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للكتابالدولى  القاهرة معرض في ألمان وكُتاب وخبراء كتب  

 لمعرض ٤٨الـ فى الدورة جوته القاهرة ومعهد للكتاب فرانكفورت معرض يشارك

 العالم في الكتاب معارض أكبر من واحدًا، والذى يعد للكتاب الدولى القاهرة

 .وأقدمها فى العالم العربى

 

 معرض القاهرة الدولى للكتاب

 يناير ٢٦الخميس، الموافق  يوم للكتاب الدولى القاهرة لمعرض ٤٨الـ الدورة فتتاحإ سيتم

 زواره بوصول عدد. نشر دار ٨٥٠و دولة ٣٠ وحوالي كتاب مليون ٧٠بمشاركة نحو  ،٢٠۱٧

 في الكتاب معارض أكبر من واحدًا كتابال معرض يُعدألف زائرًا يوميًا،  ٢٥٠ حوالي إلى

  قدمها فى العالم العربى.كما هو أ,، العالم

 

 المشترك األلماني الجناح

 الدولى فى معرض القاهرة المشترك األلماني الجناح للكتاب فرانكفورت معرض ينظم

 من مختارة مجموعة( فبراير ١٠ إلى يناير٢٦ من) المعرض مدة طوال يقدم الذيو ،للكتاب

، األلمانية باللغة ألمانيا دار نشر فى ۱٤٠إصدارًا من  ٣٠٠ والبالغ عددها اإلصدارات أحدث

 الذي للكتاب فرانكفورت معرض عن وفضلً . العربيةاللغة  إلى مترجمة ألمانية كتب وكذلك

 المستقلين، العارضين من بوصفها ألمانية نشر دار ١٧ تشارك مجموعاته أحدث يعرض

 مكتباتالو بالقاهرة، األلمانية السفارة في لإلعلم األلماني والمركز جوته معهد وكذلك

 .المصرية للسوق األلمانية الكتب تقدمالتى  مصريةال

ً سيقوم و و د/ إيلكا كاشل مونى لوي  جيورج يوليوس تحاديةاإل ألمانيا جمهورية سفيرمن  كل

 يناير ٢٨ يومرسميًا  المشترك األلماني لجناحا بإفتتاحالمديرة اإلقليمية لمعهد جوته القاهرة 

الناشرين فى كما يدعوا معرض فرانكفورت للكتاب  .عصرًاوالنصف  الثالثة الساعة ٢٠۱٧

يناير  الساعة  ٣۱إلى  ٢٩من  "فنجان شاي، فرانكفورت"معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى

الخامسة مساءً، وذلك لتوفير معلومات للمهتمين بسوق الكتب األلمانى وأيضًا لتبادل أطراف 

 الحديث فى إطار غير رسمى.

 

 للعارضين برنامج

 برنامج في أيضًا العام هذا للكتاب فرانكفورت معرضو القاهرة جوته معهد يشارك

شركة  مدير ،د. هارالد هنزلر كلً من ٢٠۱٧ يناير ٢٨ يوم يقدم: بثلثة فعاليات الناشرين

"سمارت ديجيت" لإلستشارات واإلستثمار، و فابيان كيرن، مدرب ومستشار النشر الرقمى، 

 .”إتجاهات للنشر اإللكتروني، يجب أن ال تفوتك ة"عشربعنوان   محاضرة

، والتى تم تطويرها ثم سيقوما الخبيرين بتقديم دورة التعليم الممزوجة إلدارة النشر الرقمية

بالتعاون مع مجموعة مختارة من أعضاء "أكاديمية  ٢٠١٦عام خصيصًا لدور النشر العربية 

 وسائل اإلعلم األلمانية" فى ميونخ.

"كيف تجني أرباحًا بالمحتوى كما سيقدم كلً من هنزلر وكيرن عرض تقديمى تحت عنوان 

 .ظهرًا والنصفحتى الساعة الثانية ظهرًايناير من الساعة الواحدة  ٢٩وذلك يوم  "الرقمي؟

وإدارة الحوار فى تلك ، مدير عام العربى للنشر والتوزيع، بتقديم بكروسيقوم شريف 

 الفعاليات الثلثة.

 

 معرضينظمها معهد جوته القاهرة ووذلك إلى جانب سلسلة من الفعاليات المميزة التى 

  القاهرة الدولى الكتاب. طوال فترة معرض للكتاب فرانكفورت
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 الفعاليات

 

 عصرًا الواحدة حتى الثانية والنصف الساعةمن  ،٢٠١٧ يناير ٢٨

 طرق حديثة فى النشر الرقمى يجب أالى تفوتها" ۱٠: "متخصصة محاضرة

 د. هارالد هنزلر و فابيان كيرن

  ، مدينة نصرأرض المعارضقاعة "ضيف الشرف"، : المكان
 

 عصرًا فوالنص الثالثة الساعة ،٢٠١٧ يناير ٢٨

 ستقبالحفل إ يليه ملحق األلماني للجناح الرسمي فتتاحاإل

 ، أرض المعارض، مدينة نصرالمشترك األلماني الجناح"، "إيطالياسراي: المكان

 

 عصرًا والنصف الرابعة الساعة ،٢٠١٧ يناير ٢٨

 الرقمية:تقديم دورة التعليم الممزوجة إلدارة النشر 

 “Blended Learning-Programm Digital Publishing Manager“ 

 لدور النشر العربية، ملحقة بفقرة توزيع الشهادات

 ، أرض المعارض، مدينة نصرالمشترك األلماني الجناح"إيطاليا"،  سرايالمكان: 

 

 عصرًا الواحدة حتى الثانية والنصف الساعةمن  ،٢٠١٧ يناير ٢٩

 "كيف تتربح من محتواك الرقمى" :متخصصة محاضرة

 د. هارالد هنزلر و فابيان كيرن

 قاعة "ضيف الشرف"، أرض المعارض، مدينة نصر: المكان

 

 عصرًا الخامسة الساعة،  يناير ٣۱إلى  ٢٠١٧ يناير ٢٩

 ملتقى "موعد شاى، فرانكفورت"

 نصر ، أرض المعارض، مدينةالمشترك األلماني الجناح"، "إيطاليا سرايالمكان: 

 

 عصرًا الثالثة والنصف الساعة ،٢٠١٧ يناير ٣٠

 "ترجمة شفافة" مع هبه شلبى

إلى  “Bogen und ein Teehaus 33„ترجمة فورية مباشرة من الرواية الشبابية األلمانية 

 اللغة العربية

 ، أرض المعارض، مدينة نصرالمشترك األلماني الجناح"، "إيطاليا سرايالمكان: 

 

 عصرًا والنصف الثالثة الساعة ،٢٠١٧ فبراير ٥

 جروان مع بيير بطولة الشعر الكبرى "بويترى سلم"ورشة 

 المسبق المشاركة بالتسجيل

 قاعة الفعاليات، معهد جوته القاهرة :المكان

 المساحة، الدقىارع حسين واصف، ميدان ش ١٧

 

 الثالثة والنصف عصرًا الساعة ،٢٠١٧ فبراير ٦

 )مصر()ألمانيا( وملكة بدر  جروانمباشرةً مع بيير  بطولة الشعر الكبرى "بويترى سلم"

 ، أرض المعارض، مدينة نصرالمشترك األلماني الجناح"إيطاليا"،  سرايالمكان: 

 

 

 

 Abier.Megahed@goethe.de مجاهد، عبير: مع التواصل نرجو المعلومات من للمزيد

 

 


