
"Reading Here, There & Everywhere" Regional Award 
 

 الإقليمية "مكان كل فى اقرأ" جائزة -
 
 إطلاق جائزة إقليمية لكتب الأطفال العربية
 
 
,مصر في الأطفال كتب لناشري 2010 أكتوبر 15 وحتى اليوم من موجهة الدعوة  
,الأردن ,فلسطين   العربية باللغة الصادرة كتبهم لتقديم وسوريا لبنان 
.والإقليمي الوطني الصعيد على التقدير لنيل فرصة على والحصول  
  
جائزة "اقرأ في كل مكان" هي جائزة سنوية تنظم من مؤسسة آنا ليند وذلك في إطار 
 والهدف من هذه الجائزة هو إلقاء الضوء أو  البرنامج الإقليمي لتطوير أدب الأطفال
ال، غير منشورة من قبل على أن تكون مكافأة أفضل كتب أدبية جديدة للأطف
اللغة الأصلية للكتاب هي اللغة العربية. تسعى هذه الجائزة لدعم و تشجيع 
 يتوجه البرنامج بدعوة  إنتاج كتب أطفال عربية غير مُترجمة و ذات جودة عالية.
ناشري كتب الأطفال في كل من الدول المستهدفة من البرنامج أي مصر، الأردن، 
لسطين وسوريا بالتقدم بترشيح كتب قبل 15 تشرين لبنان، ف
الأول/أكتوبر 2010. يجب أن تكون الكتب المرشحة معدة للإصدار في موسم شتاء 
2010-2011. 
  
 تتمثل  سوف يتم تكريم الفائزين في حفل عام بحضور الصحافة والإعلام.
مي الكتب الجائزة بدروع تذكارية وجوائز مالية بقيمة 1000 يورو لمؤلفي ورسا
الفائزة وجوائز مالية بقيمة 2000 يورو لناشري الكتب الفائزة. سيتم منح 
جائزة تشجيعية إضافية لمؤلفي ورسامي الكتب الفائزة إذا كانوا كتاب جدد أو 
ناشئين )المؤلفون والرسامون الجدد هم الذين لم يساهموا بتأليف أو بتقديم 
ون هناك أفضلية للكتب التي رسومات لأكثر من كتاب واحد من قبل(. سيك
 (5-تستهدف الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة )الذين تتراوح أعمارهم 0
 واليافعين )12 وما فوق(.
  
يهدف البرنامج الإقليمي لتطوير أدب الأطفال التابع لمؤسسة آنا ليند إلى دعم 
ذلك من النمو الفكري، والروحي، والخلقي، والعاطفي لأطفال المنطقة العربية و
خلال تطويرأدب الأطفال وتشجيعهم على القراءة من أجل المتعة. . يجري تنفيذ 
 البرنامج في الدول الخمسة التالية: مصر، الأردن، لبنان، فلسطين و سوريــا.
 
 لتحميل شروط المشاركة اضغط هنا 
للمزيد من المعلومات عن البرنامج وعن كيفية التقدم لهذه الجائزة، الرجاء 
 تصال بنا بإحدى الوسائل التالية:الا
    : Children.Literature@bibalex.orgبريد اليكتروني 
 رقم الهاتف: 002034834448
 رقم الهاتف النقال: 0020108557499
www.arabchildrenliterature.com :الموقع الإليكتروني 
  


