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عن المسابقة
تركز مسابقة الكاتب الصغير في الكتاب الكبير على
اللغة العربية باعتبارها أداة فعالة لتقديم محتوى فكري
وثقافي داعم للقيم المجتمعية ،وتستهدف تحفيز
المواهب الطالبية وتشجيعها على التنافس اإليجابي
لكتابة القصص الهادفة من خالل استلهام األحداث
السنوية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وتسلط الدورة العاشرة من المسابقة الضوء على
إكسبو  ،2020والذي كان بمثابة تجربة غنية ذات بعد
عالمي ألهمت الطالب من جميع األعمار توسيع آفاقهم
الثقافية والمعرفية.

أهداف
المسابقة:
• تعزيز القيم اإلماراتية األصيلة من خالل األسلوب
القصصي
• تشجيع الطالب على استلهام التراث اإلماراتي
وحضارة الدولة العريقة في أعمال إبداعية
• توجيه العناية نحو أدب الطفل والناشئة وإثراء الساحة
األدبية
• إبراز الهوية الوطنية وتعزيز مقوماتها وتشجيع
المواهب الطالبية وصقل المواهب األدبية

مراحل
المسابقة:
تشمل المشاركة في مسابقة "الكاتب الصغير في
الكتاب الكبير" على ثالث مراحل هي:
المرحلة األولى:
يقوم أمناء مصادر التعلم بفرز المشاركات وإرسالها
إلى )المكتبة الرقمية – مكتبة( التابعة لدائرة الثقافة
والسياحة أبوظبي .وبعد ذلك تقوم دائرة الثقافة
والسياحة  -أبوظبي باإلعالن عن أسماء الفائزين بعد فرز
القصص وتقييمها ،على أن يتم تكريمهم في حفل
يقام بالتزامن مع شهر القراءة الوطني.
المرحلة الثانية:
في المرحلة الثانية ،يتم اختيار نخبة من القصص الفائزة
لتكريم الفائزين في حفل خاص يقام ضمن فعاليات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب.
المرحلة الثالثة:
في المرحلة الثالثة واألخيرة ،ستقوم دائرة الثقافة
والسياحة – أبوظبي بطباعة كتاب بعنوان "مسابقة
الكاتب الصغير في الكتاب الكبير" يتضمن القصص
الفائزة ليتم إدراجه في المكتبة الرقمية ،وليتم توزيعه
على جميع المدارس بالدولة ليضاف إلى المكتبات
المدرسية ومكتبات دار الكتب التابعة للدائرة.

نبذة عن
معرض إكسبو:

ً
على مدار  170عاما ،شكلت معارض إكسبو الدولية
منصة رائدة الستعراض أهم وأبرز االبتكارات التي رسمت
مالمح العالم كما نعرفه اليوم .وجاءت استضافة إمارة
دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة ألول إكسبو
دولي ينظم في منظمة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
وجنوب آسيا لتؤكد المكانة الحضارية الرفيعة للدولة في
أبرز المحافل العالمية.
وقد تم تنظيم إكسبو  2020تحت شعار:
ُ
تواصل العقول وصنع المستقبل ،وركز على ثالثة
موضوعات فرعية هي :الفرص والتنقل واالستدامة.

شروط المشاركة:
ُ
• أن تكتب القصة بخط اليد وبشكل واضح حيث سيتم استبعاد كل
القصص المنقولة
• أن تستوفى القصة الشروط الفنية لكتابة القصة من بداية وحبكة
ونهاية
• أن تتمحور القصة حول موضوع المسابقة للدورة العاشرة
 2023-2022وهو إكسبو  ،2020وأن تتضمن تجارب الطالب خالل
ّ
زيارتهم إلكسبو وتدعم بالمواقف واألمثلة.
• يجب أن تكون المشاركة عن طريق المدرسة ،وعليه يحق لمشرف
واحد فقط االشتراك ،حيث تكون مهمته تقييم قصص الطالب،
واستالم الجوائز والشهادات من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
وتسليمها للطالب ،وباقي المشاركين يحصلون فقط على شهادة
مشاركة
• يجب أن تكون المشاركة عن طريق أصدقاء المكتبة ،وذلك عن طريق
ولي األمر
ً
• يجب أن يكون المشارك طالبا في الحلقة األولى أو الثانية أو الثالثة
• ليس هناك حد معين لعدد الصفحات
• يتم البدء بتسجيل وإضافة القصص بالمكتبة الرقمية يوم اإلثنين
الموافق  19سبتمبر 2022
• آخر موعد للتسجيل وتسليم القصص بالمكتبة الرقمية هو يوم
األربعاء الموافق  30نوفمبر  2022م
• حقوق الطبع تعود إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
*سيتم اإلعالن عن نتائج الطالب الفائزين بالمكتبة الرقمية يوم االثنين
الموافق  6فبراير  2023م
لمعرفة المزيد حول شروط المسابقة الكاتب الصغير في الكتاب
الكبير وكيفية المشاركة فيها يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:
https://library.dctabudhabi.ae
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