مردمی در ترویج کتابخوانی
استفاده کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اجرای چنین طرحی بدون آموزش به سرانجام
درستی نخواهد رسید .بنابراین محوریت فعالیت ما آموزش شد ،اما چه نوع آموزشی؟
آیا ما دانش و تجربه حاضر و آمادهای داشتیم که به درد سراسر کشور بخورد و بهرغم
تفاوتهای منطقهای بهصورت نسخههای یکسان عمل کند؟ از طرف دیگر آیا از دل
تجربههای کوچک کنشگران ترویج کتابخوانی در سراسر کشور ،نمیتوان شیوههای
مناسب ترویج کتابخوانی استخراج کرد؟ به نظرم دلیل شکست بسیاری از تجربههای
قبلی دولتی در همینجاست؛ بیتوجهی به تجربههای مردمی در مناطق مختلف.
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بر این اساس دورهای آموزشی طراحی شد که در آن تجربههای مردمی ،تجربههای
موفق کشورهای دیگر و دستنامههای آموزشی همزمان موردتوجه بودند .تمام کسانی
که قرار بود این دوره را در شــهرهای مختلف تدریس کنند ،خود در دورهای مشــابه
شــرکت کردند .قرار بود آنان بهعنوان تسهیلگر در کارگاههای مختلف شرکت کنند
و با ارائه سرفصلهایی بهعنوان محور بحث ،تجربهها و دیدگاههای شرکتکنندگان
طرح و با ارائه تجربههای موفق ملی و جهانی جمعبندی شود .بنابراین ممکن است
دستاوردهای هر شهر با شهر دیگر متفاوت باشد.
اجرای این طرح بهصورت سراســری در همه شهرها و روستاهای ایران کار دشواری
اســت ،زیرا مقدمه این کار یعنی آموزش ،کاری زمانبر و پرهزینه اســت .بنابراین
تمهیدی اندیشــیده شــد که در مرحله بعدی بتوان با تهیه بســته آموزشی (شامل
دستنامههای آموزشی ،کتاب و فیلم) به افرادی که خود میتوانند در نقش تسهیلگر
برای کارگاههای شهرهای مختلف حضور داشته باشند ،آموزشهای الزم ارائه گردد.
آنچه میخوانید یکی از اجزای بســته آموزشــی مذکور است .در تهیه این بستههای
آموزشی و برگزاری کارگاههای آموزشی عالوه بر معاونت امور فرهنگی دستگاهها و
نهادهای مختلفی نقش داشتند که برخی از آنها عبارتاند از :خانه کتاب ایران ،کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،ســازمان بهزیســتی کشور و همچنین نهادهای
غیردولتی مانند کانون توسعه فرهنگی ،انجمن حامی ،گروه داوری الکپشت پرنده،
خانه کتابدار کودک و نوجوان و همکارانم در دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی.
در شهرستانهای برگزارکننده دوره اول نیز عالوه بر گروههای غیردولتی ،دستگاههای
مختلفی مانند شهرداریها ،ادارات آموزش و پرورش ،ادارات کتابخانههای عمومی و
 ...همراهی و همکاریهای مؤثری داشتند.
از همراهی و همکاری همه این گروهها و دستگاهها سپاسگزاریم و امیدواریم که این
فعالیت در کتابخوانی ایرانیان تأثیرگذار باشد.
علیاصغر سیدآبادی
مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی
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چگونه یک باشگاه کتابخوانی راهاندازی کنیم؟

