مقدمة
يس ُّر مكتبة اإلسكندرية دعوتكم إلى االشتراك في معرض اإلسكندرية الدولي للكتاب ،الذي تم االتفاق على إقامته سنويًّا مع
ُ
تسليط األضواء على موضوعات متعددة .وقد نجح في السنوات الماضية في تسليط الضوء على موضوعات مختلفة كالطفل والمرأة
والنشر اإللكتروني وغيرها الكثير من الموضوعات ،باإلضافة إلى أن المعرض احتفى بكثير من الدول العربية واألجنبية ،ومنها على
سبيل المثال ال الحصر الجزائر ،وموريتانيا ،وفرنسا ،والمغرب ،والمملكة العربية السعودية وغيرها ،وتستمر المسيرة.
نموا في مجال صناعة الكتاب في السنوات الماضية على الصعيد العربي والدولي،
جدير بالذكر أن المعرض استطاع أن يحقق ًّ
وكذلك تشجيع الشباب على القراءة .ويعد معرض اإلسكندرية الدولي للكتاب محورا للقراء واألدباء والمثقفين للقاء وتبادل األفكار
األدبية.
 معلومات عامة عن املعرض:
 -1يقام املعرض يف الفتة من  13إلى  23إبريل 2020.
 -2يفتتح املعرض يوم االثنني  13ابريل  ،2020ويليه الكلمة االفتتاحية للمعرض.
 -3مواعيد املعرض:
 يوميًّا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثامنة مساء. ويوم اجلمعة من كل أسبوع ستكون املواعيد من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثامنة مساء. -4أجنحة البيع مبساحات متفاوتة ،وحيتوي كل جناح على طاولة وكرسيني ،ورفوف للكتب.
(ويتم توفري خمرج كهرباء أو أي معدات إضافية حبسب الطلب ،وتكون بتكلفة إضافية).
 االشتاك:
 -1يتم تقدمي طلب االشتاك يف موعد أقصاه  24فبراير  ،2020وفيه حيدد الناشر مساحة اجلناح املطلوب التقريبية (علما بأن
املساحات تبدأ من  12متا) ،وسعر املت  550جنيه مصري للمصريني ،و 70دوالرا لغير المصريين؛ شاملة القيمة المضافة.
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 -2يرجى ملء مجيع بنود استمارة االشتاك خبط واضح ،إن مل تتمكن دار النشر من كتابة البيانات على الكمبيوتر.
 -3االشتاك يف املعرض للناشرين فقط وأعضاء احتاد الناشرين وممثلي الدول واملؤسسات واهليئات العامة ،كذلك املؤسسات واهليئات
الدولية وليس ملوزعي الكتب.
 -4جتتمع إدارة املعرض للتنسيق بني الرغبات والستيعاب أكرب عدد من الناشرين بشرط عضوية احتاد ناشرين.
 -5وفقا للمساحات املتوافرة ،حتدِّد إدارة املعرض مساحات األجنحة (إذا تعذر توفري املساحة املطلوبة من قِبل دار النشر)؛ مث يتم
مطالبة دار النشر بقيمة اإلجيار.
 -6يف حالة طلب رد قيمة إجيار اجلناح ،فسوف يتم خصم  %10من قيمة االشتاك.
 -7على الناشر أن يستوفي قيمة اإليجار قبل تسلم الجناح.
 -8الدفع عن طريق حتويل على حساب املكتبة بالبنك املركزي املصري أو الدفع عن طريق منظومة الدفع اإللكتوي خبزينة املكتبة (فيزا
كارت او ماست كارت).
سلَّم باليد.
 -9يتم تسليم طلبات االشتاك بمكتبة اإلسكندرية ،سواء بالفاكس أو بالبريد اإللكتروني أو يُ َ
 -10يرجى إرسال قوائم الكتب على ورق وأسطوانة مضغوطة ) ،(CDيف موعد أقصاه  12مارس .2020
 -11حيق للجنة املنظمة رفض اشتاك أي دار نشر دون إبداء األسباب.
 األنشطة الثقافية:
تقيم إدارة املعرض على هامش املعرض أنشطة ثقافية متعددة ومتنوعة؛ حيث يتم استضافة كبار األدباء واملفكرين والفنانني إللقاء
حماضرات ،كذلك تقام حفالت لتوقيع أحدث الكتب.
 تسهيالت عامة
 -1توفر إدارة املعرض تغطية إعالمية ألنشطة املعرض من خالل أجهزة اإلعالم املختلفة (صحف وإذاعة وتليفزيون).
 -2توفر إدارة املعرض مركزا إعالميًّا متخصصا.
 -3توفر إدارة املعرض خدمة الفاكس وتصوير الورق للناشرين.
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 إجراءات الشحن (خاصة بدور النشر اخلارجية العربية واألجنبية فقط)
 -1يرجى وضع اسم املعرض وبياناته على طرود الشحن املرسلة واملراد املشاركة هبا.
 -2يرجى الشحن يف وقت مالئم؛ حبيث تكون الكتب املراد املشاركة هبا يف أرض املعرض قبل بداية املعرض خبمسة عشر يوما على
األقل.
 -3يفضل الشحن إىل كل من منافذ مدينة اإلسكندرية الربية والبحرية واجلوية ،ونقلها من هذه املنافذ إىل أرض املعرض ،وختزينها حلني
بدء املعرض؛ علما بأن نفقات الشحن والنقل على المشترك (ولكل دار نشر احلرية يف التعامل مع شركة الشحن اليت تراها مناسبة أو هلا
معامالت سابقة معها).
 -4يرجى من كل دار نشر وضع كشف تعبئة داخل كل طرد بالكتب اليت حيتويها.
 تعليمات عامة:
 -1يرجى من السادة املندوبني املوجودين خالل فتة املعرض باألجنحة إرسال عدد ( )1صورة شخصية وصورة من البطاقة الشخصية أو
جواز السفر؛ مع ملء استمارة االشتاك اخلاصة باملندوبني يف موعد أقصاه  5مارس .2020
 -2تقوم إدارة المعرض بتنظيم وتوزيع األجنحة بصورة مالئمة ،وذلك حسب التوزيع الذي تقرره اللجنة المنظمة دون حق
المخصص؛ مع التزام دار النشر بالتعليمات الخاصة بالمعرض.
االعتراض على الموقع
َّ
 -3يف حالة رغبة دار النشر يف تنظيم جناحها عليها الرجوع إىل إدارة املعرض.
 -4يلتزم مندوبو األجنحة يف املعرض بتحمل أي تلفيات حتدث يف األجنحة املخصصة هلم ،وتعويضها حسب ما تقرره اللجنة املنظمة.
 -5ال جيوز تناول املأكوالت وال املشروبات وال التدخني داخل أروقة املعرض يف غري األماكن املخصصة لذلك.
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