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جوائز معرض الشارقة
الدولي للكتاب 2018

sibf.com

جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب :2017
ً
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة
بتنظيم مجموعة جوائز متمايزة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب ،الذي ُيعد محطة استثنائية في نشاطات وفعاليات
هيئة الشارقة للكتاب ،يباشر معرض الشارقة الدولي للكتاب بوصفه تظاهرة شاملة ال تتوقف عند تخوم نشر وتوزيع
ً
أيضا تدوير برامج فكرية وثقافية وفنية باالتساق مع سلسلة من اإلشارات الدالة
وتعميم الكتاب العربي والعالمي ،بل
على مستوى تعميم الجوائز والتكريمات وفق مرئيات وآليات تستمر على مدار العام .فقد دأبت إدارة المعرض على
تكريس هذه الجوائز وإضفاء المضامين األساسية لها موزعة على النحو التالي:

جائزة شخصية العام الثقافية:
جائزة سنوية تشجيعية تُ منح لشخصية ثقافية أو مؤسسة عاملة بالحقل الثقافي يتم اختيارها بتوجيهات من صاحب
السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم إمارة الشارقة ،ويعلن عنها إبان معرض
الشارقة الدولي للكتاب .ويتم اختيار الشخصية الثقافية بناء على عطائها في الحراك الثقافي العام أو التأليف والكتابة
اإلبداعية أو اإلسهام الفاعل في الحياة الثقافية الرسمية واألهلية.

جائزة الشارقة للكتاب اإلماراتي:
تعنى هذه الجائزة بتطوير اآلليات المرتبطة بتشجيع المؤلفين والناشرين في السبيل لتلبية متطلبات الواقع العلمي
والمعرفي في الدولة ،والعناية بتفعيل حضور الكتاب في الفضاء اإلماراتي من خالل الدراسات وفنون النشر والتأليف
واإلعداد والترجمة.

حقول الجائزة:
•أفضل كتاب إماراتي لمؤلف إماراتي ( في مجال اإلبداع ).
•أفضل كتاب إماراتي (في مجال الدراسات).
•أفضل كتاب إماراتي (مترجم عن اإلمارات).
•أفضل كتاب إماراتي (مطبوع عن اإلمارات).

أهداف جائزة الكتاب اإلمارتي:
•تشجيع المؤلفين والناشرين المحليين نحو تلبية متطلبات الواقع العلمي والمعرفي في الدولة.
•تشجيع الكاتب المحلي والمبدع المواطن على االستمرار والتواصل اإلبداعي.
•تشجيع الدراسات المحلية عن الوطن وقضاياه المتنوعة في مجاالت اآلداب والفنون والبيئة والعلوم.
•تشجيع الترجمات حول قضايا الوطن المختلفة بما يفيد الحوار مع اآلخر والتعريف بالوطن من خالل الكتابات المتنوعة
في كافة المجاالت اإلبداعية والتاريخية والعلوم والفنون.
•تشجيع الناشرين وتحفيزهم لتقديم األعمال الهامة التي تخص الوطن مع اإلرتقاء بالمطبوعات والمنشورات لدى
الدولة.
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الشروط العامة لجائزة أفضل كتاب إماراتي:
•أن تكون األعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها.
•أن ال يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة األولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورةالحالية.
•أن ال تكون النسخة المرشحة إعادة لطبعة قديمة.
•ال يسمح بمشاركة المؤلف الفائز بالجائزة في نفس المجال قبل مرور سنتين على فوزه.
•ال تلتزم اإلدارة بإعادة الكتب المقدمة.
•أن ال يكون الكتاب قد فاز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل آخر موعد من تقديم طلبات المشاركة.
•يحق لإلدارة استخدام غالف الكتاب الفائز أو جزء من محتوياته في الدعاية بجميع أنواعها بدون الرجوع إلى المؤلف
أو الناشر.
•اليحق ألي مرشح اإلعتراض على قرارات لجنة التحكيم.
•يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجوائز إبان دورة المعرض.
•يبدأ اإلعالن عن الدورة الجديدة للجائزة عقب انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب من كل عام.
•يغلق باب قبول المشاركات في نهاية شهر أغسطس.
•تعلن أسماء الفائزين بالتزامن مع انطالق معرض الشارقة الدولي للكتاب.
•قيمة الجائزة المالية تكون مناصفة بين المؤلف ودار النشر( ما لم ينص عقد النشر وحقوق الملكية الفكرية خالف
ذلك).
•التكريم والتقدير المعنوي يكون من نصيب المؤلف.

جائزة أفضل كتاب إماراتي لمؤلف إماراتي
(في مجال اإلبداع)
•تخصص هذه الجائزة للمؤلفين اإلماراتيين فحسب ،لذا يشترط أن يكون المشارك من مواطني الدولة ،ويكون
الكتاب المرشح مختص في المجاالت التالية ( الشعر العربي الفصيح -القصة  -الرواية  -المسرحية  -النصوص).
•الجائزة موجهه للعمل اإلبداعي المقدم والمشاركة في الجائزة مفتوحة أمام المؤلفين من جميع األعمار واألجيال.
•قيمة الجائزة  100,000درهم إماراتي.

