
برنامج األنشطة الثقافية



الــديـــبــاجـــة

»احلق في الثقافة مضمون. حرية اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع 

الثقافي، وتدّعم الثقافة الوطنية في تأّصلها وتنّوعها وجتّددها، مبا يكّرس قيم 

الّتسامح ونبذ العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات واحلوار بني احلضارات. 

حتمي الدولة املوروث الثقافي وتضمن حق األجيال القادمة فيه.«، 

الفصل الثاني واألربعني 42، من الّدستور.

تستلهم الّدورة 32 من معرض تونس الّدولي للكتاب ما جاء في الّدستور 

الّتونسّي من قيم ومبادئ سامية نعتبرها مبثابة العهد الّتونسّي الّثقافي، 

أجيالهم حقوقهم  والّتونسّيني مبختلف  للّتونسّيات  الّذي يضمن  وامليثاق 

الّروحّية، ومنها حّقهم في الّثقافة، وحّقهم في حّرّية اإلبداع، وحّقهم في 

املوروث الّثقافي... واستنادا إلى هذه املبادئ ال نعتبر الكتاب مجرّد منتوج 

تلك  بها  تنّفذ  وطنّية  ثروة  هو  وإّنا  البضائع،  في سوق  ويشترى  يباع 

احلقوق الّروحّية وتترجم على أرض الواقع اليومّي، لتكريس »قيم الّتسامح 

واحلوار بني احلضارات«.  الثقافات  واالنفتاح على مختلف  العنف  ونبذ 

ولتحقيق كّل ذلك على نحو ملموس، اخترنا أن تكون اجّتاهات البرنامج 

مع  نتفاعل  ولم  بعينها  مضامني  نفرض  فلم   ، تشاركّية  العاّمة  الّثقافي 

برامج مسقطة، وإّنا آثرنا أن تكون خّطة العمل مبنّية على ما يرد من 

وحسن  تنظيمها  على  فعملنا  شّتى.  مشارب  من  آتية  جاّدة  مقترحات 

تنسيقها مبراعاة عّدة مقاييس لعّل أبرزها احلرص على مشاركة مختلف 

اجلهات الّتونسّية في أنشطة عديدة كالورشات الّتي اعتنت بالكتاب من 

منظور الّتصميم وحوار الفنون، ثّم املسابقات والعروض الفّنّية، وإشراك 

الكثير من اجلمعّيات واملؤّسسات واملعاهد والكلّيات واملخابر واملنّظمات 

في صياغة هذا البرنامج أو ذاك شكال ومحتوى. واجتهدنا في أن يكون 

تّتسع  حّتى  الفضاءات  من  فنوّعنا  وقطبها،  األنشطة  كّل  مركز  الكتاب 

لالحتفاء  الّتونسّي«  الكتاب  »رحاب  فضاء  فخّصصنا  البرامج.  ملختلف 

بالكتب الّتونسّية اجلديدة وبكّتابها، وفضاء آخر ُجِعل للقراءات احلّرة ملن 

يرغب في قراءة نصوصه أو نصوص غيره، واحتفينا هذه الّسنة بالقّصة 

القصيرة في أمسيات تكريسا لسّنة الّتداول. كما حرصنا في هذه الّدورة 

كّل احلرص على نشر ثقافة حقوق اإلنسان، فاّتفقنا مع املعهد العربي 

ليعّد برنامجا ثرّيا متنّوعا، إميانا مّنا بأّن خير  حلقوق اإلنسان بتونس 



والبعيد.  القريب  املدى  على  العقلّيات  تغيير  هو  اإلرهاب  ملقاومة  وسيلة 

ونّظمنا في نفس االجّتاه عّدة ندوات جعلنا قطبها الّندوة الّدولّية »الّثقافة 

العاّم  الّسياق  في مواجهة اإلرهاب«، وهو موضوع يستمّد وجاهته من 

الّذي تشهده بالدنا. وألجل ذلك سعينا إلى توجيه كّل األنشطة الّثقافّية 

في هذا االجّتاه بحيث يساهم كّل نشاط في نشر ثقافة الكتاب، وثقافة 

احلياة، وثقافة العيش معا، وباخلصوص ثقافة الّصداقة الّتي تعتبر اآلخر 

