بسم الله الرحمن الرحیم

کان ما کان
تحیط بعض القصص االنسان بالنوم بینام بعضها تنهضه من النوم
املهرجان الدو ّيل لحکایة القصص يف ایران عام 1394
إنّ االساطیر أعظم ثروات الشعب بقاء و خلودا

إن تنظیم املهرجان الدو ّيل السابع عرش لحکایة القصص یتم بهدف إزدهار و تنمیة هذا الف ّن القیم.
معهد التنمیة الفکریة لالطفال و الیافعین ینظم املهرجان الدو ّيل السابع عرش لحکایة القصص يف مدینة طهران ،
رسنا أن یساهم رواة القصص املتم ّرسون و البارعون من أرجاء العامل
عاصمة ایران و ذلک بنهج غیر
ّ
تنافيس .ی ّ
يف املهرجان کي نحظی بخرباتهم الثمینة اضافة الی ما یحظی به خرباء املعهد.
املوضوع :

طریقة العمل:

ح ّر :لرواة القصص الحریة الکافیة يف اختیار إعداد
القصص عن محاور شتی من تربویة  ،تعالیم اخالقیة
و وطنیة او بصبغة دینیة و ذلک یتحقق يف إطار
املقاصد الرتبویة و التعلیمیة لالطفال و الیافعین.

باألدوات :
 )1ینبغي أن تستخدم أدوات مالمئة للقصة و قرائها.
 )2ینبغي أن تتمتع األدوات بامکانیة اعدادها و
تجهیزها يف مکان العرض علی مدی دقیقتین علی
أکرث تقدیر.
 )3البد أن تتالئم األدوات مع املؤهالت و املبادیء
العلمیة لحکایة القصص.

بدون أدوات :

املرسحي و ینبغي أن تستهوي اآلخرین يف نهجها لحکایة القصص و استقطاب الق ّراء.
یتعین أن تخلو حکایة القصص من النهج
ّ

موعد اقامة املهرجان :

من  24حتی  28من شهر بهمن ،عام  1394املوافق  13حتی  17من شهر فربایر عام 2016
املکان  :مدینة طهران  ،عاصمة ایران
الفرتة القصوی إلنجاز العمل  :عرشون دقیقة تزامنا مع مساهمة املرتجم.
الفرتة املحددة إلرسال السیرة الذاتیة باکملها و القصة 30 :من شهر آذر عام 1394
املوافق  21من شهر دیسمرب عام 2015

الرسوم:

یتعهد معهد التنمیة الفکریة لالطفال و الیافعین تسدید جزء من تذکرة الرحلة و کل ما یتصل برسوم االقامة  ،الطعام و التنقل داخل املدینة رشط أن تبعث قصص مالمئة و جدیرة إضافة
الی تنظیم مرموق و مرج ّو.

مؤهالت املساهمة فی املهرجان:

سیتم تقییم مساعي و عمل رواة القصص الدولیین بعد أن یبعثوا بسیرتهم الذاتیة  ،صورة شخصیة  ،ثالثة نصوص و إنجاز العمل علی أقل تقدیر يف قالب الفیلم و ذلک عرب الربید
االلکرتو ّين او القرص املضغوط و بعد ذلک ترسل الدعوات الی الرواة للحضور يف ایران.
الیمکن املوافقة علی تغییر فحوی أو موضوع القصة أو نهج إنجاز القصة بعد ارسال الفیلم او نصوصالقصص.
أن تکون القصص ذات فحوی تربوي تعلیمي فضال عن نهج منشود و أخاذ و حدیث لعرضها علی االطفال ،یحظی یمنزلة هامة جدا.
االسالمي لعرضها يف املرسح.
بالزي
یتعین علی السیدات الراویات للقصص أن یلتزمن ّ
ّ
یتم اقامة الورشة التعلیمیة و االجتامعات االختصاصیة لکل من البالد من خالل مساهمة الرواة الدولیین املتمرسین املدعوین و املتطوعین أثناء املهرجان.
سرتتقي االعامل االدبیة بعد التحکیم و االختیارات التمهیدیة الی القسم النهايئ و سیتم استدعاء الرواة الدولیین الذین یحظی عرضهم للقصة و الفحوی الرتبوي و التعلیمي لها بتأیید من
هیئةاملحکمین.
یرجی االتصال بالربید االلکرتو ّين التايل للحصول علی املزید من املعلومات و االتصاالت :
18th.storytellingfes@gmail.com

