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شیوه نامه اولین جشنواره کتابخوانی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی
مقدمه
در راستای گسترش فرهنگ مطالعه مفید و ترویج کتابخوانی و با عنایت به منویات مقام معظم رهبری ،اداره کل
کتابخانههای عمومی استان البرزدر نظر دارد ،به عنوان نهادی فرهنگی ،هدایت کنندهی اوقات فراغت و توسعه دهنده
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی با همکاری و همیاری دستگاههای فرهنگی ،اجتماعی استان  ،اقدام به برپایی اولین
جشنواره کتابخوانی با محوریت موضوعی این بیانیه نموده است.

هدف
جشنواره کتابخوانی بیانیه گام دوم با هدف فراهم کردن بستری جهت آگاهی و اطالع رسانی عموم به ویژه جوانان و
ترویج فرهنگ مطالعه بین اقشار مختلف جامعه با محورهای کلیدی بیانیه گام دوم برگزار می گردد.

شرکت کنندگان
 گروه سنی جوان و بزرگسال
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منبع مسابقه
 کتابچه بیانیه گام دوم انقالب یا فایل  PDFآن

زمان بندی مراحل جشنواره:
زمان

مرحله

 09آذر ماه لغایت  30بهمن ماه

زمان برگزاری مسابقه
جمع آوری پاسخ نامه ها و آثار

دهه اول اسفند ماه

تصحیح پاسخنامه ها و داوری

دهه اول اسفند ماه

اختتامیه جشنواره

اسفند ماه 1398

شیوه اجرای مسابقه:
الف) روش چهارگزینه ای:
عالقمندان میتوانند با مراجعه به کتابخانههای عمومی و مراکز معرفی شده از طرف دستگاههای مجری یا از طریق
لینک ذیل نسبت به تهیه کتاب اقدام و پس از مطالعه ،جهت در یافت پاسخنامه چهار گزینه ای در سطح شهرستانهای
استان اقدام نموده و پس از تکمیل ،پاسخنامه ها به نزدیکترین کتابخانه عمومی تحویل دهند.
دریافت فایل متنی بیانیه گام دوم انقالب و برگه سواالت چهارگزینه
ای

ب) روش پیامکی:
این بخش به دو شیوه زیر برگزار می گردد:
 در بخش اول عالقه مندان می توانند ،سواالت این بخش را در که انتهای فایل ( pdfلینک ذیل) بارگذاری گردیده،
را مطالعه پاسخ سواالت را بصورت یک عدد ده رقمی(مثال )4213324123:از سمت چپ به راست به شماره پیامک
( ) 10000790ارسال کنید.
 در بخش دوم عالقه مندان می توانند بهترین جمله درباره بیانیه گام دوم (حداکثر  20کلمه) را به شماره پیامک
( ) 10000790ارسال کنید.
دریافت فایل متنی بیانیه گام دوم انقالب و فایل سواالت پیامکی

ج) روش مکتوب:
عالقه مندان به شرکت در این بخش می توانند یکی از سرفصلهای بیانیه را انتخاب کرده و آن را تبیین
و تشریح نموده و یا اینکه راهکارهای اجرایی شدن آن از دیدگاه خود را بیان کنند.
3

آثار ارسالی در این بخش باید حداقل 2یا حداکثر 4صحفه تایپ شده با فرمت()B koodakدر قالب
برگه ( A4لینک ذیل) بوده و پس از تکمیل ،پاسخنامه ها به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت
خود تحویل و یا اینکه فایل  wordآن به جی میل  b.gamedovom@gmail.comارسال شود.
دریافت فایل متنی بیانیه گام دوم و طرح برگه تبین و تشریح سرفصل های بیانیه

د) بخش ویژه:
این بخش به دو شیوه زیر برگزار می گردد:
*-در بخش اول عالقه مندان به حوزه گرافیکی می توانند ،با رعایت استانداردهای ذیل اقدام به طراحی پوستر
بیانیه گام دوم انقالب نمایند:
 فایل ارسالی حداکثر  5مگابایت و 200نقطه در اینچ
 حالت رنگCMYK
 توضیحات خود را کوتاه کنید( 20تا  100کلمه)
 پوستر ها از فاصله  3متری دیده و داوری خواهد شد
 ذکر بهترین و کوتاه ترین جمله درباره اهداف بیانیه گام دوم
* -در بخش دوم نیز عالقه مندان می توانند ،با ساخت ،تیزر ،وله ،آنونس و یا موشن گرافی و با در نظر گرفتن
استانداردهای مرتبط برای ایجاد یک درام مناسب و یک قصه منسجم و هدفدار و همچنین استفاده از تصاویر زیبا و
تأثیر گذار و رعایت اصول گرافیکی و قاببندی ،پیام و رسالت این بیانیه را در کوتاهترین زمان ممکن به مخاطب
برسانند.

مقتضیان در این بخش می توانند ،آثار هنری خود را به در گاه الکترونیکی b.gamedovom@gmail.com
ارسال نمایند.

 )1جوایز
 20 عدد کارت هدیه به مبلغ 200.000.تومان به  20نفر برتر اول شرکت کنندگان در بخش چهارگزینه ای
 20 عدد کارت هدیه به مبلغ  100.000تومان به  20نفر برتر شرکت کنندگان در بخش پیامکی مجموعاً
 5 عدد کارت هدیه به مبلغ  400.000تومان به  5نفر منتخب برتر شرکت کننده در بخش ویژه مجموعاً
 5 عدد کارت هدیه به مبلغ  300.000تومان به  5نفر منتخب برتر شرکت کننده در بخش تبین و تشریح

آدرس دبیرخانه جشنواره :کرج -میدان توحید – ساختمان سامان -طبقه  -8واحد  – 81اداره
کل کتابخانه های عمومی استان البرز  -شماره تماس02632255001-2 :
4

