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 کتاب بررسی و انتخاب یکمیته فراخوان

 (ی مرغکجایزه)به انضمام 

 کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 0410 پاییز

 کتاب:بررسی و انتخاب  یآشنایی با کمیته

مناسب برای های های ترویج کتاببخشترین ، یکی از مهمهسال 34 یی بررسی و انتخاب کتاب با پیشینهکمیته

گیری از کارشناسان با بهره های فرهنگی کانون قرار دارد وو نوجوان است که در اداره کل آفرینشمخاطب کودک 

لیست  کرده، بررسی ،های موضوعیدر تمام رده راکانونی ای غیرهکتاب ،ی ادبیات و هنر کودک و نوجوانحوزه متخصص

  دهد.قرار می همگاندر اختیار  «مناسب کانون هایفهرست کتاب»را با عنوان  هاآن

 اهداف:

 ی کودک و نوجوان برای ورود به مراکز فرهنگی هنری کانونترین آثار حوزهگزینش و انتخاب مناسب 

 ها برای خرید کتابترین نیازهای خانوادهپاسخگویی به یکی از اصلی 

 ارتقاء کیفیت نشر کتاب ر نشر وجهت دادن به بازا  

  اولیای تربیتی و تمامی اهالی فرهنگ ،هاخانوادهد اعتماد برای نهادی مورحفظ جایگاه کانون به عنوان 

 منظور جذب و پایدارسازی اعضا هنری بههیز منابع مطالعاتی مراکز فرهنگی کمک به توسعه و تج 

 

 ی بررسی و انتخاب کتاب:های کمیتهخروجی

 های مناسب:فهرست کتاب-0

های رسیده از میان کتاب ی کودک و نوجوان است،ی حوزهههای منتشر شدی کتاباین فهرست که شامل لیست همه

ای از چکیدهاطالعات کامل کتاب،  شود. در این فهرست،از ناشران کودک و نوجوان در طول یک سال انتخاب و منتشر می

 شود.ی بررسی و انتخاب کتاب درج میی گرفته شده از سوی کمیتهموضوع کتاب و درجه
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های انتخاب کتاب کودک و فهرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از معتبرترین های مناسبفهرست کتاب

 گیرد.با اعتماد به انتخاب کانون مورد استفاده قرار می هاافراد و خانواده ها،ها از سوی نهادها، انجمننوجوان است که سال

 

 ی مرغک:جایزه -2

 یی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، که در کمیتههای برگزیدهای است که به کتابی مرغک، جایزهجایزه

های نامزد به و به عنوان کتابشوند ی مختلف بررسی و انتخاب میکتاب، توسط کارشناسان شوراها انتخاب و بررسی

 گیرد.کنند، تعلق میی داوری راه پیدا میچرخه

ادبیات نمایشی،  ی داستان و شعر)تالیف،ترجمه،های حوزهاین جایزه شامل خواندنیدر حال حاضر، 

 .شودمیهای منظوم( بازآفرینی و بازنویسی قصه

  

 :مرغکی شرایط ارسال کتاب برای شرکت در جایزه

 منتشر شده باشند.1311و  1311هایی که برای نخستین بار در سال کتاب -1

 باشند. شرکت داده شده مرغکی برای اولین بار در جایزه هاکتاب -2

 .شود فرستاده نسخه یکفقط  کتابعنوان  هر از -4

 گردانده نخواهند شد.ثار دریافت شده بازآ .-3

 

 0410آذر پانزدهممهلت ارسال آثار: 

 0410 زمستان: مرغکی زمان برگزاری مراسم جایزه

های کانون تابخانهی نقدی و امتیاز خرید کتاب برای کنشان مرغک، لوح تقدیر، جایزه :ی مرغکجایزههدایای 

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان

کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، ساختمان درب جنب هتل الله، ، خیابان حجاب، فاطمی دکتر خیابانتهران:  نشانی:

 ی بررسی و انتخاب کتابکمیتهطبقه دوم، ، معاونت فرهنگی

  komiteketabkanoon@Gmail.com الکترونیکیستپ  /88798981 و دورنگار: تلفن / 131161413 کد پستی:
 


