باسمه تعالي
»إنَّ اهلل یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِهِ صَفَّاً کَأنَّهُم بُنیانٌ مَرصوص«

سوره صف آیه 4

فرازی از وصیتنامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی:
»یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان بپذیر که شایسته دیدارت شوم .جز دیدار تو را نمیخواهم ،بهشت من جوار
توست ،یا اهلل«!

دستور العمل ربگزاری مسابقه «مالک زمان »

از کتاب «مالک زمان» داستان اهیي ربگرفته از سخنان امیرالمومنین علي(ع) هب مالک اشتر و خاطرات سرباز
اسالم شهید حاج اقسم سلیماني
مقدمه:

دغدغه شناسایی و تبیین مؤلفههای مکتب سرباز فداکار و سرافراز اسالم جهت طراحی و اجرای مسیر تربیت شهید سلیمانیهای
آینده موجب شد همزمان با دومین سالگرد این شهید بزرگوار و به منظور ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی مسابقه
کتابخوانی با موضوع مذکور برگزار گردد .اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان در نظر دارد در راستای فهم دقیق مکتب
ایشان مسابقه کتابخوانی از کتاب «مالک زمان» برگزار نموده تا گامی باشد در جهت شناساندن رشادتها و مجاهدت های آن
شاهد وارسته و اسوه دالور که در راه دفاع از اسالم به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
 اهداف:







توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی
تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای تجلیل از مقام واالی شهدا
ترویج مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
اندیشه پروری و معرفت افزایی اقشار مختلف جامعه در راستای فرهنگ ایثار و شهادت
ارتقای فرهنگ عمومی ،معرفی اسوهها و شهدای برجسته برای نسل جوان در قالب معرفی کتاب

 منبع مسابقه:

کتاب «مالک زمان»؛ داستان هایی برگرفته از سخنان امیرالمومنین علیه السالم به مالک اشتر و خاطرات سرباز اسالم شهید
حاج قاسم سلیمانی
1

 رشته هاي مسابقه:
عالقه مندان می توانند به دو روش چهارگزینه ای و پویش معرفی کتاب در مسابقه شرکت کنند.
رديف

2

جوان و بزرگسال

1

رده سنی

قالب مسابقه

شیوه برگزاری

مالحظات

چهار گزینهای

الکترونیکی

پاسخگویی به سواالت مسابقه

پویش کتابخوان

الکترونیکی

ارسال فیلم معرفی و خوانش بخش جذاب کتاب در قالب
کلیپ ،موشن گرافی ،انیمیشن و ...بر اساس منبع مسابقه

 شرایط و مقررات:

 .1عالقه مندان با رده سنی جوان و بزرگسال (باالی  15سال /متولدین  1385به باال) می توانند در این مسابقه شرکت نمایند.
 .2برای هر فرد امکان شرکت در هر دو رشته (رده سنی جوان و بزرگسال) میسّر است.
 .3در بخش پویش کتابخوان هر فرد می تواند یک فیلم در در قالب کلیپ ،موشن گرافی ،انیمیشن و ...ارسال نماید.
 .4در هنگام ضبط فایلهای ویدئویی هر شرکت کننده بایستی بصورت افقی ضبط و حداکثر  5دقیقه و حجم  50مگابایت نام
و نام خانوادگی خود را ذکر کند.
 .5عالقهمندان برای دریافت فایل کتاب و شرکت در مسابقه به سامانه مسابقات نهاد کتابخانههای عمومی کشور به نشانی
 samakpl.irمراجعه نمایند.
 .6فیلم های ارسالی بصورت افقی ضبط و حداکثر  5دقیقه و حجم  50مگابایت در سایت بارگذاری شود.
 .7معرفی های ارائه شده با خالقیت باال و بدون کپی برداری در اولویت داوری و امتیازدهی قرار دارند.
 .8شرکت در مسابقه و ارسال آثار به معنی پذیرش ضوابط و قوانین است.
 جوایز:

از نفرات برگزیده در بخشهای مختلف با اهدا لوح سپاس و هدیه نقدی تقدیر می گردد.
در بخش چهارگزینهای از  30نفر برگزیده با کارت هدیه  2میلیون ریالی
در بخش پویش کتابخوان از  13نفر برگزیده ( 3نفر اول کارت هدیه  5میلیون ریالی و  10نفر بعدی کارت هدیه  3میلیون ریالی)
 مهلت مسابقه :

تاریخ شروع مسابقه1400/10/10 :

تاریخ پایان مسابقه1400/11/10 :

 نشانی دبیرخانه ملی:
کرمان  ،بلوار فردوسی  ،روبروی تکیه عباسعلی ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان
شمارة تماس 03432222435 -32230789 -32263341داخلی  ،106شمارة نمابر03432228086 :
 پست الکترونیکی lib.farhangi@kermanpl.ir :
 سایت اداره کل کتابخانه های عمومی استانwww.kerman.iranpl.ir :
 نشانی دبیرخانه استانی:
 چارباغ خواجو روبه روی خیابان شهدای خواجو ،اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان
 شماره تماس 32126152-6 :داخلی 131
 پست الکترونیکی farhangi@isfahanpl.ir:
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