«خواندن» فعالیتی اســت که هم بهصورت فردی ممکن اســت و هم بهصورت
گروهی .باشــگاههای کتابخوانی از انواع کتابخوانی گروهی هســتند که تأثیرات
زیادی بر زندگی اعضای خود میگذارند.
«خواندن گروهی» در قالب باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان فوایدی
دارد کــه در شــکل فــردی کمتــر نمــود پیــدا میکنــد .برخی از ایــن تأثیــرات در حوزه
کتابخوانی عبارتاند از:
 گسترش کتابخوانی تبلیغ کتاب صحبت و گفتوگو حول محور کتاب نقد کتاب ارزیابی کتاب معرفی کتاب.گرچــه خوانــدن در قالــب باشــگاههای کتابخوانــی منجــر به «خوانــدن فعال»
میشــودّ ،امــا این تأثیــرات تنهــا در کتابخوانی خالصه نمیشــود ،بلکــه در زندگی
اجتماعی آنان نیز تأثیرگذار است .کودکان و نوجوانان در این باشگاهها شیوه بحث
و گفتوگو ،مشارکت و تفکر انتقادی را میآموزند.
باشگاههای کتابخوانی با ایجاد «انگیزه الزم» در بچهها میتوانند آنها را به
ســمت مطالعــه بکشــانند و از بچهها ،افــرادی صاحب نظر ،اهل فکر و یک کنشــگر
فعال بسازند.
ً
لزوم تأســیس باشگاههای کتابخوانی مخصوصا در میان کودکان و نوجوانان
روشن استّ ،اما باید برای راهاندازی این باشگاهها چه مسیری را طی کرد؟
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 )۱چه کسی یا کسانی میتوانند باشگاه تشکیل دهند؟
در شــروع به یک فرد اهل کتاب نیاز داریم که تســهیل گر تشــکیل باشگاه باشد
و بتواند بچهها را در مکانی دورهم جمع کند .طبق برنامهای مشــخص به تقویت
انگیزه کتابخوانی کمک کند .این فرد باید دارای خصوصیاتی باشــد که در محور
آن اعتقاد به کار جمعی ،اهمیت ترویج کتابخوانی و دانشهای مرتبط باشد.

 )۲کجا میتوان باشگاه تشکیل داد؟
هرکجــا که تعــدادی از کودکان یا نوجوانان بتوانند دورهم جمع شــوند میتوان
باشــگاه کتابخوانی کودک و نوجوان تشــکیل داد .این مــکان میتواند گروههای
فامیلی باشــد ،داخل یک مجتمع مســکونی باشــد ،مدرســه ،کتابخانههای کانون
پــرورش فکری کــودکان و نوجوانــان ،کتابخانههای نهــاد کتابخانههای عمومی،
مســاجد ،پایگاههــای مقاومــت بســیج ،کانونهــای اصــاح و تربیــت ،کانونهــای
فرهنگی و....

 )3مراحل شکلگیری باشگاه کتابخوانی
الف) وجود فردی به مثابه تسهیل گر
ب) تهیه فهرستی از بچهها
ج) تشکیل جلسه اول برای تعیین ساز و کار توسط خود بچهها
د) تعیین نام باشگاه
ه) تعیین زمان و مکان تشکیل جلسات
و) تعییــن نــوع کتابهایــی کــه قرار اســت خوانــده شــود (فهرســتی از کتابهای
مناسب پنج سال اخیر تهیه شده است که در اختیار اعضای باشگاهها قرار میگیرد
و آن کتابها را میتوان از کتابفروشیها با تخفیف ویژه خریداری کرد).
ز) تعیین فعالیتها و رویدادهای مربوط به کتابخوانی که در باشــگاه توســط
بچهها انجام خواهد شد.
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ح) ثبت باشگاه.

 )4الزامات باشگاههای کتابخوانی
 تمــام ایــن ســاز و کارهــا بایــد بــا تصمیم و نظــر بچهها کــه اعضای باشــگاه راتشــکیل میدهند ،صورت گیرد و تســهیل گر نقش راهنما و حمایتکننده را داشــته
باشد.
 جلســات بهتــر اســت در محیطــی عمومــی و تحــت نظــارت برگزار شــود تا همخانوادههــا اطمینــان و آرامــش الزم را بــرای شــرکت بچههــا در این باشــگاه داشــته
باشند ،و هم جنبه تبلیغی بیشتری برای افراد دیگر داشته باشد.
ً
 جلسات حتما باید منظم باشد و استمرار یابد. رویدادهایی باید تعیین و تعریف شود تا انگیزه الزم در بچهها ایجاد شود. از روشهای ترویج کتابخوانی و فعالیتهای هنری برای خواندن کتابهااستفاده شود.

