باسـمه تعـالی

شیوهنامـه اولیـن مسابقـه عکاسـی "مـن و کـتاب" در اسـتان البـرز

 مقدمه
نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه و پیشرفت جوامع نقشی انکارناپذیر است تا جایی که اکثرکارشناسان ،رشد و بالندگی
هر جامعهای را با تعداد کتابخانهها ،تولیدات کتاب ،تیراژ کتاب ،میزان سرانه مطالعه ملتها مقایسه می کنند .زیرا نمی
توان توسعه و رشد را بدون در نظر گرفتن میزان سرانه مطالعه مورد بررسی قرار داد به همین خاطر ،کتاب و کتابخوانی
از مقوله های مهم و قابل توجه فرهنگی است که ترویج آن در جامعه ،بسیار ضروری به نظر می رسد.
مطالعه و کتابخوانی باید به عنوان یک نیاز و احساس دائمی الزم در جامعه و میان عموم رایج و مطرح شود تا افراد جامعه
به خواندن و مطالعه ترغیب و فرهنگ کتابخوانی رواج یابد.
برای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مقابله با موانع یا رفع چالشها میتوان راهبرد های مختلفی را ارایه داشت و انتظار
میرود که هر شهروند و نهاد فرهنگی و علمی و سیاسی و اجتماعی برای ارتقاء فهم و درک جامعه در این راستا تالش
ورزد.
لذا اقدامات این حوزه باید توأم با ابتکار ،اندیشه ،خالقیت و نوگرایی باشد تا باعث نهادینه کردن عادت به مطالعه در
همه تفکرات ،اندیشهها و دلها شده و موجب استمرار شور ،شوق و عشق به کتاب و کتابخوانی در جامعه گردد.
 هدف
مسابقه عکاسی "مـن و کـتاب" با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و جلب توجه مردمی به زیبایی ها و لذت
کتابخوانی به همت سازمان فرهنگی ورزشی اجتماعی شهرداری کرج و اداره کل کتابخانههای عمومی در سطح استان
برگزار میگردد و امید آن می رود که استفاده از ابزار هنر و رسانه در زمینه ترغیب و تشویق افکار عمومی به سمت
مطالعه در اعتالء فرهنگ کتابخوانی موثر باشد.
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 محورهای مسابقه
 )1کتاب و کتابخانه
 )2کتاب و خانواده
 )3کتاب و کودک
 )4کتاب و مدرسه
 )5کتاب و خالقیت
 )6کتاب و اجتماع

 نحوه شرکت در مسابقه
عالقهمندان به شرکت در این مسابقه باید عکسهای خود را به صورت  JPGدر محورهای ذکر شده و در قالب تصاویر
فردی یا دسته جمعی به همراه نام و نام خانوادگی ،شماره تماس و شهر محل سکونت خود از طریق یکی از پیام
رسانهای سروش ،بله و واتساپ به شماره  09307677198ارسال نمایند.
شایان ذکر است امکان شرکت افراد در هر شش محور مسابقه وجود دارد( .هر محور یک الی سه تصویر)

 شرکت کنندگان
تمامی ردههاس سنی مجاز به شرکت هستند.

 مهلت شرکت در مسابقه

پایان اسفندماه 1398
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 قوانین و استانداردها
 عکسها باید در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران باشد و حریم حقوقی و مالکیت معنوی آثار دیگران
رعایت شود.
 عکس رنگی و بدون هرگونه تغییرات فتوشاپ و یا غیره پذیرفته است.
 آثار باید بصورت  Jpgارسال شوند.
 عکسهای ارسالی ،نباید دارای امضا عکاس ،پاسپارتو ،قاب ،واتر مارک و لوگو باشند.
 ارسال اثر به مسابقه ،به منزله اعالم مالکیت معنوی اثر و همچنین پذیرش شرایط و مقررات مسابقه است.
 دبیرخانه مسابقه ،حق دارد از تصاویر ارسالی با ذکر نام عکاس در رسانه ها و سایر موارد استفاده نماید.
 قبل از ورود به داوری ،هیاتی عکسهای دریافتی را بررسی خواهند کرد و عکسهایی که به لحاظ فنی یا تطبیق موضوعی
منطبق نباشند از مسابقه کنار گذاشته خواهند شد.
 برگزارکننده حق دارد از آثار پذیرفته شده (با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر) در امور غیرتجاری استفاده کند و در
صورتی که از این محل منفعت مالی حاصل شود ،برگزارکننده با عقد قرارداد و کسب رضایت صاحب اثر نسبت به انتشار،
اقدام خواهد کرد.
 پس از داوری آثار و در صورت راهیابی اثر به بخش مسابقه ،فایل خام یا فایل اصلی عکس ثبت شده توسط تلفن همراه،
از عکاس مطالبه میشود و بدیهی است تحویل ندادن سایز مناسب در مهلت مقرر ،منجر به حذف عکس از مسابقه خواهد
شد.
 تصمیمگیری درباره موارد پیشبینی نشده در فراخوان برعهده دبیرخانه مسابقه خواهد بود.
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