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 حرضة الزمالء األكارم أعضاء احتاد النارشين العرب

 ...السالم عليكم ورمحة اهللا
من كل عام االحتفال باليوم العاملي للكتاب، وهو ) أبريل(ن من شهر نيسان يوالعرش يصادف يف الثالث

. اليوم الذي يصادف رحيل الشاعر وليم شكسبري والشاعر اإلسباين ميغل سريفنتس، وغريهم من األدباء
؛ حيث خصصت منظمة األمم 1995وجاءت هذه االحتفالية بمبادرة أطلقتها منظمة اليونسكو عام 

يوماً عاملياً للكتاب وحقوق النرش وامللكية ) أبريل(نيسان  23دة للرتبية والعلوم والثقافة يوم املتح
 .الفكرية

ويف اليوم العاملي للكتاب وهو يوم رمزي تسعى منظمة اليونسكو ومعها حمبي وأصدقاء الكتاب ترسيخ 
توجيه انتباه العامل أمجع نحو أمهية تقليد عاملي من خالل دعوة الناس إلهداء كتاب إىل أحد األعزاء هبدف 

 . تشجيع القراءة واكتشاف متعتهاالكتاب ودوره يف حياة األفراد وتطوير املجتمع وإىل
وإيامناً من احتاد النارشين العرب بتنمية العمل اجلامعي العريب وترسيخ فكرة التعاون بني النارشين العرب 

القراءة يف الوطن العريب كان قرار احتاد النارشين العرب  يف عموم املدن العربية وتكريساً لدعم وتنمية
ه النارشين يف كل أنحاء الوطن العريب ئيف مجيع املدن العربية عرب أعضا هبذه املناسبةالسنوي  باالحتفال

احلبيب وبإرشاف ودعم االحتادات املحلية يف كل بلد ومن خالل مظلة احتاد النارشين العرب الرائدة 
املتاحة واحلاجة املاسة والتي هندف من خالهلا  واإلمكاناتلكل النارشين كل حسب طاقاته واجلامعة 

 .تنمية عادة القراءة يف الوطن العريب
 :الربنامج املقرتح

 .)يقدم من احتاد النارشين العرب جلنة اإلعالم( عرض بوسرت لشعار االحتاد -١
 .دوات حول أمهية القراءة يف الوطن العريبنإقامة  -٢
 .العرب منح حسم جيد هلذا اليوم عىل منتجاتكم عرب صاالت وموزعي النارشين -٣
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 .التي صدرت من خالل رشكاهتم العامره تنظيم حفالت توقيع للمؤلفني عىل كتبهم -٤
 .ساعةوصاالت العرض التي تعود إليكم فرتة دوام املكتبات ساعة لمتديد  -٥
 .بيشء مفرح يعرب عن أمهية القراءة والكتابارشين اخلاصة بالنتزيني املكتبات والصاالت  -٦
التعريف هبا من خالل  والناجحة التي أنتجتها كل دار العربية أو املرتمجة عىل الكتب  اإلضاءة -٧

 .يها أو من خالل عدد من املهتمنيمؤلفيها أو مرتمج
 تعريفية أو نشاط بني القراء ندوةمنها عرب  لالستفادةعىل الكتب العربية والعاملية الناجحة  اإلضاءة -٨

 .أو من له عالقة بالكتاب والقراءة
 .الرتكيز عىل دعم املؤلفني اجلدد عرب إقامة ندوات ومشاركتهم هبا -٩

عنه  اإلعالنإعالم االحتاد عرب جلنة االعالم بالربنامج املقرتح من كل دار نرش حتى يصار إىل  -١٠
 .ومهبذا الي لالحتفالعالم ضمن خطة جلنة اإل

إقامة جلسات وأمسيات ثقافية يف املكتبات ومراكز دور نرش تعرب عن أمهية القراءة والكتاب من  -١١
 .ل االحتفال بيوم الكتاب العامليخال

 .والكتب بشكل جماين اإلصداراتبعض توزيع  -١٢
 زيارة بعض املدارس والتعريف هبذا اليوم وإعطاء بعض اهلدايا للطلبة من الكتب اخلاصة -١٣

 .بأعامرهم
إعالن هذا اليوم عرب املواقع اإللكرتونية وصفحات التواصل ليكون يوم دعم للكتاب والقراءة  -14

 .بالعامل العريب
وأخرياً فإن االحتفاء بيوم الكتاب العاملي خطوة هامة عىل طريق نرش القراءة جلميع األعامر وتشجيع فرص 

كام أهنا فرصة جيدة لكل من املكتبات ودور النرش واملدارس واألفراد للعمل مجيعاً لدعم  االستمتاع هبا،
الكتاب الذي مل يفقد بريقه الالمع رغم تعدد وسائل النرش وخاصة التكنولوجية منها مثل االنرتنت 

اءة ودعم الكتاب ونناشد مجيع الزمالء ليكونوا معنا صفاً واحداً يف تنمية القر .ووسائل اإلعالم الفضائية
 .من خالل هذا اليوم حتت مظلة احتاد النارشين العرب

 ودمتم بخري
 حــافظموفق هيثــم   

 رئيس جلنة التطوير املهني
 احتاد النارشين العرب
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