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 "دعم التنوع الثقافي واالبتكار في مصر"

 ال وجنوب"ـــــــــــ"شممشروع 

 

 الطلبات لتقديم دعوة
االطالع على موضوع املشروع والبنود التالية، واستيفاء  يف مشروع "مشال وجنوب"، على الراغبني يف املشاركة

وإرساهلا إىل الربيد ملوضحة أدناه، ا املستندات إرفاق إىل باإلضافة وذلكاستمارة التقدمي كاملة البيانات املطلوبة 
يف متام الساعة  ،20/12/2014 وذلك يف موعد أقصاه  North.South@bibalex.org اإللكرتوين:

 مساًءا.11:00
 صورة شخصية. .1
 صورة بطاقة الرقم القومي. .2
 ، "باللغتني العربية واإلجنليزية".A4سرية ذاتية خمتصرة ال تتعدى صفحة واحدة مقاس  .3
 استمارة تسجيل بيانات مستوفاة. .4
يف حالة الصور، ويف صيغة  JPGأو  PDFصيغة جيب تقدمي مجيع الوثائق املطلوبة يف  .5

ميجابايت لكل بريد إلكرتوين(؛   7)على أال يزيد حجم امللف عن  يف حالة النصوص  Wordمستند
 الفنية )نوع العمل، واخلامة، واملقاس، وسنة صدوره، وغريها(. ووصف كامل لألعمال

مناذج ملشاركات فنية سابقة )مثاًل: صفحات يف الكتالوجات، وأغلفتها، وسجل الصور، مواد فيديو ال  .6
البد من إرسال جميع المواد الرقمية عبر البريد تتعدى عشر دقائق(، أو روابط على شبكة اإلنرتنت. 

 الممكن إرسال روابط لمقاطع الفيديو. اإللكتروني، ومن
حبد أقصى عشرة مناذج )ميكن  ،تاب تقدمي قائمة بإصداراهتم، ونسخ من اإلصدارات إن وجدتعلى الك   .7

 .)االكتفاء بنسخة رقمية من األعمال أو نسخة ممسوحة ضوئيًّا من األعمال املطبوعة
رقم الربيد  -امسك  -يرجى كتابة موضوع الربيد اإللكرتوين املرسل على النحو التايل: مشال وجنوب  .8

 اإللكرتوين )يف حال إرسال أكثر من رسالة واحدة(.
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 :عمليةمعلومات 
  عض )لن تقبل أية طلبات ب مساًءا. 11:00 يف متام الساعة 20/12/2014هو املوعد النهائي للتقدمي

 ذلك(.
  على املشاركني إحضار أجهزة الكمبيوتر اخلاصة هبم )الالب توب(، وكامريات الفوتوغرافيا أو الفيديو، وأية

 معدات أخرى الزمة إلجناز أعماهلم الفنية خالل الرحلة وخالل تنفيذ املشروع الفين النهائي.
 م  على فناين الفيديو إمتام خطوات عملهم كاملة مبعرفتهم، مبا يف ذلك التصوير، واملونتاج، وغريها. )لن تقدِّ

 املكتبة أي دعم مايل لتلك األعمال التقنية الالزمة إلنتاج املادة الفيلمية النهائية(.
 .الرحلة مقصورة على املشاركني املختارين فقط، وليس مسموًحا هلم باصطحاب أي مرافقني 
 طلبات التقدم املستوفاة فقط، واليت تنظر يف يتم اختيار املشاركني مبعرفة جلنة حتكيم من اخلرباء. 
  يتم إخطار املشاركني املختارين فقط كتابيًّا عن طريق الربيد اإللكرتوين بقرار جلنة التحكيم، كما يعلن عن

 ذلك من خالل موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكرتوين.
 ة بني مكتبة اإلسكندرية وكلِّ مشارك، حتدد دور كل طرف ومسئولياته.يتم توقيع اتفاقي 
  تستضيف مكتبة اإلسكندرية املشاركني وتساعدهم على إمتام مجيع النشاطات املذكورة على نفقتها

)اإلقامة، واالنتقاالت الداخلية يف القاهرة، واالنتقاالت ذهابًا وإيابًا بني اإلسكندرية وأسوان، والوجبات، 
 عض األدوات األساسية الالزمة لعمل املسودات واالسكتشات وجتهيز املشروعات(.وب

 .مكتبة اإلسكندرية مسئولة عن إخراج أعمال املشاركني املختارة للمشاركة يف املعرض النهائي 
 .ال تسلَّم أية مبالغ نقدية إىل املشاركني 
 .املكتبة غري مسئولة عن أية نفقات خالف ما مت ذكره أعاله 
 مارس على نفقتهم  12يف  ى املشاركني العودة إىل حمل إقامتهم من اإلسكندرية بعد انتهاء رحلة العمل عل

 اخلاصة.
 .ملكتبة اإلسكندرية احلق يف اختيار أي من األعمال الفنية املعروضة لتصبح جزًءا من مقتنياهتا الفنية الدائمة 
 تحكيم، يلتزم املشاركون حبضور الرحلة كاملة، والتنفيذ يف حالة تأكيد االشرتاك يف املشروع بعد قرار جلنة ال

الكامل لألعمال اليت سيتم عرضها يف املعرض اخلتامي، وجبميع الشروط األخرى املذكورة يف االتفاقية الذي 
 سيتم توقيعه بني الطرفني.

  من املشاركني؛ يف حالة طلب املشارك، تقوم مكتبة اإلسكندرية مبراسلة اجلهات احلكومية املعني هبا أي
 لطلب تصريح اجلهة للمشارك بالتغيب طوال مدة الرحلة.


