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إطاق اهوية اجديدة معرض الشارقة الدوي للكتاب منذ سنوات ،مَثل نقطة ح ّول ي مسرة امعرض الطويلة ،معيدً تدوير

امل النجاحات الي ترافقت معه خال العقود اماضية ،وي ا تقف عند خوم أيام امعرض العرة ،بل ت ّتسع لتمل امل

اآليات وعى مدى الفرة بن دوري امعرض السنوية.

1

ً
مفتتحا معرض الشارقة الدولي للكتاب
صاحب السمو

2

ويقف سموه على بعض المطبوعات

وهوية متجددة
مفهوم جديد
ّ
يتلخص امفهوم امتجدد هوية امعرض ي التفاعلية الشاملة الي يتشارك فها القارئ وامؤلف ودار النر ،وذلك من خال
َ

تمية املات اإبداعية لأطراف امُتشاركة ي صناعة الكتاب والروج له ,وصولً إى القارئ ،ما يفتح أبوابً لقراءة اماي
بشفافية ،وااطاع عى روعة احار ،والتطلّع لوعود امستقبل ،وذلك استنادً إى الكتاب ومضامينه الرفيعة.

3

ً
متجوا في أروقة المعرض
سمو الشيخ

4

مشـاهد من حفل اافتتاح

إطالة بديعة لـخطوط رفيعة
شعار امعرض حقق اخصوصية امالية للخط العري ،فما يماى إجابً مع اأبعاد اإنسانية من خال مرونة الشل
وإطالته البديعة ..وسرى أن اأنساق اللونية والبرية امرافقة مع اإخراج احديث ،تضع بعن ااعتبار طاقة اللون
وإحاءاته ،فما نرى أن التطلع والتجاوز والنظرة لمستقبل قمة أساسية ي تلك امعاجات اللونية ال ّ
ماحة.

5

مشـهد عام أجنحة المعرض

سحر الماضـي ودهشة المستقبل
امعرض ا يسهدف التنشيط الثقاي فقط ،بل امعري والتجريي ،وعى مدار العام هناك منظومة من الفعاليات الثقافية

امُ ْلهمة للشباب ،ما ي ّتصل بعام الكتاب وامكتبات.

إنه موعد متجدد مع اأجيال ..مع الثقافة وامرح ..مع البيع والراء ،ومع حر اماي ودهشة احار ووعود امستقبل.

مان تقي فيه العائات ساعات مينة ،حيث تتوازى اأذهان امُتطلعة مع امعرفة الناجزة ..حيث كنوز اأدب مع تفتُح العقول،
وحيث ل الزوار ي حالة انتعاش واستلهام.

6

فعاليات متنوعة في المعرض

7

إبحـار نحو مزيد من التجديد
رست تقاليد اماي ،وأحرت صوب التجديد الشامل ،من خال اإبداع العري امرافق مع ترام اخرة،
الدورة اجديدة َ
حيث أخذت امُعاجات البرية أبعادً جديدة ،ل ُتضي عى الروج واإعان واإعام قمً دالية متجددة.
إنه التغير النابع من سلسلة امقدمات وأبرزها:

• ترمة مبادرات صاحب المو امُ ّتصلة جوهريً بالكتاب وامكتبات.
• جذب انتباه اأطفال والناشئة ليكونوا عى ماس أكر مع الكتاب ،واانعتاق من اجوانب غر اميدة ي ثقافة الوسائط
امتعددة.
• تجيع القراءة الماعية ،وما يتعلق بثقافة ااتصال غر اللفظي ،ما مكن ماحظته ي التلي الشفاي والكتاب امموع.
• ماحظة امُتغر ي اهمامات القراء وتوفر البيئة امناسبة لكتاب يتأسس عى قواعد صناعة الكتاب احديث.

• سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية تشل منصة انطاق لتجيع القراءة ،مع مراعاة اخدمة ااستباقية للفعاليات.
• العمل عى تأمن قواعد البيانات ،وما يتبعها من إصدارات تتقدم عى ُخى الروج امسبق ،والعروض الشارحة ،واخدمة
اإعانية الشاملة.
• التوصيف والتصنيف والتنويع ي إصدارات امعرض ،لها ُمثل قاعدة مفاهمية منح الكتاب فرصة الوصول إى قارئه.
• البيئة اإبداعية الشاملة لمعرض حقق امنافسة اميدة ،وجعل امهارات مقرونة بامعرفة ،ما حتاجه بصورة ُملحة.

8

محاضرات ..منتديات ..وملتقيات ثقافية

زخم حد ااحتيـاط
الدورة اجديدة امتجددة لمعرض ،جلت مانة فريدة ي معارض الكتب العربية والدولية ،فقد انزاحت العوامل اإجابية ُقدمً
حو امزيد من التفعيل ُ
اأفي والرأي ،ودالَته آاف دور النر العربية والعامية امشاركة ،باإضافة إى احضور اأ ُفي

امتفاعل ،عطفً عى امباراة الثقافية اإبداعية الشاملة الي انتمت ي أروقة امعرض عى مدى أيام العرس الثقاي الرفيع.

9

وعى خط ُمتَصل ،تواصلت امل امفردات امألوفة ي اجوائز ،وامطبوعات اجديدة ،والنر امواكب ،والزمن اإعاي العام
امُتَسع لعرات الفضائيات ،ومات الصحف ،وآاف اإعامين امواكبن.

تنري تلك امنظومة من امفردات والفاعلن ي امعرض ،من جدون امتدادم الطبيي ي امهور القادم من ختلف أرجاء
الدولة ،واأقالم امجاورة ،بل ومن البلدان العربية واأجنبية.

سمو الحاكم يوزع الجوائز وشهادات التقدير

قواعد امعاير اخاصة بآليات العرض ،وامشارات ،واجوائز ،واأداء العام ،تطَورت تباعً لتنتظم من مصفوفة انسيابية

رشيقة ،تح بتداي العوامل اإجابية دوما قلق أو مشَقة.

10

سمو الحاكم في صورة تذكارية مع المكرمين

وللطفولة مكانها اأثير في المعرض

حضور استثنائي للجمهور

ً
ً
آخرا
أخيرا وليس
معرض الشارقة الدوي للكتاب ،انطلق من منصة الشارقة امتينة ،وتساوق مع نواميس عطاها ال ّ
ر ،وقوانن آلياها الواحة،
وهذا ان وما زال مثل حطة كرى ي شارقة العطاء والماء والثقافة.

11

Dec

دي�سمر

ábQÉ`````°ûdG áeƒµM . ΩÓYE’Gh áaÉ≤ãdG IôFGO øY Qó°üJ

اإخراج الفني
مريـم بن داغـر المرزوقي
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