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العمرية لـ “جائزة كتابي”
الفئات
ّ
تُ منــح جائــزة “كتابــي” فــي كل دورة إلــى  6كُ تب فائزة ،وهي
كل من الفئات
تـ ّـوزع علــى أســاس خيالــي و علمي/واقعــي عن ٍّ
العمريــة التالية:

التعريف
بجائزة كتابي

خيالي

الفئة العمرية
 7 – 4سنوات

ألهميــة أدب الطفــل ،ومــدى تأثيــره في بناء
إدراكا منــه
ّ
الشــخصية الثقافيــة واالجتماعيــة لألطفال واليافعين ٫أنشــأ
مشــروع عربــي 21جائــزة ألدب الطفــل العربي تحت عنوان
المعنية بإنتاج
كل األطــراف
“جائــزة كتابــي” هدفهــا تحفيــز ّ
ّ
كتــاب الطفــل بمعاييــر جــودة عاليــة من حيث التأليف والرســم
واإلخراج والنشر.
مؤسســة الفكر
دور
من
انطالقاً
ـي”
ـ
كتاب
ـزة
ـ
“جائ
انبثقــت فكــرة
ّ
العربي في االســهام في التنمية الثقافية وتشــجيع اإلبداع
توظف
الفكــري مــن خــال إطالق المبــادرات والبرامج التي ّ
وتحديدا
الفكــر لصالــح التنميــة ،وتجعــل من التنمية إثــراء للفكر،
ً
باالســتناد إلى رؤية مشــروع االســهام في تطوير تعلّ م اللغة
المؤسســة  ،بدعم
تنفذه
العربيــة وتعليمهــا  -عربــي 21الــذي ّ
ّ
ّ
رئيسـ ّـي مــن مدينــة الملــك عبد العزيــز للعلوم والتقنية.
والقرائية» الذي يعمل
ومــن أبــرز محــاور عربي ،21محور«القــراءة
ّ
خاص على تشــجيع األطفال واليافعين على القراءة
بشــكل ّ
العربيــة وجعلهــا من النشــاطات الممتعة
والمطالعــة باللغــة
ّ
ـب القراءة من خالل نصوص
لديهــم بحيــث ّ
تنمــي فيهــم حـ ّ
تتميز بإخراج عالي الجودة،تجذبهم
رة
معب
ـوم
مشـ ّـوقة ورسـ
ّ
ّ
وتحاكــي خيالهــم وتطلــق مهاراتهم في التعبير الشــفوي
العربية.
والتعبيــر الكتابــي باللغة
ّ
انطلقــت “جائــزة كتابــي” فــي دورتهــا األولى عام  2012وقد
 2جائ ـ ــزة كت ـ ــابي

تم اإلعالن
شــملت الكتــب ذات الطبعــة األولــى  ،2010حيث ّ
عــن الكتــب الفائــزة فــي حفل توزيع الجوائز في شــباط 2012
فــي بيــروت  ،وشــملت فــي دورتها الثانيــة الكتب الصادرة في
طبعتهــا األولــى عــام  2011و  2012وتـ ّـم اإلعــان عنها في
عمان ،وشــملت في
حفــل توزيــع الجوائــز فــي نوفمبر  2013في ّ
دورتهــا الثالثــة الكتــب الصــادرة فــي طبعتها األولى عام 2013
و 2014وتـ ّـم اإلعــان عنهــا فــي حفل توزيــع الجوائز في البحرين
تاريــخ  25-24ابريــل  ،2015فــي إطار المؤتمر المشــترك بين
مؤسســة الفكر العربي في إطار مشــروعها عربي 21والجمعية
العربيــة للقراءة تارا.
أبــرز أهداف “جائزة كتابي”
.1تعزيــز ثقافــة الكتــاب وترســيخ عادة القــراءة والمطالعة باللغة
العربيــة عنــد الطفــل العربــي من أجل بنــاء مجتمع قارئ ،من
ّ
خــال توفيــر كتــب ذات أنمــاط متنوعة (خيالي ،واقعي/
علمــي) بهــدف زيــادة القــدرة على التواصــل والتعبير والتفكير
األم عنــد األطفال واليافعين.
واإلبــداع باللغــة ّ
والرســامين والناشــرين على إنتاج كتب ذات
.2تحفيز الكتّ اب
ّ
النص والرســم واالخراج (والخط
جودة عالية على مســتوى ّ
والطباعــة والتجليــد) ،تجــذب األطفــال للمطالعة باللغة
األم.
العربيــة
وتنمــي لديهــم موقفــاً إيجابيــاً من لغتهم ّ
ّ