استمرار فعالیت باشگاههای کتابخوانی

هر فعالیت فرهنگی هنگامی مؤثر و موفق است که استمرار پیدا کند.
بخشــی از تضمیــن اســتمرار فعالیتهــای فرهنگی «شــخصی و فردی» اســت و
بخشــی از آن بــه دانشهــا و آ گاهیهای اداره کنندگان مربوط اســت و بخش دیگر
به شرایط اجتماعی.
ً
قبل از تشکیل باشگاه همه حتما باید به این سه نکته توجه شود:
الف) باشگاه چگونه قرار است استمرار پیدا کند؟
ب) باشگاه چگونه قرار است گسترش پیدا کند؟
ج) و چگونه قرار است برای باشگاه حمایت جذب کند؟
بــرای اســتمرار حیات و گســترش یک باشــگاه بایــد مدام بــرای آن فعالیتهای
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متنــوع و متعــددی طراحی شــود .اما این پیش زمینه را هم نبایــد از یاد برد که این
باشــگاه تمــام زندگــی و فعالیــت اعضای آن نیســت ،بلکه بخش کوچکــی از زندگی
بچههاســت .پس فعالیتها را باید متناسب با زندگی ،وقت ،توان و روحیه بچهها
تعریف کرد.
بخشــی از اســتمرار حیــات و گســترش فعالیــت یــک باشــگاه کتابخوانــی ،را
تســهیلگر و نحــوه رفتــارش بــا بچهها تعییــن میکند .او عــاوه بر رفتار فــردی باید
نکات زیر را نیز همواره در نظر گیرد:
الف) بچهها احساس مشارکت تصمیمگیری داشته باشند.
ب) بچهها احساس لذت و رضایت داشته باشند.
ج) خانواده بچهها از نتیجه حضور آنها در باشگاه رضایت داشته باشند.
موضوع دیگری که به اســتمرار حیات و گســترش باشگاه کمک میکند ،فراهم
آوردن امکانات و زمینههای الزم است.

چگونگی جذب حمایت

هر فعالیتی مستلزم حداقلی از امکانات و هزینه است .باشگاههای کتابخوانی
هم از این قاعده مستثنی نیستند .حداقل این امکانات شامل مکانی مناسب برای
جمع شدن بچهها دورهم و چای و آب و پذیرایی مختصری از آنهاست.
افزون بر برگزاری رویدادهای فرهنگی نیازمند هزینههایی است.
هر فعالیت جمعی ،نیازمند حمایت و پشتیبانی است.

شکلهای مختلف حمایتها

ً
الف) رایجترین حمایت ،حمایت مالی است ولی لزوما تنها نوع حمایت نیست.
ب) قرار دادن امکانات مثل مکان
ج) اعتبــار ،گاهــی از اعتبار یک مجموعه یا افراد نیــز میتوان بهعنوان حمایت
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نام برد و این اعتبار به گسترش باشگاه و ارائه حمایت آن کمک میکند.

از چه نهادهایی میتوان حمایت گرفت؟

بــرای جلــب حمایت ،بســته به اینکه باشــگاه از چه کســانی تشــکیل شــده و در
کجاست ،نهادهای حمایت گر تعیین میشوندّ ،اما افراد برجسته و معتبر ،نهادهای
مختلف فرهنگی و اقتصادی و  ...میتوانند جزو حامیان باشند.

چگونگی جلب نهادها برای گرفتن حمایت
الف) جلب انگیزه
تسهیلگر باشگاه باید برای حمایتگر ،انگیزه تولید کند.
این انگیزه میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد:
 آمدن نام حمایتگر و یا آن نهاد در نام باشگاه و ... توجیه بهعنوان کاری خیر و مهم انگیزه فامیلی -دیده شدن تأثیر و بازتاب حمایت.

ب) جلب اعتماد
بــرای گرفتــن هــر نــوع و یا شــکلی از حمایــت ،باید اعتمــاد آن شــخص و یا نهاد
حمایتگر جلب شود .حمایتکننده باید از هزینه مناسب و فایده و تأثیر آن مطمئن
شود.