الشروط:
•يشترط في هذا الحقل أن يكون المؤلف من مواطني الدولة.
•يرجى االطالع على الشروط العامة لجائزة الكتاب اإلماراتي في مقدمة الدليل.

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة.
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.

•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب إماراتي في هذا المجال في الدورات السابقة.
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جائزة أفضل كتاب إماراتي
( في مجال الدراسات )
•أن يناقش الكتاب المرشح قضايا الوطن المختلفة بما يفيد الحوار مع اآلخر والتعريف بالوطن من
•خالل الكتابات المتنوعة التالية ( األدبية –اإلجتماعية –القانونية –النقدية  -الفنية– الثقافية)
•قيمة الجائزة  100,000درهم إماراتي.

الشروط:
•ال يشترط في هذا الحقل أن يكون المؤلف من مواطني الدولة.
•يرجى االطالع على الشروط العامة لجائزة الكتاب اإلماراتي في مقدمة الدليل

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة.
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب إماراتي في هذا المجال في الدورات السابقة.

جائزة أفضل كتاب إماراتي
( مترجم عن اإلمارات )
ً
متسعا
•تمنح الجائزة لإلصدارات المعنية بقضايا اإلمارات وتاريخها ومجتمعها وبيئتها ،ويمكن أن يكون مجال العمل
ليشمل كل الجوانب الثقافية واإلبداعية والمجتمعية.
•قيمة الجائزة  50,000درهم إماراتي.

الشروط:
•ال يشترط في هذا الحقل أن يكون المؤلف من مواطني الدولة.
•أن ال يكون الكتاب المقدم للجائزة قد تمت ترجمته من قبل.
•يفضل أن تكون الترجمة للعربية عن اللغة األصلية للكتاب المترجم.
•تقبل الكتب المترجمة عن اإلمارات باللغة العربية أو األجنبية.
•االلتزام بأمانة النقل ودقة اللغة.
•الحصول على إذن من صاحب حق الملكية الفكرية.

•يرجى االطالع على الشروط العامة لجائزة الكتاب اإلماراتي في مقدمة الدليل.

6

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة ،وثالث نسخ من العمل المترجم عنه .
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب إماراتي في هذا المجال في الدورات السابقة.
•إرفاق صورة من العقد أو إذن الترجمة من صاحب حق الملكية الفكرية .

جائزة أفضل كتاب إماراتي
( مطبوع عن اإلمارات )
•يهتم هذا الفرع من الجائزة بالكتب المطبوعة ،التي تبرز جماليات اإلبداع والطبيعة والجغرافيا واألعمال الكبرى
المعنية بالوطن ومنجزاته من خالل دراسة مصورة ومهتمة بالصورة كمستند لهذه الدراسة أو بديل عنها.
•قيمة الجائزة  50,000درهم إماراتي.

الشروط:
•ال يشترط في هذا الحقل أن يكون المؤلف من مواطني الدولة.
•ال يشترط أن تكون الكتب المتقدمة للجائزة مكتوبة باللغة العربية ،ويسمح بمشاركة الكتب من كافة اللغات األخرى.
ً
مغايرا للمنصوص عنه في الحقول األخرى.
•يشترط أن يكون محتوى الكتاب المقدم
•يرجى االطالع على الشروط العامة لجائزة الكتاب اإلماراتي في مقدمة الدليل.

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة.
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب إماراتي في هذا المجال في الدورات السابقة.
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جائزة أفضل كتاب عربي
في مجال الرواية

للمشاركة:

يرجى تعبئة االستمارة عبر الموقع االلكتروني
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جائزة أفضل كتاب عربي ( في مجال الرواية )

الشروط:
ً
مكتوبا باللغة العربية الفصحى.
•أن يكون الكتاب المقترح للمشاركة
•أن تكون األعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها.
•أن ال يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة األولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية.
•أن ال تكون النسخة المرشحة إعادة لطبعة قديمة.
•ال تقبل المجموعات القصصية والمقاالت.
•عدم الحصول على جائزة أفضل كتاب عربي في هذا المجال من قبل ( إال بعد مرور سنتين).
•ال تلتزم اإلدارة بإعادة الكتب المقدمة.
•أن ال يكون الكتاب قد فاز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل آخر موعد من تقديم طلبات المشاركة.
•يحق لكل دار نشر ترشيح ثالث كتب كحد أقصى.
•يحق لإلدارة استخدام غالف الكتاب الفائز أو جزء من محتوياته في الدعاية بجميع أنواعها بدون الرجوع إلى المؤلف
أو الناشر.
•ال يحق ألي مرشح االعتراض على قرارات لجنة التحكيم
•يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجوائز إبان دورة المعرض .
•يبدأ اإلعالن عن الدورة الجديدة للجائزة عقب انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب من كل عام.
•يغلق باب قبول المشاركات نهاية شهر أغسطس.
•تعلن أسماء الفائزين بالتزامن مع انطالق معرض الشارقة الدولي للكتاب.
•قيمة الجائزة المالية تكون مناصفة بين المؤلف ودار النشر (ما لم ينص عقد النشر وحقوق الملكية الفكرية خالف
ذلك).
•التكريم والتقدير المعنوي يكون من نصيب المؤلف.
•قيمة الجائزة  150,000درهم إماراتي.

