
الطبعة العشرون لصالون اجلزائر الدويل للكتاب 
ف لهذه الطبعة : فرنسا. البلد ضيف ال�ش

الربنامج يف سطور
ــة، النــرش والكتــاب االلكــرتوين، 8 مــاي 1945 والجرائــم االســتعامرية، املدرســة 	  ــة الثقافي 6 نــدوات : علــم األســامء والهوي

ــذور القــرّاء، النقــد األديب، األدب واملجتمــع. ــاب، ب والكت

3 أيام دراسية حول الهوية الوطنية: اللغة واألدب العريب، اإلسالم، النرش واألدب األمازيغي.	 

3 منابــر : ملــدة ثالثــة أيــام كاملــة، ســيكون لكتـّـاب ومثقفــني جزائريــني وأجانــب ســاعة مــن الوقــت للحديــث عــن أعاملهــم 	 
ومشــوارهم وتصّوراتهــم وللمناقشــة مــع الجمهور.

ــرشق 	  ــوى العظمــى يف ال ــدة للق ــة الجدي ــان واللعب ــن الغلي ــة م ــش حال ــذي يعي ــان : حــول املــرشق ال ــان مركزت )2( نظرت
ــن. ــني بارزي ــاب عــرب وأوروبي ــني وكتّ األوســط مــع باحث

ــة 	  ــري األدبي ــة أشــكال التعب ــارة لرتقي ــن يف الق ــني والنارشي ــاب والباحث ــذ عــام 2009 موعــد الكتّ ــرب من ــاف« : يعت »روح البن
ــة. ــة اإلفريقي والثقافي

ــاب ويف متحــف 	  ــدويل للكت ــر ال ــون الجزائ ــة يف صال أســبوع أديب وســيناميئ: دورة عــرض أفــالم مقتبســة عــن أعــامل أدبي
الســينام بشــارع العــريب بــن مهيــدي.

الصالون يحتضن أيضا :
يوم مهني جزائري فرنيس للنارشين.	 

اللقاء األورومغاريب السابع للكتّاب )املوضوع: الرواية البوليسية(. 	 

لقاء مع التقابة الوطني للنارشين.	 

محارضات من تقديم الوكالة الوطنية للنرش واإلشهار.	 

وكذلك الطبعة األوىل جلائزة آسيا جبار للرواية.

هذا الربنامج الخاص بالنشاطات الثقافية يتم إثراؤه إىل حد كبري بالنشاطات املقامة يف أجنحة العارضني والسيام باللقاءات 
مع املؤلفني وجلسات البيع باإلهداء. 

وقد مت تسخري أربعة فضاءات تنشيط الستيعاب جميع هذه الربامج :
 	،C2 قاعة سيال، الجناح املركزي، الجناح

قاعة عيل معايش، املجهزة بأضواء كاشفة لهذه املناسبة،	 

قاعة الجزائر، وقد تم تجديدها.	 

قاعة املحارضات للرشكة الجزائرية للمعارض، التي تم تجهيزها وتجديدها بالكامل.	 



املشاركون يف برنامج التنشيط يف سيال/ حسب املناطق والدول
هذه البيانات تخص املشاركني يف الندوات واملوائد املستديرة: أدباء، كّتاب، جامعيون، الخ.. ال تشمل املقّدمني، ومعظمهم 

جزائريون، الذين هم أيضا كّتاب وجامعيون أو صحفيون.

البلدان % العدد التوزيع

54,2 95 الجزائر

فرنسا 27، إسبانيا 2، إيطاليا 1، املجر 1، الرنويج 1، أملانيا 1، 
اليونان 1، اململكة املتحدة 1، فنلندا 1، هولندا 1، رومانيا 1؛ 

بلغاريا 1.
22,2 39 أوروبا

تونس 6، املغرب 4، العراق 4، سوريا 3، لبنان 3، السودان 2، 
مرص 2، موريتانيا 1، فلسطني 1.

14,8 26 العامل العريب*

مايل 2، طوغو 2، بنني 1، كوت ديفوار 1، النيجر 1، الكامريون 
1، بوركينا فاسو 1، جمهورية الكونغو الشعبية 1، السنغال 1، 

غينيا 1.
7,4 13 الصحراء الكربى 

األٍجنتني 1، الواليات املتحدة األمريكية 1. 1,1 2 أمريكا

175 املجموع

* خارج الجزائر.