رویدادهای فرهنگی (کتابخوانی)

یکی از راههای حفظ و تقویت اســتمرار فعالیتهای باشــگاههای کتابخوانی،
برگزاری «رویدادهای فرهنگی کتابخوانی» است.
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 )1تعریف رویداد فرهنگی
هر رویداد فرهنگی که نتیجهاش کمک به گسترش کتابخوانی باشد ،در این
چارچوب میگنجد.
 )2انواع رویدادهای فرهنگی
رویدادهای فرهنگی به چند دسته تقسیم میشوند:
 )1جشنوارهها
 )2مسابقات
 )3نمایشگاهها
 )4نشستها و همایشها
 )5اجرای نمایش و ...
 )3چگونگی برگزاری یک رویداد فرهنگی خوب
نگارش طر ح
قبل از هر اقدامی نیاز به طرح داریم .در این طرح چند چیز باید مشخص شود:
 این رویداد چه هست؟ قرار است چه فعالیتی در آن انجام شود؟ برای چه کسانی است؟ یعنی مخاطبش چه کسانی هستند؟ برگزار کنندگان چه کسانی هستند؟ در کجا قرار است برگزار شود؟ از چه زمانی تا زمانی قرار است اتفاق بیفتد؟ چگونه قرار است برگزار شود؟ با چه هزینهای قرار است برگزار شود؟ منابع مالیاش از کجا تأمین میشود؟ -قرار است چه تأثیری روی مخاطبش بگذارد و اهداف اصلیاش چیست؟
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 چگونه باید به اطالع مخاطبان برسد. و بعد از برگزاری آن ،چگونه قرار اســت ارزیابی شــود و اینکه تعیین شــود کهچقدر موفق بوده است؟
 گزارش نهایی آن چگونه تهیه خواهد شد؟تقسیم کار و تعیین فردی بهعنوان دبیر
پــس از اینکــه طرح به تأیید اعضای باشــگاه رســید ،بحث «چگونگی تقســیم
کار» مطرح میشود.
یک نفر بهعنوان دبیر در نقش هماهنگکننده تعیین میشود.
تعیین افراد در نقشهای زیر:
 امور اجرایی امور اطالع رسانی امور مالی -امور ارزیابی.

پیش از تعیین نقشها و وظایف باید «چک لیستی» از تمام کارها ،فراهم شود
تا براساس آن همه چیز جلو رود.
چک لیست
برای تهیه نمونهای از چک لیســت میتوان به انواع موتورهای جســتجوگر هم
مراجعه کرد که البته بســته به بزرگی و کوچکی رویدادی که قرار اســت برگزار شــود،
تعدادی از موارد چک لیست نمونه ،حذف ،اضافه یا دست خوش تغییر میشود.
اهمیت چک لیست
در چک لیســت ،هم تمامی کارهایی که باید صورت بگیرد بهصورت مشــخص
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و جزئی مطرح میشــود و هم نام افرادی که آن کارها به آنها واگذار شــده اســت و
تاریخ و زمانی که هر کسی باید کار خود را انجام و تحویل بدهد.
در حین انجام فعالیتها و جلو رفتن کار ،هر کاری که طبق چک لیست صورت
میگیرد ،عالمت میخورد و....
 )4شروط برگزاری یک رویداد فرهنگی خوب
چند عامل مهم در برگزاری خوب یک رویداد نقش دارند:
الف) جذابیت برای مخاطب :الزمه آن مخاطبشناسی است.
ب) حتی االمکان با کمترین امکانات برگزار شود.
ج) همه افراد باشــگاه در برگزاری این فعالیت و رویداد نقش داشــته باشــند و از
نقششان هم راضی باشند.
د) فعالیتهای انجام شــده هم به خوبی اطالع رســانی شود و هم مستندسازی
شود.
هــا) کمــک و مشــورت با افــراد ســابقهدار و صاحب نظــر و پیشکســوتتان در این
زمینه.

