اإلعالن عن الترشح للجائزة العربية مصطفى عزوز ألدب الطفل
للـبنك العربي لتونس
 ) 0202الدورة الحادية عشرة(
بالتعاون والشراكة بين منتدى أدب الطفل والبنك العربي لتونس
يفتح باب الترشح للدورة الحادية عشرة  0202للجائـزة العـربية مصطفى عزوز ألدب الطفل ،للك ّتاب
واألدباء والمبدعين والناشئة من تونس ومن البلدان العربية طبقا للشروط التالية :
 تخصص هذه الدورة للنص األدبي (القصة) الموجه إلى الناشئة :من 12إلى  61سنة.
 يمكن للمترشح أن يتناول شتى المجاالت في الفن القصصي ،وتسند جائزة خاصة للقصة البيئية
التي تسعى بأسلوب قصصي موح ومشوق إلى تنمية الوعي البيئي لدى اليافع العربي ،وتعميق
روابطه بالطبيعة ،ومساعدته على االنتباه إلى المخاطر الكبيرة المحدقة بالبيئة ،وتحفيزه على
االعتناء بها.
 يجب أن يتراوح طول النص المقدّم لنيل الجائزة بين :
أ 02 -و 02صفحة (الحجم الورقي  ) A4بالنسبة إلى المشاركين من الكتاب واألدباء.
ب 62 -و  02صفحة (الحجم الورقي  )A4بالنسبة إلى المشاركين من ال ّناشئة.
 يكون نوع الخط  simplified arabicبحجم  60و بفاصل  6.1بين األسطر ،و يكون الهامش 0.1
من جميع جهات الصفحة.
ينبغي أن يكون النص:
 محررا بلغة عربية فصحى مع الشكل التام أو الجزئي.
 ومنسوبا إلى شخص واحد ،ومبتكرا (ال مقتبسا وال مترجما)
 غير منشور سابقا ،وغير حاصل على أية جائزة أدبية.
ّ
ومخزنا في قرص مضغوط في صيغتين  Wordو PDFدون ذكر اسم
 مرقونا في ( 21خمسة) نظائر
المؤلف.
يتقدم المترشح بعمل واحد فقط.
ّ 
 تعتبر المشاركة نفسها بمثابة ضمانة من صاحبها على أصالة عمله ،والتزام منه بقبول شروط المسابقة.
تتقيد بالشروط واألحكام
 تماشيا مع أعراف المسابقات األدبية ،فإنه سيتم استبعاد المشاركات التي ال ّ

المبينة أعاله.
ّ

يمر على فوزه بها ثالث سنوات
 ال يحق لمن سبق له أن فاز بالجائزة أن يتقدم إليها ثانية إذا لم ّ
على األقل.

 تتكفل الهيئة المنظمة بطبع األعمال الفائزة وتحتفظ بحقوق الطبعة األولى فال يحق للفائز إعادة
طبع النص إال بعد مرور سنة على تسلمه الجائزة.

حددت القيمة المالية للجائزة على النحو اآلتي :
 الجائزة األولى 0222 :د ت
 الجائزة الثانية  0222:د ت
 الجائزة الخاصة بالقصة البيئية 0222 :د.ت

 تخصص ثالث جوائز تشجيعية للفائزين من الشباب واألطفال بقيمة  022د ت لكل فائز.
 على المشاركين في المسابقة التسجيل في الموقع االلكتروني للجائزة المضمن بأسفل الصفحة.
 ترسل األعمال المرشحة عن طريق:
* البريد على العنوان التالي  :البنك العربي لتونس – "الجائزة العربية مصطفى عزوز ألدب
الطفل" ص ب عدد  691المنزه السادس – 0296
* عبر البريد االلكتروني الوارد باسفل الصفحة وذلك في أجل أقصاه  02نوفمبر .0202
يحتوي ملف الترشح على:
شح ويعبّر فيه عن رغبته في التر ّ
 مطلب يحرّ ره المتر ّشح والمشاركة ذاكرا االسم الكامل ،ومكان

الميالد ،والمهنة ،ورقم الهاتف (القار /الجوال)  ،والعنوان البريدي ،والعنوان اإللكتروني.
 صورة فوتوغرافية حديثة العهد. ترجمة ذاتية مختصرة للمتر ّشح.

يتم تسليم الجوائز خالل األسبوع األول من شهر أفريل 0202
بمناسبة اليوم العالمي لكتاب الطفل.
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الموقع اإللكتروني www.atbprixmustaphaazouz.tn:
*البريد االلكترونيadeb.ettefl@gmail.com :
* الهاتف (11200) 55 470 294 :
facebook : adebettefl

