
 

 

 2102أكتوبر  22صحفي، ندوة صحفية يوم   بيان

 

 

 : أكتوبر 22يوم  20في طبعته يفتح أبوابه ( سيال) صالون الجزائر الدولي للكتاب 

 . الجزائر تحتفل بالكتاب

 

 72رسميا للجمهور من ( سيال) الدولي للكتاب بالجزائر صالونالمن واحدة والعشرون تفتتح الطبعة ال

 .نوفمبر في قصر المعارض بالصنوبر البحري 5أكتوبر إلي غاية 

العاشرة صباحا إلى من الساعة  زوار يوميالل بوابهأ ، يفتح هذا الحدث"اتصال تامالكتاب، : "تحت شعار

  .الساعة السابعة مساء

، حيث والطبعات كأكبر حدث ثقافي في البالدفرض صالون الجزائر الدولي للكتاب نفسه على مر السنين 

فكال العاملين مرتبطين  ،الحدث في المقام األول من خالل عدد الزوار و العارضينيمكن تقييم أهمية هذا 

 .خراآل ىعلارتباطا وثيقا ويؤثر كل واحدا منهما 

 ىوصلت إلزائر بأرقام قياسية  1.525.222رب من ا، ما يقيالماضلعام ا 72ـ سجلت الطبعة ال

 .7215نوفمبر  6زيارة  يوم الجمعة  075.222  و 7215نوفمبر  1زيارة يوم األحد  572.222

ـ عارضا في الطبعة ال 571من انتقلت هذا الحدث ارتفاعا هاما ، إذ الناشرين في عرفت مشاركة كما 

 ة تقدر بــ ملحوظبزيادة  ، أي72ـ ، خالل الدورة ال7215عارضا في عام  012، إلي 7211لعام  16

 (.٪ 07.2)+ جناح  580



، و تضاعف عدد العارضين أيضا وخالل الفترة نفسها، ارتفع عدد العارضين األجانب بشكل ملحوظ

 .عارض 702إلي  105الجزائريين من 

 ـعارضا، أي بارتفاع يقدر ب 067ن، حيث بلغ لمشاركيفي العدد اإلجمالي لتعرف الطبعة الحالية زيادة 

 .7215مقارنة بسنة ٪ 5.0

العام  672جناح أجنبي هذا العام مقابل  621)و أمام هذا االرتفاع، تظهر المشاركة الدولية جليا 

 702جناح هذا العام مقابل  701)٪، في حين تستقر المشاركة الوطنية 2.6بزيادة قدرها ( الماضي

 .بعد ارتفاع قوي جدا في السنوات األربع الماضية( العام الماضي 

جائزة نوبل لآلداب،  ىنجيب محفوظ الحائز عل جمهورية مصر العربية ، موطنو سيتم استضافة 

عالم ة جذابة على ثقافي القائمون على الصالون أن يظل نافذةيود  حيثكضيف الشرف لهذه الطبعة، 

 . سواء من خالل أعمدته الكالسيكية أو من خالل تعابيره الجديدةالكتابة والقراءة 

العالقات الثقافية بين الجزائر ومصر ولمحة عامة عن نظيم لقاءات حول ت ، في هذا اإلطار،ررومن المق

الفن عن عروض في الشعر و ةعالوعز الدين ميهوبي السيد  األدب المصري بحضور وزير الثقافة،

 .عرض أفالم سينمائيةالموسيقي و

األخرى، فضال عن محترفي النشر  سيحضر هذا الحدث ناشرين من عدد كبير من الدولإلى جانب ذلك، 

 .و كتاب وأدباء وشعراء وعلماء ومثقفين جزائريين وأجانب

، وصل عدد (صالون الجزائر للكتابفي  سابقالم تشارك أوقيانوسيا حيث )تغطية أربع قارات  بفضل

 .بيبما في ذلك الجزائر واألمم المتحدة واالتحاد األورو 52البلدان الممثلة في هذه الطبعة إلي 

و هذا ألول مرة في تاريخ  ،تعرف هذه الطبعة مشاركة الهند، القوة العالمية في النشرباإلضافة إلى ذلك، 

 .، بينما تعود روسيا بعد ست سنوات من الغيابالصالون

. الصين وإيران واليابان وتركيايمثلها أيضا كل من سيا التي قارة آ،  يعزز كال البلدين مشاركة ذلكبو 

كندا، الواليات المتحدة األمريكية هي دول  0تؤكد األمريكتين وجودهما في المعرض من خالل وبالمثل، 

 .والمكسيك وبيرو

يواصل صالون الجزائر الدولي للكتاب تعزيز بعده العربي واإلفريقي من خالل على صعيد آخر، 

. نتمي إلى العالم العربيدول من بينها  خمسة ت 8 ممثلة بـ  دولة عربية بينما تحضر أفريقيا 15مشاركة 



متر  72.222 هذه الطبعة التي تغطي مساحة  عرض وست، بلدا 72 ـوأخيرا، تشارك القارة األوروبية ب

 .في جميع مجاالت النشرعنوانا  02.22 أكثر من مربع  

لقاءات فكرية وثقافية حول مواضيع وإشكاليات تتعلق بالتاريخ، تنظيم كما هو الحال في كل سنة، سيتم 

والثقافة والحركة الوطنية وحرب التحرير، والثقافة واإلعالم والمدرسة واإلبداع األدبي الجزائري 

 .األمازيغية

عي المدهون رب،  كوستا غافراس  من بينهممرموقين،  باحثينكتاب و ستعرف هذه الطبعة مشاركة حيث 

 .وغيرهم دوي بلينيلإ، أمين الزاوي ، سيني لعرج البرتو سانشيز، وأ،  راداني الفيري، 

لتسمح لكم بالبقاء على ، ستكون شبكة اإلنترنت والشبكات االجتماعية حاضرة بقوة طوال المعرض

 ".  اتصال تامالكتاب، : " هذه السنة اتصال بشعار 
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