فعالیتهای باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان

براســاس طــرح جــام باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان کــه از ســال
 1395در  15شــهر نامــزد پایتخــت کتاب ایران به اجــرا در آمد ،هر حداقل  12کودک
یا نوجوان یک باشــگاه کتابخوانی تشــکیل میدهند .این باشــگاهها میتواند در
کتابخانههــا و مراکــز کانون پــرورش فکری کودکان و نوجوانان ،مدارس ،مســاجد،
مراکــز بهزیســتی ،مجتمعهای مســکونی ،کانونهــای فرهنگی و هنری ،ســراهای
محــات ،فرهنگســراها ،پایگاههای مقاومت بســیج و دیگر مرا کــز تجمع کودکان و
نوجوانان در شهرها و روستاها زیر نظر مربیان ،معلمان ،کتابداران ،روحانیون و...
شکل بگیرد.
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باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان در دبیرخانــه جــام باشــگاههای
تشــده و امــکان بهرهمندی از تخفیف
کتابخوانــی ثبتنــام میکنند ،نام آنها ثب 
کتــاب را از طریــق کتابفروشــیهای شهرشــان پیــدا میکننــد ،براســاس فهرســت
کتابهای مناسب که در اختیار کتابفروشیها قرار گرفته است و تخفیف فقط به
آن کتابها تعلق میگیرد ،کتابها را انتخاب و خریداری و کتابخانههای کوچک
را تأسیس یا تقویت میکنند ،بهصورت گروهی کتاب میخوانند ،درباره کتابهای
ً
خوانده شــده گفتوگو و آنها را داوری میکنند .نهایتا کتاب برتر را از نگاه خود در
باشگاه خوانده و انتخاب میکنند و سپس در نامههایی به نویسندگان کتابهای
برتــر نظــر خــود را مینویســند و کتابهایــی را کــه پســندیدهاند در فیلمهــای کوتاه
موبایلی به دیگران معرفی میکنند .سپس در مرحله شهرستان کتابهای برگزیده
باشــگاههای بــا حضور نمایندگان آنها داوری دوباره شــده و کتــاب برگزیده از نظر
کودکان و نوجوانان شــهر انتخاب میشــود .همچنین با داوری فیلمها و نامههای
بچههــا توســط داوران تعیینشــده از ســوی دبیرخانــه بهترین فیلمهــای معرفی و
بهترین نامهها به نویســندگان انتخاب و در مراســم پایانی شهرســتان از آنان تقدیر
به عمل میآید و جایزه بچههای شهر به نویسنده برگزیده اهدا میشود.

