CALL FOR AUTHORS:
CELEBRATE INTERNATIONAL
CHILDREN’S BOOK DAY WITH
A MESSAGE TO CHILDREN
AROUND THE WORLD!

يحتفــل العالــم ســنوياً باليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل والــذي يصــادف يــوم ميــاد الكاتــب الدنماركــي

Since 1967, on or around Hans Christian Andersen’s birthday, 2 April,
International Children’s Book Day (ICBD) is celebrated to inspire a
love of reading and to call attention to children’s books. Each year a
different National Section of the International Board on Books for Young
People (IBBY) has the opportunity to be the international sponsor of
ICBD. It decides upon a theme and invites a prominent author from the host
country to write a message to the children of the world and a well-known
illustrator to design a poster.

يختــار المجلــس الدولــي لكتــب اليافعيــن فــرع مــن فروعــه الدوليــة لرعايــة اليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل كل

Each year, the IBBY decides on one national section to sponsor ICBD.
The UAE Board on Books for Young People (UAEBBY) would like to sponsor ICBD
for the year 2022 and is applying, along with many other IBBY national sections,
for this opportunity.

العالمــي الشــهير هانــس كريســتيان أندرســن فــي  2أبريــل ،ويهــدف االحتفــال إلــى إلهــام وتشــجيع األطفــال
علــى حــب القــراءة واالطــاع ولفــت االنتبــاه إلــى كتــب الطفــل .وتتــم رعايــة اليــوم العالمــي لكتــاب الطفــل

ســنوياً مــن قبــل أحــد األفــرع الوطنيــة للمجلــس الدولــي لكتــب اليافعيــن ،حيــث يتــم دعــوة أحــد أبــرز الكتــاب
مــن الدولــة المضيفــة لكتابــة رســالة إلــى أطفــال العالــم ،كمــا يتــم دعــوة أحــد أبــرز الرســامين مــن نفــس الدولــة
لتصميــم ملصــق خــاص بهــذه المناســبة وذلــك الســتخدامه بطــرق مختلفــة لتعزيــز حــب القــراءة والكتــب فــي
جميــع أنحــاء العالــم.

عــام .ويرغــب المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن فــي رعايــة اليــوم العالمــي لكتــاب األطفــال لعــام 2022

حاليــا تلقــي رســائل مــن كتّ ــاب
مثــل العديــد مــن األفــرع األخــرى للمجلــس ،ومــن أجــل تلــك الفرصــة فإننــا ننتظــر ً

ومؤلفــي كتــب األطفــال واليافعيــن مــن اإلماراتييــن والمقيميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

ندعــو جميــع الكتــاب اإلماراتييــن والمقيميــن داخــل الدولــة لالشــتراك اآلن لحصولهــم علــى فرصــة توصيــل
رســالتهم إلــى أطفــال العالــم ونشــجع كتّ ابنــا األعــزاء إلطــاق العنــان لخيالهــم وإظهــار االحتفــاء بالكتــب
والقــراءة فــي رســالتهم لألطفــال حــول العالــم مــع مراعــاة االلتــزام بالمعاييــر التاليــة:
 -1تُ كتب الرسالة باللغة العربية الفصحى.

 -2يجــب أن يكــون ُمقـ ّـدم الرســالة متخصصــاً بكتابــة محتــوى لألطفــال أو اليافعيــن وأن يكــون مقيمــاً بدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

 -3يمكــن كتابــة الرســالة بــأي شــكل مــن األشــكال األدبيــة مثــل الشــعر أو النثــر بمعــدل  500كلمــة
في المتوسط.

 -4يجب وضع عنوان أو شعار للرسالة.

 -5يجب أن ال تحتوي الرسالة على مضمون سياسي أو ديني أو تعليمي.
 -6تُ سلّ م الرسالة في موعد أقصاه  30سبتمبر .2020

-7تُ رفــق الســيرة الذاتيــة للكاتــب متضمنــة أرقــام وعناويــن االتصــال وصــورة شــخصية عاليــة الجــودة
مع الرسالة.

 -8يحتفظ المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين بحقه في تعديل وتدقيق الرسالة الفائزة إذا لزم األمر.

 -9يحتفــظ المجلــس اإلماراتــي لكتــب اليافعيــن بحقــوق اســتخدام الرســالة الفائــزة فــي أي نشــاط يــراه
مناســباً مــع مراعــاة ذكــر اســم الكاتــب.

سيتم اإلعالن عن الرسالة الفائزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب .2020
ترسل جميع المشاركات إلى info@uaebby.org.ae

We are currently calling Emirati and UAE-based children’s book authors to
participate now for a chance to deliver an inspiring message to children all around
the world. We encourage our esteemed writers to unleash their imagination,
promote and celebrate books and readings in this message through abiding by
the following criteria:
1- The message must be written in traditional-classic Arabic.
2- The participant should be a children’s book author and resident in the UAE.
3- The message can be in any literary form, such as prose or poetry, so long as it
is 500 words (on average).
4- The message must have a title or a ‘motto’.
5- The message must not be political, religious, or educational.
6- Deadline to submit your message is 30 September 2020.
7- Writers must also provide a short bio with their contact details and a highresolution personal photo along with the submission.
8- The UAEBBY reserves the right to edit and proofread the winning message if
necessary.
9- The UAEBBY reserves the right to use the winning message in any activity it
deems suitable, granted that the writer’s name will be included.
The winning message will be announced on Sharjah International Book Fair 2020.
All submissions should be sent to info@uaebby.org.ae

دعوة للكُ تّ اب

احتفل باليوم العالمي لكتاب الطفل
برسالة إلى أطفال العالم

