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 بيان إعالمي حول جائزة أفضل  ناشر عربي 2023
 

الناشرين العرب  للسنة الثانية على   اتحادنتابع جهود الهيئة المصرية للكتاب و    اإلعجاب،بكّل التقدير و

ا لهم لمزيد  مّما يجعلها حافز    "  أفضل ناشر عربيجائزة " "  منها  والي في تخصيص جوائز للناشرينالت

و العلم  ثقافة  ترسيخ  نحو  األفضل  لتقديم  العطاء  و  والبذل  والمعرفة  القراءة  على  فإن التشجيع  هنا  من 

و دعمها  و  المبادرات  هذه  إلسناد  مدعوون  االلتزا  ا انطالق  إنجاحها  الناشرون  في من  الرسالة  بأمانة  م 

إذ نشعر  جمال اإلخراج وسالمة اللغة وساسية فيما يتعلّق بالمضمون وإصدار كتب تتفق مع المعايير األ

إن كانت و  وإلصداراتهما لمجهوداتهم  االعتزاز حينما تكّرم أعمال الناشرين إذ يعتبر ذلك تقدير  بالفخر و

 .  يمنع أنّها حافز معنوي للناشرا لكن هذا الي  ا مادقيمة هذه الجوائز تكريم  

للكتاب و الدولي  القاهرة  معرض  هامش  الخميس  أقيم ،54الـ   دورتهفي    على    فبراير   02  مساء 

الرئيسية ،2023 جاهين" بالقاعة  توزيع   ،"صالح  ذلك الحفل  وجاء  نيفين  بحضور   جوائز  الدكتورة 

رئ العساسي،  الدين  بهي  أحمد  والدكتور  الثقافة،  للكتاب، ومحمد رشاد،  الكيالني وزيرة  العامة  الهيئة  يس 

عبده رئيس اتحاد الناشرين، ورئيس المركز القومي للترجمة، وعدد   العرب، وسعيدرئيس اتحاد الناشرين  

 كما حضر عدد كبير من الكتاب واألدباء والمفكرين والناشرين   من الُكتّاب والمثقفين وقيادات وزارة الثقافة

 .والصحفيين واإلعالميين 

نشر  است دار  وعشرين  ثالثة  ترشيحات  العام  هذا  الجائزةُ  بعُضهاقبلْت  تتنوع   عربية  وبعُضها  متخصصة 

إصداراتها ما بين الفكر واألدب والتأليف العلمي، على درجات متفاوتة فيما يتعلق بقيمة المحتوى وتنوعه، 

 الطباعة واإلخراج. الشكل فيوجودة 

لجنة عربي   أفضل جائزةتحكيم    وأشارت  منالم  ناشر  نوبار،    دكتورال كّونة  عزت  األستاذ  جورج 

إلى وجود فجوة    القاهرة  بجامعة اآلداب شريف شاهين عميد كلية  الدكتور   عفيفي،ستاذة زينب  األالقمحاوي،  

هناك قفزة من كتاب الطفل إلى كتاب ف  تعانيها صناعة النشر العربية وتتعلق بندرة الكتب الخاصة بالناشئة

والشباب ويتطلب سدُ هذا النقص مبادرة  من جهات الثقافة الرسمية البالغين مع إهمال واضح لفئة المراهقين 

 وكذلك دور النشر لسد هذه الفجوة. 



 

 

وبعد فحص النماذج الُمقدَمِة من الدور وقراءة سيرتها ومطالعة واجهاتها اإللكترونية، اختارت اللجنة أن  

تمنح الجائزة مناصفة بين مركز المحروسة للدراسات  

 ممدوح عدوان. والنشر، ودار

اإلصدارات   في  بالتنوع  المحروسة  مركز  تميز 

منذ  كتاب  األلف  تجاوزت  وقد  محتواها،  وجودة 

عام   المركز  كما  ١٩٨٦تأسيس  اللجنة.  ن  نمو   تُثّمِ

وعدد  والشكل  المحتوى  صعيد  على  المركز 

األنشطة   في  توسع  مع  عام،  بعد  ا  عام  اإلصدارات 

الندوا واستضافة  تنظيم  مثل  باإلضافة المصاِحبة  ت 

 إلى نشاطه في مجالي األرشفة والبحث.

 

دار   عام   أما  تأسست  التي  عدوان  ممدوح 

داٌر  ٢٠٠٥ فهي  عمِرها    أصدرت   فتيةُ ،  في 

نحو   نسبيًّا  تأليف ا   ٢٥٠المحدود  عنوان ا 

مميزة   وإبداعية  فكرية  أعماٌل  بينها  وترجمة ، 

 تجمع بين استعادة القديم وتقديم الجديد.

التي وتُثمِّ     للدار  األخرى  النشاطات  اللجنة  ن 

احتضان  خالل  من  الثقافي  وجودها  تعزز 

وورش   بحثية  بالشراكةمشروعات  مع    إبداع 

بطرق   واالهتمام  مستقلة،  ثقافية  مؤسسات 

النشر الجديدة عبر منصات الكتب اإللكترونية 

 والكتاب الصوتي.
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