
کتاب برگزیده
 به انتخاب داوران دانش آموز

گزارشی از جایزۂ کتاب برلیان 

مقاله

جایزه ای که داوران آن دانش آموز باشــند، فکر بســیار خوبی 
اســت و هیجان انگیز است که بشــنویم آن ها چه نویسنده ای 
را به عنــوان برگزیده انتخاب می کنند. این روزها مواجه شــدن 
با جایزه هــای متعدد کتاب، چیز عجیب و غریبی نیســت، اما 
نظرتان دربارۀ جایزۀ کتاب برلیان چیســت؟ جایزه ای که تعداد 
زیادی از دانش آموزان مدرســه های محلی، در ناتینگهام شایر 
درگیر آن هســتند. امسال، در یازدهمین ســال برگزاری این 
جایــزه، نوجوانان بیش از 35 مدرســه در منطقه برای انتخاب 
نویســندۀ برگزیده رأی می دهند. این مســابقه توسط »مرکز 
خدمات کتابخانه ای- آموزشــی ناتینگهام شــایر« برنامه ریزی 
و توســط فروشــگاه کتاب »بوک کیس« در دهکده »لودهام« 

پشتیبانی می شود. 
کتاب هــای هر ســال، از بین عنوان هایی که در آن ســال در 
بریتانیــا چاپ شــده اند، انتخاب می شــوند و بــرای مطالعه و 
اظهار نظــر در اختیــار دانش آموزان عالقه مند قــرار می گیرند. 
واقعیت این اســت کــه برگزیدن کتاب یا نویســنده، مهم ترین 
هدف این مســابقه نیست. دســتاورد واقعی این مسابقه، درگیر 
شدن تعداد زیادی نوجوان در این فرایند و ایجاد شور و اشتیاق 
خواندن در آن هاست. همین طور دیدار نوجوانان با نویسندگانی 

که نامزد دریافت جایزه هستند، فرصت بسیار خوبی برای پروبال 
دادن به این شور و اشتیاق، و خلق کتاب خوان هایی برای آینده 

است. 
برنامۀ امســال با مراســمی در کتابخانه »منســفیلد«، در ماه 
دسامبر 2018 شروع شد که در آن، 170 نوجوان از مدرسه های 
ناتینگهام شــایر و دربی شــایر حضور داشــتند. در این مراسم، 
ابتــدا جایزۀ ســال پیش، به نویســندۀ کتــاب برگزیده تقدیم 
شــد. نویســندگان حاضر با بچه ها  گپ زدند و برایشان کتاب 
امضا کردند و البته پیش از این رخداد، کارهای ســخت زیادی 
انجام شــده بود تا فهرستی با کیفیت از آثار نامزد انتخاب شود. 
کتابداران »مرکــز خدمات کتابخانه ای- آموزشــی«، به همراه 
گروهــی از داوران محلی واجد شــرایط، همــۀ 26 کتاب واجد 
شــرایط را خواندند تا از بین آن ها فهرست شش تایی نامزدها را 

انتخاب کنند. 
ســپس مرحلۀ خواندن کتاب ها در مدرسه های شرکت کننده 
شــروع می شــود. معلم ها و کتابداران، گروه های کتاب خوان را 
مدیریت می کنند. گروه ســنی هدف، سال های هفتم، هشتم و 
نهم هستند. بررســی ها و نقدهای دانش آموزان روی وبگاه قرار 
می گیرند. همین طور برای افزایش شــور و اشتیاق دانش آموزان، 

جایزه کتاب برلیان »جایزه ای ساالنه  است که با رأی گیری از دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم و نهم در مدرسه های 
»ناتینگهام شــایر«، »ناتینگهام سیتی« و »دربی شایر« به برنده اعطا می شــود. برنامة اجرایی جایزه هر سال از ماه 
ســپتامبر آغاز و تا مارس سال بعد ادامه می یابد. پس از آن، دانش آموزان شرکت کننده در رأی گیری، همة کتاب های 

نامزد شده را می خوانند و به کتاب مورد عالقة خود رأی می دهند. 
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گزارش بازدید های بیشــتر نویسندگان نامزد در وبگاه ها پوشش 
داده می شود. امسال سه نویسنده از منطقه بازدید و در مدرسه ها 