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة.
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب عربي في هذا المجال في الدورات السابقة.
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جائزة أفضل
كتاب أجنبي

للمشاركة:

يرجى تعبئة االستمارة عبر الموقع االلكتروني
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جائزة أفضل كتاب أجنبي
•جائزة أفضل كتاب أجنبي (خيالي) .وقيمتها  50,000درهم إماراتي.
•جائزة أفضل كتاب أجنبي (واقعي) .وقيمتها  50,000درهم إماراتي.

الشروط:
•أن تكون األعمال المشاركة متفردة وجديدة في موضوعاتها.
•أن ال يكون قد مر عامان على إصدار الطبعة األولى من الكتاب المشارك من تاريخ الدورة الحالية.
•أن ال تكون النسخة المرشحة إعادة لطبعة قديمة.
•عدم الحصول على جائزة أفضل كتاب أجنبي في هذا المجال من قبل( إال بعد مرور سنتين).
•ال تلتزم اإلدارة بإعادة الكتب المقدمة.
•أن ال يكون الكتاب قد فاز بجائزة محلية أو عربية أو عالمية قبل آخر موعد من تقديم طلبات المشاركة.
•يحق لكل دار نشر ترشيح ثالث كتب كحد أقصى.
•يحق لإلدارة استخدام غالف الكتاب الفائز أو جزء من محتوياته في الدعاية بجميع أنواعها بدون الرجوع إلى المؤلف
أو الناشر.
•ال يحق ألي مرشح االعتراض على قرارات لجنة التحكيم
•يتم دعوة الفائزين لحضور مراسم توزيع الجوائز إبان دورة المعرض .
•يبدأ اإلعالن عن الدورة الجديدة للجائزة عقب انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب من كل عام.
•يغلق باب قبول المشاركات نهاية شهر أغسطس.
•تعلن أسماء الفائزين بالتزامن مع انطالق معرض الشارقة الدولي للكتاب.
•قيمة الجائزة المالية تكون مناصفة بين المؤلف ودار النشر (ما لم ينص عقد النشر وحقوق الملكية الفكرية خالف
ذلك).
•التكريم والتقدير المعنوي يكون من نصيب المؤلف.

المرفقات الالزمة:
•توفير ثالث نسخ من الكتاب المقدم لنيل الجائزة.
•صورة عن جواز السفر أو إثبات الهوية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
•السيرة الذاتية.
•إقرار بعدم الحصول على جائزة أفضل كتاب أجنبي في هذا المجال في الدورات السابقة.

11

جائزة الشارقة لتكريم
دور النشر

للمشاركة:

يرجى تعبئة االستمارة عبر الموقع االلكتروني
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جائزة الشارقة لتكريم دور النشر
تعنى هذه الجائزة بتكريم وتقدير الناشرين المتميزين ،الذين يرفدون صناعة النشر بإصدارات جديرة
بالمعرفة والعلوم والتنوير والتطوير الفكري .

حقول الجائزة:
•أفضل دار نشر محلية .وقيمتها  25,000درهم إماراتي.
•أفضل دار نشر عربية .وقيمتها  25,000درهم إماراتي.
•أفضل دار نشر أجنبية .وقيمتها  25,000درهم إماراتي.

الشروط:
ً
مشاركا في دورة معرض الشارقة الدولي للكتاب التي يترشح فيها للجائزة .
•أن يكون المتقدم للجائزة
•تتوفر لديه الرصانة والتميز في النشر ،والتخصص( إذا توفر).
•لديه عضوية اتحادات الناشرين في بلده ( إذا توفر).
•لديه عضوية اتحادات الناشرين اإلقليمية والدولية.
ً
ً
ومجودا للمعايير المهنية
محافظا على اشتراطات النشر وحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف،
•أن يكون
المتعارفة.
•إصداراته تحقق منفعة علمية وتلبي احتياجات قطاعات مهمة في المجتمعات.
•يعمل على تجويد مهنة الوراق وحرفته من خالل نشر محقق وطبعات منقحة وتراجم تتم وفق معايير علمية للنشر.
•لديه ما ال يقل عن عشر إصدارات في سنة ترشيحه للجائزة في مجال التخصص.
•يبدأ اإلعالن عن الدورة الجديدة للجائزة عقب انتهاء معرض الشارقة الدولي للكتاب من كل عام.
•يغلق باب قبول المشاركات نهاية شهر أغسطس .
•تعلن أسماء الفائزين بالتزامن مع انطالق معرض الشارقة الدولي للكتاب.
•توزع الجوائز بحضور ممثلي الناشرين الفائزين إبان دورة المعرض .

المرفقات الالزمة:
•نبذة عن الدار وتوجهاتها وتخصصاتها ومعاييرها المهنية.
•بيانات االتصال الكاملة على أن تشمل العنوان البريدي ،أرقام الهواتف ،البريد اإللكتروني.
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