مؤسسة اإلمارات لآلداب
جائزة اإلعالم 2017 - 2016

مقدمة
مؤسسة اإلمارات لآلداب منظمة غير ربحية ،تميزت بجهودها في دعم مبادرات عام القراءة ،وقد تم تكريمها
مؤخرا ضمن حفل توزيع جوائز "أوائل اإلمارات" لعام  .2016تدعم المؤسسة األدب والثقافة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة من خالل برامجها على مدار العام ،ويأتي في مقدمة برامجها األدبية ،مهرجان
طيران اإلمارات لآلداب الذي ستعقد دورته التاسعة في الفترة من ( )11-3مارس  2017خالل شهر القراءة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقد لعبت وسائل اإلعالم الدولية واإلقليمية دورا أساسيا في نجاح المهرجان والترويج لألدب في دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،منذ دورة المهرجان األولى عام  ،2009وقد أسهمت وسائل اإلعالم في إيصال رؤية ورسالة
المهرجان المتمثلة في غرس محبة القراءة في النفوس وتعزيز دور المطالعة في دولة اإلمارت العربية المتحدة.
تبوأ مهرجان طيران اإلمارات لآلداب مكانة رفيعة وتصدر األحداث األدبية والثقافية في المنطقة ،وفاز
المهرجان بلقب أفضل مهرجان لآلداب في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،للسنة الرابعة على التوالي.
وقد ارتأى القائمون على مؤسسة اإلمارات لآلداب تخصيص جائزة لتكريم الصحفيين والمحررين واالحتفاء
بجهودهم وكتاباتهم الخاصة بالمهرجان وتغطياتهم لدورته التاسعة.
جائزة مؤسسة اإلمارات لآلداب لإلعالم 2017-2016
خصصت مؤسسة اإلمارات لآلداب جائزة لإلعالم تهدف لتكريم الصحفيين والمحررين الذين يقدمون تغطيات
إعالمية تتسم بالدقة والشمول ألبرز فعاليات المؤسسة ،مهرجان طيران اإلمارات لآلداب ،والتي تعنى بدور
المؤسسة في نشر رسالة القراءة؛ على أن تغطي المشاركات اإلعالمية الفترة من  19أكتوبر  2016إلى 10
أبريل  .2017وسوف يتم دعوة المشاركين إلى حفل خاص ومأدبة عشاء في شهر أبريل لإلعالن عن
الفائزين.

المشاركة في الجائزة:
تشمل الجائزة وسائل اإلعالم واإلعالميين الصحفيين والمحررين:
 .1باللغة العربية
 .2باللغة االنجليزية
شروط التأهيل:





المشاركة مفتوحة لوسائل اإلعالم العربية واإلنجليزية المطبوعة واإللكترونية
يجدر بالمشاركين تقديم ثالث تغطيات إعالمية مختلفة ،على األقل
الحد األعلى للمشاركات خمس تغطيات مختلفة
يجب على المشاركين تقديم المواد الصحفية األصلية مع المستندات المطلوبة ،مرفقة مع نموذج
االشتراك ،الذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة ،وتسليمها إلى شركة العالقات العامة لمهرجان
طيران اإلمارات لآلداب" بي بي .جي .كون أند ولف" لترتيب توصيل المغلف أو ملء نموذج
االشتراك ،وتحميل التغطيات اإلعالمية وجميع المتطلبات بواسطة الموقع اإللكتروني
http://www.emirateslitfest.com/ar/media-awards

فئات الجائزة:
الفئة
أفضل تغطية إعالمية ــــــ مطبوعة أو
إلكترونية ـــــــ لمهرجان طيران اإلمارات لآلداب
باللغة العربية.

الجائزة
رحلة لشخصين لنيويورك أو لندن ألربعة أيام (منها إجازة نهاية
األسبوع) تشتمل على:
 تذاكر من طيران اإلمارات لشخصين
 إقامة في فندق انتركونتينتال  -فئة الخمس نجوم

رحلة لشخصين لنيويورك أو لندن ألربعة أيام (منها إجازة نهاية
أفضل تغطية إعالمية ـــــــ مطبوعة أو
إلكترونية ـــــــ لمهرجان طيران اإلمارات لآلداب األسبوع) تشتمل على:
باللغة اإلنجليزية.
 تذاكر من طيران اإلمارات لشخصين
 إقامة في فندق انتركونتينتال  -فئة الخمس نجوم
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معايير التقييم:
سيتم تقييم كافة الترشيحات من قبل لجنة متميزة مستقلة تتألف من نخبة من الشخصيات اإلعالمية وخبراء
اإلعالم ،ممن يتمتعون بكفاءة وخبرات عالية في مجال اإلعالم .تقوم مؤسسة اإلمارات لآلداب بتعيين كافة
أعضاء لجنة التحكيم ،ويعد قرار اللجنة نهائيا وملزما.
معايير تقييم األعمال المقدمة:
الدرجة

