جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان
«جام باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان» برنامهای ملی و بسیار کمهزینه برای ترویج کتابخوانی در ایران
است که نخستین اجرای آزمایشی خود را در پاییز و زمستان سال  ۵۹۳۱با موفقیت پشت سر گذاشت و به خاطر
همین موفقیت در دومین دوره امکان برگزاری کارگاههای مربوطه در  ۵۱۱شهر و در سومین دوره  ۵0۱۱شهر و
روستا فراهم شد.
هدف اصلی این طرح همهگیر کردن کتابخوانی و جلب مشارکت مردمی در کتابخوانی ست .در طراحی این
فعالیت ،به تجربههای موفق و ناموفق دستگاههای مختلف دولتی و عمومی که گاهی هزینههای سنگینی نیز
داشته ،توجه و تالش شده تا کاستی ها برطرف و محاسن آن تقویت شود.
جام باشگاههای کتابخوانی چند مرحله دارد .در مرحله نخست مربیان و معلمان و مروجان کتابخوانی برای
تشکیل باشگاههای کتابخوانی با حضور در کارگاههایی آموزش می بینند .سپس با کمک آنها گروه های دست
کم  ۵1نفرهی کودک 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 ،سراهای محله ،فرهنگسراها و دیگر مراکز تجمع کودکان و نوجوانان در شهرها و روستاها زیر نظر یک
هماهنگکنندهی بزرگسال تشکیل میشود.
باشگاههای کتابخوانی کودک و نوجوان در دبیرخانه جشنواره ثبتنام میکنند ،نامهای آنان ثبتشده و امکان
بهرهمندی از تخفیف کتاب را از طریق کتابفروشیهای شهرشان پیدا میکنند ،بر اساس فهرست ،کتابهای
مناسب (کتابهای برگزیدهی فهرستها و نهادهای مختلف) در اختیار کتابفروشیها قرارگرفته کتابها را
انتخاب و خریداری کنند ،هر عضو دستکم یک کتاب به باشگاه ارائه میکند ،اعضاء کتابخانههای کوچک را
تأسیس ،یا تقویت ،کتابهای خریداریشده را باهم مبادله میکنند و با هم میخوانند ،درباره کتابهای
خواندهشده گفتوگو و آنها را داوری میکنند .و در پایان کتاب برتر را از نگاه خود در باشگاه ،انتخاب میکنند و
سپس در نامههایی به نویسندگان کتابهای برتر ،نظر خود را درباره کتابهای برتر مینویسند و کتابهایی را که
پسندیدهاند در فیلمهای کوتاه موبایلی به دیگران معرفی میکنند .سپس کتابهای برگزیده باشگاهها با حضور
نمایندگان آنها داوری دوباره شده و کتاب یا کتابهای برگزیده ازنظر کودکان و نوجوانان شهر انتخاب میشود.
همچنین با داوری فیلمها و نامههای بچهها از سوی داوران در هر شهر بهترین فیلمها معرفی و بهترین نامهها به
نویسندگان انتخاب و در مراسم پایانی از آنان قدردانی و جایزهی بچههای شهر به نویسنده برگزیده اهدا میشود.
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