پویش #باکتابدر_خانه ویژه آخرین نوروز قرن

دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری دبیرخانه جام باشگاههای
کتابخوانی کودک و نوجوان برگزار میکند:
این پویش به مناسبت آخرین نوروز قرن و بنا به شرایط پیشآمده در اثر شیوع ویروس کووید_ ،۱۹ویژه کودکان و نوجوانان برگزار
میشود.
شرکتکنندگان میتوانند کتابهایی که خواندهاند را در یک کلیپ ویدئویی کوتاه معرفی کنند ،یا نظرشان را درباره آن بگویند.
این پویش در ادامه برگزاری جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان برگزار می شود اما محدود به شرکتکنندگان جام باشگاهها
نیست و همه کودکان و نوجوانان ساکن در شهرها و روستاهای ایران میتوانند در آن شرکت کنند .در پایان نیز به برگزیدگانی که
بیشترین امتیازها را کسب کرده باشند ،عالوه بر معرفی در سطح ملی ،جوایزی اهدا خواهد شد.
عالقهمندان فرصت دارند تا پایان  ۲۰فروردین ماه نسبت به ارسال آثار خود اقدام کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شیوه مشارکت در این پویش کتابخوانی:
 .۱خواندن کتاب در جمعهای کوچک خانگی و نقد و بررسی آن
 .۲تهیه یک فیلم کوتاه با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی
 .۳انتشار فیلم کوتاه در شبکههای اجتماعی
 .۴پر کردن فرم اختصاصی شرکت در پویش در سایت bookpromotion.ir
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح بیشتر:
اول ،تهیه یک فیلم کوتاه با رویکرد ترویج کتاب و کتابخوانی
شرکتکننده میتواند یکی از کارهای زیر را در فیلم انجام دهد:
🔹کتابهای انتخابی خود را معرفی کند.
🔹 نظر خودش را درباره کتابهای خواندهشده بگوید.
🔹 بخشی از داستان یکی از کتابها را اجرا کند.
🔹 به روشی خالقانه دوستان خود را به کتابخوانی ترغیب کند.

🔹 فیلم میتواند بین یک تا دو دقیقه باشد .اما از دو دقیقه بیشتر نشود.
نکات اختصاصی در مورد فیلم:
🔸خود کودک یا نوجوان شرکتکننده در کلیپ حضور داشته باشد
🔸شرکتکننده خودش را معرفی کند و نام استان ،شهر ،روستا ،نام باشگاه کتابخوانی (در صورت عضویت در باشگاههای کتابخوانی)
و مشخصات کتاب را بگوید.
🔸در فیلم اعالم کند که این فیلم را برای شرکت در «پویش کتاب در خانه» تهیه کرده است.
دوم ،انتشار فیلم در شبکههای اجتماعی:
فیلم تهیه شده را میتوان در سایتها و شبکههای زیر منتشر کرد( .فقط یک مورد کافی است):
 .۱سایت آپارات .این سایت امکانات خوبی دارد ،در همهجا بهخوبی دیده میشود و ارسال مطلب به آن آسان است .در خود سایت
آپارات ویدئوهای آموزشی کوتاهی درباره چگونگی ثبتنام در سایت و ارسال فیلم وجود دارد که میتوان جستوجو کرد و آموخت.
 .۲شبکههای اجتماعی .مانند اینستاگرام و سایر گروه ها و کانال های شبکه های مجازی .برای ارسال کلیپ الزم نیست خود
شرکتکننده یک حساب (اکانت) جداگانه داشته باشد .میتوانید از اکانت دوستان و آشنایان استفاده کرده و از آنها بخواهید که
فیلم را منتشر کنند .هر اکانت میتواند فیلمهای شرکتکنندگان مختلف را منتشر کند.
سوم ،پر کردن فرم شرکت در پویش در سایت bookpromotion.ir
برای پر کردن فرم شرکت در پویش اطالعات زیر را آماده داشته باشید و به آدرس http://bookpromotion.ir/مراجعه کنید.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره پویش #باکتابدر_خانه میتوانند به آدرس اینترنتی  bookpromotion.irو یا
اینستاگرام شبکه ترویج کتابخوانی به آدرس instagram.com/bookpromotion.ir
و گروه واتساپ
https://chat.whatsapp.com/DCKp67RsEJQFOqaxbOQfqM
برای ارسال فیلم و طرح سواالت مراجعه کنند.