معايير التقييم
جودة البحث

35

جودة المحتوى؛ مع التركيز على تشجيع القراءة

25

العرض بصفة شمولية

25

مستوى االبتكار

15
100

المجموع
شرح المعايير
جودة البحث

يجب أن تكون المقاالت مبنية على أساس متين من البحث وتستند إلى المصادر الموثوقة ،ونتيجة للتفاعل مع
مهرجان طيران اإلمارات لآلداب ،سواء من خالل المقابالت مع المؤلفين القادمين للمؤتمر ،أم مع ممثلي
المهرجان أو من خالل الزيارة لفعاليات المهرجان ،إذ يجب أن تعكس المقاالت انطباعا دقيقا للحدث األدبي.

جودة المحتوى والتركيز على تشجيع القراءة
يجب أن يتم تقديم المحتوى بدرجة عالية من االحتراف وأن يتمتع بأعلى مستوى من المصداقية ،وأن يكون له
دور في تعزيز شغف القراءة وغرس محبتها في النفوس.
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العرض بصفة شمولية
األخذ بعين االعتبار جاذبية العرض ،وعمق المادة المقدمة ،ووضوح اللغة وكافة العناصر التي تترك أثرا
كبيرا لدى الجمهور المستهدف.
مستوى االبتكار
يجب أن يحفز المقال (التغطية) على طرح األسئلة العميقة ،وعلى تعزيز الرغبة لمعرفة المزيد عن مهرجان
طيران اإلمارات لآلداب واستكشافه ومتابعة فعالياته.

الشروط واألحكام:
 .1المشاركة مفتوحة لوسائل اإلعالم العربية واإلنجليزية المطبوعة واإللكترونية
 .2يمكن للمتسابق المشاركة بأكثر من لغة
 .3سيتم اختيار فائز واحد عن كل لغة ،رغم أنه يسمح للمشاركين بتقديم مشاركتين (بالعربية واإلنجليزية)
 .4يجب أن تغطي المشاركات المقدمة للجائزة مهرجان طيران اإلمارات لآلداب في الفترة ( 19أكتوبر -
 10أبريل)
 .5يجب على المشاركين تقديم المواد الصحفية األصلية مع المستندات المطلوبة ،مرفقة مع نموذج
االشتراك ،الذي يشتمل على كافة المعلومات المطلوبة ،وتسليمها إلى شركة العالقات العامة لمهرجان
طيران اإلمارات لآلداب" بي بي .جي .كون أند ولف" لترتيب توصيل المغلف أو ملء نموذج
االشتراك ،وتحميل التغطيات اإلعالمية وجميع المتطلبات بواسطة الموقع اإللكتروني
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 .6يجب على المشاركين تسليم المواد في مغلف مغلق بإحكام مع كافة المستندات المطلوبة ،ونموذج
البيانات الشخصية ،وإرفاق بطاقة التعريف "  ،" business cardويجب ذكر اسم المؤسسة
اإلعالمية أو الصحيفة أو المجلة أو محطة التلفزيون التي يعملون لديها ،وإذا ثبت بأن المتقدم للمسابقة
لم يعد يعمل في المؤسسة اإلعالمية المذكورة عند تقديمه للمواد الصحفية ،فإن الجائزة تؤول
للمؤسسة اإلعالمية التي كان يعمل بها.
 .7أما المشاركات التي يتم تقديمها بواسطة اإلنترنت فينبغي أن تحمل مصادقة كبير المحررين أو
محررمسؤول ،غير المتقدم للمسابقة.
 .8يجب إرفاق نسخة من المادة المنشورة (حسب فئة اللغة  /الفئات المشاركة) ،على أن يكون تم نشرها
في فترة التغطية المنصوص عليها أعاله.
 .9يتحمل كافة المشاركين ،من جميع أنحاء العالم ،كافة مسؤوليات ومتطلبات ترتيب رحالتهم وإقامتهم
أثناء حضورهم حفل توزيع الجوائز.
 .10إلدارة مؤسسة اإلمارات لآلداب كامل الحق في عدم قبول أي مشاركة غير مكتملة  /أو ال تستوفي
الشروط واألحكام الواردة أعاله ،وهي غير ملزمة بإخطار مقدم الطلب نفسه.
.11آخر موعد لتقديم المشاركات هو 10أبريل .2017
 .12تعد قرارات لجنة التحكيم حاسمة وملزمة ،ولن يتم قبول أي مراسالت بخصوص قرارات اللجنة.
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