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 ةــــــمقدم
 

مكتبة  معرضاشرين المصريين دعوتكم لالشتراك في مكتبة اإلسكندرية بالتعاون واالشتراك مع اتحاد الن ر  يس  

كان موضوع  حيث ؛اء على موضوعات متعددةا مع تسليط األضوالذي تم االتفاق على إقامته سنوي    اإلسكندرية الدولي للكتاب،

"الكتاب  هو 1002بينما كان موضوع عام المرأة والطفل، عن فكان  1005عام وع هو كتاب الطفل، أما موض 1008عام 

 مستقبلي للنشر والتوزيع، وفي وذج فقد قدمت المكتبة ماكينة الطباعة الفورية كنم 1002أما في عام  ،"لكترونياإلوالنشر 

فقد وقع  1004لعام بالنسبة و "،ريالجزائقررت إدارة معرض مكتبة اإلسكندرية للكتاب االحتفاء "بالكتاب  1001 عام

 تقرر االحتفاء فقد 1080عام  وفي رف،شال ي" ليكونا ضيف  ذاكرة مصر المعاصرةو المركز القومي للترجمةاالختيار على "

اختير "الكتاب المغربي"  1083وفى عام  .با و"الكتاب الموريتاني" ممثال  للوطن العربيوممثال  ألور "الكتاب الفرنسيب"

 ضيف الشرف. ليكون

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )ألكسو( هي ضيفة شرف المعرض. تفكان العام الماضيأما 
 

 

 معلومات عامة عن المعرض -أ

 .6102 بريلإ 7حتى  6102 مارس 62 في الفترة من يقام المعرض -8

 .ويليه الكلمة االفتتاحية للمعرض – 6102 مارس 62 يفتتح المعرض يوم -1

 :مواعيد المعرض -3

ا -  .مساء   التاسعةا حتى الساعة الساعة العاشرة صباح  من  يومي  

 .العاشرة مساء   إلى اصباح   العاشرةعدا الخميس من الساعة  -

   .مساء   العاشرةا حتى الساعة الساعة الواحدة ظهر  ويوم الجمعة من كل أسبوع ستكون المواعيد من  -

   ،وأرفف للكتب ،ويحتوي كل جناح على طاولة وكرسيين ،فاوتةأجنحة البيع بمساحات مت -8

 .(وتكون بتكلفة إضافيةأية معدات إضافية بحسب الطلب مخرج كهرباء أو ويتم توفير )
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 االشتراك -ب 

ا علم  )التقريبية المطلوب وفيه يحدد الناشر مساحة الجناح ، 6102 فبراير 06يتم تقديم طلب االشتراك في موعد أقصاه  -8

  .لغير المصريينيورو  21أو  ادوالر   72و، للمصريين يمصر هجني 011وسعر المتر  (،امتر   81من تبدأمساحات البأن 

 على الكمبيوتر.تتمكن دار النشر من كتابة البيانات  إن لم ،خط واضحبنود استمارة االشتراك ب جميعلء يرجى م -1

سات الدول والمؤسسات والهيئات العامة، كذلك المؤس يتحاد الناشرين وممثلعضاء اأاالشتراك بالمعرض للناشرين فقط و -3

 .الكتب يوالهيئات الدولية وليس لموزع

 وشرط عضوية اتحاد ناشرين. والستيعاب أكبر عدد من الناشرين تجتمع إدارة المعرض للتنسيق بين الرغبات -8

دار النشر( ثم  ِقبلاألجنحة )إذا تعذر توفير المساحة المطلوبة من  المعرض مساحات د إدارةتحد   ،للمساحات المتوفرة طبق ا -5

  يتم مطالبة دار النشر بقيمة اإليجار.

 قبل استالم الجناح.قيمة اإليجار  يعلى الناشر أن يستوف -2

 .في خزينة مكتبة اإلسكندرية ا" أو نقد  اإلسكندرية"مكتبة  باسممقبول الدفع  مصرفيالدفع بشيك  -2

 .م باليدل  س  ي   أو لكترونيبالبريد اإل سواء بالفاكس أو ،اإلسكندريةمكتبة باالشتراك طلبات  استالميتم  -1

  .6102 فبراير 62 موعد أقصاه في  (CD)سطوانة مضغوطةأيرجى إرسال قوائم الكتب على ورق و -4

 أية دار نشر دون إبداء األسباب. اشتراكيحق للجنة المنظمة رفض  -80

 

 األنشطة الثقافية -ج

ار يتم استضافة كبحيث  ؛تقيم إدارة المعرض مع اتحاد الناشرين على هامش المعرض أنشطة ثقافية متعددة ومتنوعة

 حدث الكتب.ت لتوقيع أكذلك تقام حفال ،إللقاء محاضراتاألدباء والمفكرين والفنانين 

  

 تسهيالت عامة -د

 تليفزيون(. - إذاعة - نشطة المعرض من خالل أجهزة اإلعالم المختلفة )صحفالمعرض تغطية إعالمية أل توفر إدارة -8

ا اإعالمي    امركز  المعرض  إدارةتوفر   -1  .متخصص 

 للناشرين.ورق الوتصوير  الفاكسخدمة المعرض  إدارةتوفر   -3
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ادق اإلسكندرية خالل فترة نف فياإلقامة  فيخاصة للسادة الناشرين الذين يرغبون إقامة توفر إدارة المعرض أسعار  -8

 على نفقاتهم الخاصة. المعرض

 

 العربية واألجنبية فقط(الخارجية )خاصة بدور النشر  إجراءات الشحن - ـه

 لة والمراد المشاركة بها.يرجى وضع اسم المعرض وبياناته على طرود الشحن المرس   -8

معرض قبل بداية المعرض بخمسة ركة بها في أرض البحيث تكون الكتب المراد المشا ؛يرجى الشحن في وقت مالئم -1

 ا على األقل.يوم   عشر

 ،من منافذ مدينة اإلسكندرية البرية والبحرية والجوية ونقلها من هذه المنافذ إلى أرض المعرض يفضل الشحن إلى كل   -3

 ر الحرية في التعامل مع شركةر نش)ولكل دا ا بأن نفقات الشحن والنقل على المشتركعلم   ،وتخزينها لحين بدء المعرض

 تراها مناسبة أو لها معامالت سابقة معها(.التي شحن ال

 يرجى من كل دار نشر وضع كشف تعبئة داخل كل طرد بالكتب التي تحتويها. -8

 

 تعليمات عامة: -و

رة شخصية ( صو8عدد )يرجى من السادة المندوبين الذين سوف يتواجدون خالل فترة المعرض باألجنحة إرسال  -8

        مع ملء استمارة االشتراك الخاصة بالمندوبين في موعد أقصاه  – جواز السفر صورة من البطاقة الشخصية أوو

 .6102فبراير  01

وذلك حسب التوزيع الذي تقرره اللجنة  ،مالئمة ةاألجنحة بصور وتوزيع تقوم إدارة المعرض بتنظيم -6

مع التزام دار النشر بالتعليمات الخاصة  –ص المخص   على الموقع ظمة دون حق االعتراضالمن

 بالمعرض.

 دار النشر في تنظيم جناحها عليها الرجوع إلى إدارة المعرض.في حالة رغبة  -3

 يلتزم مندوبو األجنحة في المعرض بتحمل أية تلفيات تحدث في األجنحة المخصصة لهم وتعويضها حسب ما تقرره اللجنة  -8

 المنظمة.    

 .كعرض في غير األماكن المخصصة لذلأكوالت والمشروبات والتدخين داخل أروقة المال يجوز تناول الم -5
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