با دانش آموزان مالقات کردند. 
با مراجعه به وبگاه مســابقه می توان نظرات نوجوانی را دید که 
در این مسابقه همکاری دارند. یکی از آن ها نوشته است: »من از 
کشــف نویسندگان تازه و خواندن ژانرهای جدید لذت می برم و 

این همکاری باعث شده است، بیشتر کتاب بخوانم.« 
دیگری نوشته است: »من از دیدن فهرست کتاب های نامزد و 
مشاهدۀ نویسندگان متفاوت آن ها خرسند شدم. من شرکت در 

مسابقه کتاب خوانی را هم خیلی دوست داشتم.« 
آزمون کتاب خوانی جزء دیگری از فرایند مســابقه اســت که 
هیجان زیــادی می آفریند. در این آزمون، ســؤال هایی زیرکانه 
براســاس محتــوای کتاب هایی که نامزد جایزه هســتند، طرح 
می شــوند و گروه هایی از دانش آموزان مدرسه های گوناگون به 
آن ها پاســخ می دهند. یک رقابت جایزه دار به هیجان مســابقه 

می افزاید. 
در شــرایطی که دربارۀ ســطح ســواد جمعیت جوان ما، هم 
به صورت ملی و هم اینجا در ناتینگهام، اظهار  نگرانی شده است، 
برگزاری این مسابقه شایســتۀ تجلیل است. خلق چنین شور و 

هیجانی برای کتاب و کتاب خوانی بسیار گران بهاست. 

هدف های جایزة کتاب برلیان 
 افزایش توانایی خواندن کودکان پایه های هفتم، هشــتم و 

نهم؛ 
 باال بردن توجه به ادبیات کودکان؛

 دادن حق اظهار نظر به کودکان از طریق خواندن برای لذت 
بردن؛ 

 شناخت آثار ممتازی که محبوب هم هستند. 

ضوابط اهدای جایزه برای سال 2018
 اثر داســتانی برای کودکان پایه های هفتم، هشــتم و نهم 

مناسب باشد. 
 اولین بار به شــکل جلد ُشمیز در بریتانیا منتشر شده باشد 
)یا کتابی که قباًل در خارج از بریتانیا منتشر شده و اولین بار در 
بریتانیا به صورت جلد ُشمیز/ جلد نازک منتشر شده باشد( و این 
انتشــار بین دورۀ زمانی اول ِمی 2017 تا ســی ام آوریل 2018 
انجام گرفته باشــد. در کتاب هایی که به شکل مجموعه منتشر 
می شوند، فقط عنوان اول واجد شرایط شرکت در مسابقه است. 
 در تاریخ بیست و ششم نوامبر 2018 برای خرید در دسترس 

باشد تا در فهرست نامزدها گنجانده شود. 
 آنقدر دلپذیر باشد که خواننده مجذوب آن شود.

 مستقل باشد. 
 با خواننده ارتباط عاطفی برقرار کند. 

 شخصیت های آن باور پذیر باشند. 
 پایان رضایت بخش داشته باشد. 

تاریخ رخداد ها 
24 ســپتامبر 2018: مدرســه ها برای انتخــاب نامزدها رأی 

می دهند. 
26 نوامبر 2018: فهرست نامزدها اعالم می  شود. 

20 نوامبر 2018: به عنوان تاریخ نهایی ثبت نام برای شرکت در 
مسابقه اعالم می شود. 

نوامبر 2018 تا مارس 2019: کتاب های نامزد شده در مدرسه ها 
خوانده می شوند. 

11 مارس 2019 تا 18 مارس 2019: مدرســه ها برای انتخاب 
برنده رأی می دهند. 

18 مارس 2019: برنده اعالم می شود.

امضای کتاب، توسط یکی از نویسندگان برگزیده

رشـــد جوانـــه
شــــــمارة ۶۳ 
بـــــهار ۱۳۹۸

15

دیدار نوجوانان 
با نویسندگانی 

که نامزد دریافت 
جایزه هستند، 
فرصت بسیار 

خوبی برای 
پروبال دادن 
به این شور و 

اشتیاق، و خلق 
کتاب خوان هایی 
برای آینده است 


