بيان صحفي
انطالق الطبعة  81للمعرض الدولي للكتاب بالجزائر

"افتح العالم لي "
ندوة صحفية  -المكتبة الوطنية الحامة 32 ،أكتوبر 3102
سيعقد المعرض الدولي للكتاب بالجزائر من  03أكتوبر إلى  9نوفمبر  3300بقصر

المعارض الصنوبر البحري الجزائر .وتعتبر هذه المضاهرة كأهم حدث ثقافي في البالد،
ينتظره بفارغ الصبر الجمهورالعام ومحترفى الكتاب.
و سيفتتح رسميا المعرض الدولي للكتاب بالجزائر يوم  03أكتوبر تحت الرعاية السامية
لفخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتفتح أبوابه للعامة يوم الخميس  00أكتوبر.
تتميز الطبعة "سيال"  3102بأعلى مشاركة يسجلها 933 :عارضا يمثلون  44دولة من
القارات األربعة .تمثل هذه المشاركة ارتفاعا بنسبة  ٪33مقارنة مع  3103وهذا بزيادة
 312مشارك.
و ستكون بلجيكا ،بلد الثروات النشرية ،ضيفة الشرف لهذا العام من خالل اتحادها والونيا
 بروكسل.يؤكد "سيال"  3102في طبعته الثامنة عشر جاذبيته ودخوله مرحلة "النضج" .اذ استقطب
الحدث مند بضعة سنوات المليون زائر ،مما يضعه ضمن أكبر المعارض في العالم مع
تأثير عربي ،ٳفريقي ،ومتوسطى يزداد تميزا ،وحسب تصريح محافظ "سيال" السيد حميدو
مسعودي ،فان هدف "سيال" « يكمن بحلول عام  3102في طبعته العشرين تحقيق
مستوى يقارب أفضل معارض الكتاب في العالم».
يعبر الشعار المختار لهذه الطبعة " ،ٳفتح لي العالم " عن طموح العالمية الذي يشجع انتشارها

يدفع معرض الدولي للكتاب بالجزائر مع مر السنين.
و يتمثل جديد هذا العام فى تجميع مناطق الترفيه في الجناح المركزي لسافيكس ٳذ تم وضع
لفتات مناسبة لتسهيل توجيه الزائر.

وقد تم تمديد ساعات االفتتاح من 01سا صباحا إلى 31سا مساء.
وقد سطرت محافظة معرض الجزائر الدولي للكتاب بالشراكة مع مختلف الشركاء
الثقافيين ،برنامج ثريا لطبعة هذا العام ،يتمحور حول أربعة فضاءات وهي :األدب ،جديد
النشر ،التاريخ  /األخبار والروح االفريقية التي أصبحت تقليدا منذ الطبعة الثانية من
المهرجان الثقافي اإلفريقي للجزائر في عام .3112
وتعرف أفريقيا حضورا قويا في سيال من خالل الندوة الدولية حول الفنون واألدب
األفريقي وسيتم تسليط الضوء على العالم العربي .كما برمجت سيال أيضا لقاء حول
األشكال الجديدة للهيمنة.
من بين أبرز أحداث الطبعة  01هذه برمجة سلسلة تشيد بشخصيات رحلت عنا هذا العام
واالحتفال بالذكرى المئوية لميالد مولود فرعون.
كما يتضمن البرنامج ورشة عمل حول الترجمة فى الجزائر ومعرض للشريط المرسوم.
وسوف تستضيف طبعة  3102العديد من الكتاب الجزائريين واألجانب ذوي الشهرة أو
الناشئين وسيلتقي الجمهور العديد من الشخصيات ذات الشهرة الدولية وهذا خاصة بحضور
الجلسات التقليدية لتوقيع الكتب داخل مواقف الناشرين.
ستولى طبعة  3102أهمية معتبرة لكتب التاريخ والكتب الجامعية والعلمية .وكما جرت
العادة ستكون كل األنواع ممثلة تمثيال جيدا.
وقد أنشأ المنظمون هذا العام نادي المهنيين  ،ويمكن للصحفيين استعماله أيضا .وسوف
يكون هذا المكان فضاء لقاء وتبادل بين الناشرين وباعة الكتب والموزعين ،ومديري
المكتبات وغيرهم من مهنيي الكتاب
وقد هيئ المنظمون مدخال خاصا للمهنيين ووسائل االعالم ،وكذلك موقفا للسيارات للمؤلفين
والصحفيين لتسهيل عملية دخول المحثرفين للسيال.
ويأمل السيد حميدو مسعودي  ،محافظ "سيال " أن يرد الشباب الذين وجهت لهم هذه
الرسالة على دعوتنا بالحضور المكثف للتظاهرة ».
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