شیوهنامه راهاندازی و فعالیت باشگاههای
کتابخوانی کودک و نوجوان

برای گســترش فرهنگ کتابخوانی باشــگاههای ترویــج کتابخوانی کودک و
نوجوان تشــکیل و برای ترغیب و تشــویق آنان به ادامه فعالیت جام باشــگاههای
کتابخوانــی کــودک و نوجــوآن جــام باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان
برگزارمیشود.
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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 تحلیلو تفکر انتقادی 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 کمــک بــه تأســیس و تقویــت کتابخانههــای کوچــک کالســی ،مهدکودکــی،کانونی ،آپارتمانی ،محلهای ،مسجدی و...
 ارتباط بین اهل قلم و کودکان و نوجوانان کمک به گسترش تبلیغ و معرفی کتاب.مــاده  :2باشــگاههای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان گروههــای کتابخوانی
هســتند کــه با حضور دســتکم  12کودک یــا نوجوان برای مبادله کتــاب 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.
تبصــره  :۱گروههــای ســنی مختلــف در موقــع ثبتنــام جــدا خواهنــد شــد و
باشگاههای جدا گانهای را تشکیل خواهند داد .کودکان  7تا  9ساله /کودکان  9تا
 11ساله /نوجوان  11تا  14ساله /و نوجوانان  14سال به باال هر کدام در یک باشگاه
حضور خواهند داشت.
تبصره  :۲هر یک از اعضا حداقل یک کتاب براســاس فهرســت ارائهشده تهیه و
در جریان مبادله کتاب باشگاه حضور خواهد داشت.
تبصره  :۳برای تهیه کتاب اعضا تخفیفی از سوی معاونت امور فرهنگی در نظر
گرفتهشده است ،اما در شهرها برای تأمین کتاب اعضایی که امکان تهیه کتاب را
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ندارند ،تمهیداتی اندیشیده خواهد شد.
مــاده  :3باشــگاههای کتابخوانــی بــرای ثبــت مشــخصات خــود پــس از
دریافــت معرفینامــه از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــهر ،بــه پایــگاه اینترنتــی
 www.bookpromotion.irمراجعه خواهند کرد .این پایگاه پاسخگوی پرسشهای
احتمالی خواهد بود.
ماده  :4مربیانی امکان تأســیس باشــگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان را
ً
دارند که قبال آموزشهای الزم را دیده باشند و گواهی برای آنان صادر شده باشد.
تبصــره :مربیــان تنهــا بهعنوان تســهیلگر و حامــی در کنار کــودکان و نوجوانان
حاضر خواهند بود و نقش راهنما را خواهند داشت.
ماده  :۵برای ثبت باشگاهها اطالعات زیر ضروری است:
نــام و نــام خانوادگی و مشــخصات مربی یا هماهنگکننده ،نام باشــگاه ،محل
فعالیت باشــگاه ،آدرس و تلفن مربی ،آدرس و شماره تلفن محل برگزاری جلسات،
نام اعضای باشگاه و شماره ملی و گروه سنی آنان.
تبصره  :۱مسئول ثبت باشگاه مربیان یا هماهنگکنندگان خواهند بود.
تبصره  :۲بارگذاری تصویری از نامه ســتاد اجرایی جام باشــگاهها در شهرستان
برای ثبت باشگاه ضروری است.
مــاده  :6ایــن باشــگاهها میتواننــد در کتابخانههــا ،مــدارس ،مرا کــز کانــون،
فرهنگســراها ،مجتمعهــای مســکونی ،مســاجد ،پایگاههــای مقاومــت بســیج،
کانونهــای اصــاح و تربیــت ،مراکز بهزیســتی و روســتاها و هر جایی کــه کودکان و
نوجوانان گرد هم میآیند تشکیل شوند.
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ماده  :۷هر باشگاه براساس آییننامهای داخلی فعالیت خواهد کرد که متشکل
از موارد زیر خواهد بود:
 نحوه ثبتنام اعضای هر باشگاه نحوه حضور و غیاب هر عضو به نحوی که مشارکت افراد اندازه گرفتهشده وغیبت هر عضو مخل پیشرفت کار باشگاه نباشد.
 نحوه تصمیمگیری در باشگاه نحوه تهیه و مبادله کتابها محل تشکیل جلسات زمان تشکیل جلسات فعالیتهای تعریفشده برای باشگاهمــاده  :۸بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از اهــداف تشــکیل ایــن باشــگاهها ارزیابــی
و انتخــاب کتابهــای برگزیــده اســت ،هــر باشــگاه گزارشــی از چگونگــی انتخــاب
کتابهای برگزیده را از میان کتابهای خواندهشده شامل کتابهای ارزیابیشده،
کتابهــای انتخابشــده ،چگونگی انتخــاب و دالیل انتخــاب کتابهای برگزیده
ارائه خواهد کرد.
تبصره  :۱هر باشــگاه یک کتاب تألیفی و یک کتاب ترجمه را بهعنوان برگزیده
معرفی خواهد کرد.
تبصــره  :۲کتابهــای برگزیــده بایــد از میان فهرســت کتابهایی کــه در اختیار
اعضای باشگاهها قرار میگیرند ،انتخابشده باشند.
تبصره  :۳هر کتاب برگزیده دس ـتکم باید رأی دوســوم اعضای گروه را داشــته
باشد.
ماده  :۹تمام اعضای باشــگاه میتوانند در مســابقه نامهنویسی به نویسندگان
کتابهایی که خواندهاند و تهیه فیلم موبایلی معرفی این کتابها شرکت کنند.
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تبصــره  :۱هــر عضو میتواند بیش از یک نامه بنویســد و بیــش از یک فیلم ارائه
کند.
تبصره  :۲تمام نامهها و فیلمهای اعضای باشگاهها به ستاد اجرایی شهرستان
یا نشانی اینترنتی یا پستی که تعیین میکنند ،ارسال شود.