علمي/واقعي

الفئة العمرية
 9 – 7سنوات

الفئة العمرية
 12 – 9سنة

مراحل تنفيذ “جائزة كتابي”
المرحلة األولى :جمع الكتب
الموجهة لألطفال العرب (من  4إلى  12سنة) من
جمع الكتب
ّ
تتوفر
ّ
العربية والتي
دور النشر ومن معارض الكتب في الدول
ّ
فيها الشروط المتالزمة التالية:
الصادرة في االصل باللغة العربية ،أي غير مترجمة عن لغة
أجنبية.
الكتب الصادرة في طبعتها األولى في إحدى السنتين
السابقتين لسنة اعالن الكتب الفائزة.
من النوع الروائي (خيالي ،علمي/واقعي).
لم يسبق لها أن نالت جائزة عن النص أو الرسوم أو الطباعة.
المرحلة الثانية :القائمة القصيرة
تجتمع لجنة التحكيم المؤلّ فة من متخصصين وأصحاب خبرة
في أدب الطفل العربي لوضع قائمة قصيرة من  15كتاباً  ٫أقلّ ه
بناء على معايير
من الكتب التي جمعت وذلك بعد أن ّ
تقيمها ً
تتلخص بالتالي:
تتوفــر فيهــا الشــروط التــي تفرضها
التأكــد مــن أن الكتــب ّ
المرحلــة األولى.
تحرض على العنصرية واإلبقاء على تلك
استبعاد الكتب التي ّ
التي تعزّ ز القيم االنسانية المشتركة.

بناء على استمارة تقييم للمضمون والبنية واللغة
تقييم الكتب ً
والرسوم والصور واإلخراج.
المرحلة الثالثة :القراءات الجهرية وتقييم األطفال للكتب
تؤمن
يبرز دور المؤسسات الشريكة لـ“جائزة كتابي” حيث ّ
بناء على خطة عمل
القراءات الجهرية لألطفال واليافعين ً
موحدة ،وتتلقى آراءهم بالموضوع الذي يتناوله الكتاب
ّ
بناء على استمارة مخصصة لكل فئة عمرية.
وبالرسومات
ً
المرحلة الرابعة :فرز نتيجة تقييم األطفال للكتب
لمرة ثانية لفرز تقييم األطفال للكتب
تجتمع لجنة التحكيم ّ
الواردة على القائمة القصيرة وتستخرج النتيجة النهائية لـ 6
كتب فائزة بحسب نظام “جائزة كتابي”.
القيمة المعنوية لـ جائزة “كتابي”
والرسامين ودور النشر للكتب الفائزة من خالل
تكريم الكتّ اب
ّ
حفل توزيع الجوائز يتخلله ورش عمل تسهم في تطوير تعلّ م
العربية وتعليمها.
اللغة
ّ
تحمل على
فيديو
مقاطع
خالل
من
وإعالمية
دعائية
حملة
ّ
ويروج لها عبر وسائل
الموقع اإللكتروني لمشروع عربي21
ّ
التواصل االجتماعي.
يعرف بالكتب الفائزة مع نبذة عن كل كاتب
إصدار منشور ّ
ورسام ودار نشر وتوزيعه على المكتبات التجارية والمكتبات
ّ
العامة وعلى الجمهور في معارض الكتب.
والرسامين الفائزين في
تنظيم لقاءات بين التالميذ والكتّ اب
ّ
عدد من البلدان العربية.
نشر مقابالت مع الكتّ اب والرسامين ودور النشر الفائزين في
الصحافة المرئية والمسموعة في بعض الدول العربية.
يخصص جائزة تكريم
يبقى أن نشير إلى ّأن نظام “جائزة كتابي” ّ
المهنية َق ّد َمت جملة
رسام أو ناشط ،مسيرته
ّ
واحدة لـ كاتب أو ّ
أعمال ذات طابع متميز في مجال أدب األطفال والقراءة.
إن الهدف من تكريس جائزة التكريم بمثابة توثيق شامل للتجارب
الناجحة في مجال القرائية في العالم العربي ،وإلقاء الضوء عليها
لبعث المزيد من االهتمام في أدب الطفل واليافعين.
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