
  

  ها الالیی پروازملی مهرواره فراخوان 
 

  مقدمه : 
ستند که سینه به ه گالیه ها و نیایش هاي معصومانه شاید بتوان گفت که الالیی طیف رنگارنگی از آرزوها ،

  را حفظ کرده اند . و هنوز هم طراوت و تازگی خودبه ما رسیده گذشته تا به امروز رسیده سینه از نسل هاي 

با توجه به این که یکی از  مهم ترین رسالت هاي کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان احیاي فرهنگ هاي 
همین منظور اصیل و بومی مانند الالیی است، کانون پرورش فکري کودکان ونوجوانان استان گلستان به 

 را منتشر می کند.مهرواره پرواز الالیی فراخوان 

  تعریف:
، بنابراین .خوابندمی بهترتر و راحت ، کودکانکه بازمزمه آناست  بخش آرامشآهنگین و  شعري	الالیی
وجود دارند. با هاي باستانی دوره همهنگ و در هر فره و هستند (تکرار شونده) ساده و تکراري بسیارها الالیی

کتاب شده ، کانون گلستان آمادگی اجراي  توجه به تعریف و قدمت برگزاري آن در استان که منجر به چاپ
 فراخوان را در سطح ملی دارد تا مجموعه اي از آثار الالیی در سطح کشور را جمع آوري نماید.

  ها مهرواره پرواز الالئیبرگزاري  هدف کلی:

  : جزئیاهداف 
  میراث معنوي الالیی ترویج  - 1
  الالیی هاي اقواماحیاي  - 2
  جدیدخلق آثار الالیی  - 3

  مخاطبین :
  کودکان 

 نوجوانان 

 پدر ها و مادرها

  هاو مادربزرگ هاپدربزرگ

  ملی  سطح اجرا:
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  موضوعات: 
 اموالالیی اق

 هاالالیی کودکان براي عروسک

  آزاد

   : شخصات آثارم
 تصویري یابه صورت صوتی ارسال آثار

  اثر ارسال کند.  3 حداکثر  هر نفر می تواند

  باشد. ادي اجرا باید به صورت انفر

 دقیقه است. 5حداکثر زمان اجرا 

  ارسال گردد. بهمراه آن متن اثر نیزضروري است  و   mp4و فایل تصویري  mp3فرمت ضبط فایل صوتی 

  است.الالیی به زبان و گویش هاي محلی آزاد 

 الزامی می باشد.  استان، شهرستان، شماره تماسنام و نام خانوادگی / سن / تاریخ تولد /  ارسال مشخصات

  مالك هاي داوري:
  باشد.آثار ارسالی حتمأ با ذکر منابع مکتوب یا شفاهی 

  خلق آثار جدیدي و امروزي بر اساس ذائقه و نیاز کودك امروز

  (وضوح صوت و تصویر) بیان واضح و مسلط

  استفاده از گویش محلی

  خالقیت در اجراي اثر

  اثراجراي رعایت ریتم در 

  شیوه ارسال آثار:
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  نحوه ارسال آثار: 
 golestan.kpf.irاز طریق سایت: - 

 golestan_kanoon@شناسه فضاي مجازي - 

 09333843931واتس اپ شماره:  - 

 kanoonparvarersh_golestan بخش پیام خصوصی اینستاگرام به آدرس: - 

  01733559425شماره تماس دبیرخانه:

  : شمار گاه
  30/9/1399 مهلت ارسال آثار :

    1399دهه فجر : تاریخ اعالم نتایج

  جوایز:
  برگزیده 5: بخش کودك

  برگزیده 5 :نوجوان بخش 

  برگزیده 5پدرها و پدربزرگ ها:  بخش

  برگزیده 5 :مادرها و مادربزرگ ها بخش

  برگزیدگان لوح یادمان بهمراه جوایز نفیس اهدا می گردد.به 

  تبصره: آثار در دو بخش صوتی و تصویري به تفکیک داوري خواهد شد.

  شرکت کنندگان فرم مشخصات

  شماره تماس  نام اثر  محل سکونت  تاریخ تولد/سن  نام و نام خانوادگی
(صوتی،  نوع اثر  زمان (به دقیقه)  جغرافیاي قومیتی اثر  

  تصویري
  منبع اثر

 


