
فراخوان مهرواره

 نگاره های متون کهن

مقدمه: 

ــوان  ــو از آموزه هــای اخالقــی اســت کــه می ت ــه ادب فارســی ممل گنجین
بــا آشــنایی و  بازخوانــی آن هــا، موجــب نهادینــه شــدن و توســعه و ترویــج 
ــی   ــا معرف ــتا ب ــن راس ــود. در ای ــان ش ــودکان و نوجوان ــی در ک کتابخوان
دو کتــاب »کلیلــه و دمنــه«، »گلســتان و ملســتان« بــا بازنویســی 
ــا  ــر دارد ب ــران در نظ ــتان ته ــون اس ــزدی«؛ اداره کل کان ــدی آذری »مه
محوریــت آشــنایی و بازخوانــی متــون کهــن ایــن مهــرواره را در دو بخــش  

نقاشــی و ســفالگری برگــزار کنــد.                                             

نقاشی
موضوع:

1.  داستان های »کلیله و دمنه« 

2. داستان های » گلستان و ملستان«

شیوه اجرا:

 تکنیک اثر آزاد است 

 A3 : اندازه 

گروه سنی شرکت کنندگان :

 از )4+( نوباوه تا نونگاه )12+(

 از )12+( نونگاه تا نوجوان )15+(

سفالگری
موضوع:

1.  داستان های »کلیله و دمنه« 

2. داستان های » گلستان و ملستان«         

شیوه اجرا:

 تکنیک اثر آزاد است 

گروه سنی شرکت کنندگان :

 از )4+(  نوباوه تا نونگاه )12+(

 از )12+( نونگاه تا نوجوان )15+(

نکته:
1 . از ساخت آثارسفالی کوچک و سست خوداری نموده و آثار اعضاء 

از کیفیت باالیی برای عکاسی برخوردار باشد. 
2. در زمینه داستان می توانید از تجربیات مربیان ادبی مراکز استفاده 

نمایید.
3. داستان در دو بخش نقاشی و سفالگری گویا و انتقال دهنده بخشی 

از قصه باشد.



پیشنهاد: 

اعضا و مربیان هنری می توانند دوکتاب بازنویسی شده »گلستان و ملستان« و 
»کلیله  و دمنه« که در مراکز موجود است را مطالعه کرده و )در صورت نیاز و 
استمرار مجازی بودن کارگاه ها( به صورت فایل صوتی خالصه داستان را در 

گروه آموزشی به اشتراک بگذارد. 

گاه شمار مهرواره:

و  تاریخ 30 مهرماه 1399 تکمیل  تا  نوجوان مراکز  و  اعضای کودک  آثار   .1
جهت عکاسی از سوی استان در مرکز آماده باشد.

2.برگزاری نمایشگاه به صورت مجازی و در هفته دوم آبان ماه برگزار می شود.

و  بسته بندی  فرهنگی  معاونت  برای  کامل  مشخصات  با  نقاشی  آثار  تمام   .3
ارسال شود.

4. آثار سفال با گذاشتن برچسب مناسب مشخصات کنار اثر در مرکز برای عکاسی آماده باشد.

5. حضور مربی در روز عکاسی برای شناسایی و ارائه کارها به عکاس در مرکز الزامی است و مسئولیت درج اسامی و بررسی و 
آماده سازی جهت عکاسی به عهده مربی حاضر بوده و در صورت جابه جایی و تناقض بین اسم و اثر از مهرواره و نمایشگاه حذف 

خواهد شد. 

مقررات کلی مهرواره

• آثار ثمره فعالیت کودکان و نوجوانان باشد و مربیان هنری نظارت بر تولید اثر را داشته باشند.	

• تاکید می شود آثار از کیفیت و کمیت باالیی برخوردار باشد.	

• از برجسته سازی و کارهای غیر متعارف که به کل اثر آسیب زده و اثر شکل کاردستی پیدا می کند خودداری شود.  	

• به تاریخ ارسال آثار توجه شود از آثاری که خارج از تاریخ قید شده به واحد ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.	

• شرکت تمام مربیان هنری مراکز در این مهرواره الزامی است.	

فرم شرکت کنندگان:

شرح بخشی از داستان:


