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ی ماه و سال کتاب کودک و نوجوانفراخوان جایزه  

 مقدمه:

های مناسب مخاطبان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف کمک به ارتقای کیفیت آثار و معرفی کتاب

های های اسالمی، ایرانی و بومی به کتابکودک و نوجوان و حمایت از پدیدآورندگان این حوزه، با نگاه به ارزش

 ی ماه( و مرغک زرینهای برگزیدهکند. این جوایز شامل مرغک سیمین)کتابی ماه  و سال جایزه اهدا مییدهبرگز

ی مرغک جایزهشود. ی سال( است که با انتخاب هیأت داوران به پدیدآورندگان و ناشران اهدا میهای برگزیده) کتاب

گیرد که در پایان هر و در هر فصل به یک ناشر تعلق می سیمین، در هر ماه، فقط به یک نویسنده یا شاعر یا مترجم

 شود.فصل اهدا می

ی کتاب سال شامل: نشان ی نقدی و جایزهی کتاب ماه شامل: نشان مرغک سیمین، تندیس، لوح و جایزهجایزه

 ی نقدی است.مرغک زرین، تندیس، لوح تقدیر و جایزه

اند، در فهرست خرید مراکز فرهنگی هنری کانون غک زرین شدههایی که موفق به دریافت مرغک سیمین و مرکتاب

  شوند.های مناسب اعالم میگیرند و در هر فصل به صورت فهرست کتابقرار می
ی کرررودک و نوجررروان ی کتررراب از پدیدآورنررردگان و ناشرررران حررروزهی جرررایزهبرررر ایرررن اسررراه دبیرخانررره

 ارسال کنند. های خود را به دبیرخانهی مرغک، کتابی جایزهکند مطابق آیین نامهدعوت می

 ی کتاب ماه و سال کانون:آشنایی با جایزه

 اهداف

 های  کودک و نوجوانکمک در جهت ارتقای کیفیت کتاب -1

 حمایت از شاعران، نویسندگان، مترجمان، تصویرگران و ناشران -2

 بندی آثار ارزشمند و معرفی آن به مخاطبانشناسایی و رتبه -3

 ب توجه عمومی به موضوع کتاب و کتابخوانیجل -4

 های مشمول جایزه:بخش

 ی داستان شامل:های حوزهخواندنی -1

 تالیف -1-1

 رایت(ترجمه) مشمول قانون کپی -2-1

 بازآفرینی -3-1

 های چاپ شده. نامهو فیلم ادبیات نمایشی -4-1

 ی شعر شامل:های حوزهخواندنی -2

 یفتال -1-2                

 های منظومقصه -2-2

 رایت(ترجمه) مشمول قانون کپی -3-2
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گیرند که قانون هایی جایزه میگیرند، اما فقط کتابهای ترجمه، مورد بررسی قرار میی کتابهمه: 1ی تبصره

های امتیاز انطباق و تناسب با فرهنگ و ارزشضمن دریافت امتیاز کامل،  رایت را رعایت کرده باشند وکپی

 ومی را کسب کنند.ب

های منتخب کانون ی مرغک، در فهرست کتابی برگزیده، فارغ از ورود به جایزههای ترجمهکتاب :2ی تبصره

 گیرند. قرار می

 تصویرگری -3

 شود.این جایزه، ساالنه اهدا می

 خالقیت   -4 

 گیرد.ی تالیف یا نشر به یک فرد تعلق میاین جایزه در هر فصل به خالقیت در حوزه

 

 ی کتاب سال:های ویژهجایزه

 ی فرصت طالییجایزه -1

ی تالیف شعر و داستان کودک و سال( در حوزه 18این جایزه با هدف حمایت از چاپ آثار نویسندگان و هنرمندان) باالی            

، توسط انتشارات کانون پرورش فکری به چاپ خواهند شود. آثار منتخب در  این بخشی کتاب سال اهدا مینوجوان  درجایزه

 رسید.

 ی مداد پرندهجایزه -2

ی ادبیات کودک گذاری، به یک چهرهتواند سالی یک بار بنا به تشخیص و تصویب شورای سیاستی مرغک میجایزه

 ی مداد پرنده را اهدا کند. و نوجوان جایزه

 ی استاد مهدی آذریزدیجایزه -3

 شود.های بازنویسی منتخب اهدا میی مرغک، به کتابی جایزهساالنه، از میان آثار رسیده به دبیرخانهاین جایزه 

ای به ناشر گیرد و جایزهها تعلق میهای انتشارات کانون جایزه به نویسنده و یا مترجم کتابکتاب در :1یتبصره

 تعلق نخواهد گرفت.

ها برای معرفی به مخاطبان در قالب فهرست سیمین در پایان هر یر کتابهای نامزد ماه همراه ساکتاب: 2ی تبصره

 فصل ارائه خواهند شد. 
بار در ایران و برای نخستین شوند که به زبان فارسیی کتاب ماه و سال بررسی میهایی در جایزهکتاب :3یتبصره

 دیگر کشورها منتشر شده باشند. 

 ی جدید ناشران است. ی دریافت آثار منتشرهدر تمام طول سال آمادهی کتاب ی جایزهدبیرخانه :4ی تبصره

 ی همان ماه بررسی خواهند شد.شوند، در جایزههای که در هر ماه دریافت میکتاب
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:98ی مرغک شرایط ارسال کتاب برای شرکت در جایزه  

 منتشر شده باشند. 98هایی که برای نخستین بار در سال کتاب -1

 ی متن اصلی ترجمه شده الزامی است.ل نسخه اصل و یا لوح فشردهارسا -2

 آثار دریافت شده باز گردانده نخواهند شد. -3

نسخه به دبیرخانه  3تایپ شده و در    (B Nazanin)ی فرصت طالیی، با فونت آثار مربوط به جایزه-4

 ارسال شوند.

 1398مهلت ارسال آثار: پایان اسفند 

ی این سال تا پایان مهلت مقرر های منتشر شدهی کتاب، همه98ارسال فراخوان با پایان سال  زمانی)به دلیل هم

 دریافت خواهد شد.(

 99ی مرغک زرین: تابستان زمان برگزاری مراسم جایزه

های کانون پرورش فکری کودکان ی نقدی و امتیاز خرید کتاب برای کتابخانهنشان مرغک، لوح تقدیر، جایزه جایزه:

 و نوجوانان

تهران: بلوار کشاورز، خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، ساختمان معاونت فرهنگی،  نشانی دبیرخانه:

                                                  888951507دورنگار:       88978785تلفن:          1415613144 کد پستی:    ی مرغک.ی جایزهدبیرخانه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