الّتونسّية على  الّثقافة  تنفتح بفضلها  بّوابة  وثقافته  بلسانه  عّنا  املختلف 

طابعه  على  يحافظ  للكتاب  تونس  معرض  يجعل  مبا  األخرى  الّثقافات 

احلبر  دروب  فضاء  في  فاحتفلنا  الّثقافي.  برنامجه  في  الكونّي  الّدولي 

بكّتاب من جنوب املتوّسط وشماله، ومن إفريقيا، واخلليج، دون أن ننسى 

الكاتب اإلسباني سرفانتس الّذي خّصصنا له ندوة كاملة مبناسبة مرور 

400 سنة على وفاته، محتفني من خالله باللّغة والّثقافة اإلسبانّينت، ولغات 
أخرى كاللّغة الّروسّية واألملانّية في بعض األنشطة األخرى. 

أدباءه  الّتونسّية«،  »األّيام  برنامج  في  يكرم  إذ  الّثقافي،  البرنامج  إّن 

إضافة  ِكرّو،  محّمد  وبلقاسم  املطوي  العروسي  كمحّمد  ذكراهم  ويحيي 

اسميهما  إلى  أهديت  اللّذين  خذر  بن  الدين  ونور  اليعالوي  محّمد  إلى 

جوائز اإلبداع والّنشر لهذه الّسنة، ينتهز الفرصة ليحتفي بذكرى الّطاهر 

احلّداد، وذكرى مرور 170 سنة على إلغاء الّرّق، مذّكرا من وراء كّل ذلك 

بأّن حصول تونس على جائزة نوبل للّسالم لم يكن وليد الّصدفة، وإّنا 

بنضال مستمّر  القدم، موسوٍم  راسخ  إنسانّي طويل  ميراث  هو حصيلة 

من أجل احلّرّية والّسلم الّدائمة. هذه القيم اإلنسانّية اخلالدة لم تأت من 

الّضمير  في  ترسيخها  على  الكّتاب  وكباُر  الكتابُ  دائما  فقد عمل  عدم، 

الّتونسّي. 

الّثقافي في  البرنامج  املبادئ واخليارات، يطمح  كّل هذه  انطالقا من 

دورته الّثانية والّثالثني أن يكون استمرارا واحتفاال بهذه الّروح الّتونسّية 

الّتي اّتخذت من الكتاب، على مّر العصور، مسكنها األبدّي.   

العادل خضر 

املدير العاّم





الــــبرنــامج الّثقـــافـــّي

فضــاء الـندوات
عبـد الّسـالم عيــسـاوي

فضاء دروب الحبر
هنــد الّســوداني

األيّام الّتونسّية
نور الــدين بالــطّيب

الّتنسيق العاّم
سامية قّصاب الّشرفي

أماسي القّصة الّتونسّية
نجيبة الهّمامي وعيسى الجابلي

رحاب الكتاب الّتونسي
الحــبـيـــب بن صـالــحـة

فضاء حقوق اإلنسان
 المعهد العربي لحقوق اإلنسان 

فضاء اقرأ
رضــا كشــتبـــان

فضاء الورشات الّتكوينّية والّثقافّية
ريـــم الـزيانــي عفيف

األنشطة الفّنّية
معــّز عاشـــوري

الّتغريدة الّذهبّية
ماهــر بـوصـــّباط





01
اليوم األّول الجمعة

2مـــــــــارس 5
2 0 1 6

فضاء النشاط الفّنّي

7

فضاء دروب الحــــــبر
التوقيتالفضاء

فضاء األيّام الّتونسّية
الفضاء التوقيت

الفضاء

فضاء حقوق اإلنسان
التوقيتالفضاء

الفضاءفضاء اقرأ التوقيت

التوقيت

حوار : ظالل متوّسطّية
 يف املخاطر املحّدقة باالنسجام الّثقايّف يف ضفاف املتوّسط

  تقدمي: سامّية قّصاب الّشريف
  ميشال ليكا ومجاعة »جذور الّسماء«

جائزة نوبل للسالم
 وانتظارات املجتمع املديّن

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان
مبشاركة: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، 

- االّتحاد العاّم التونسّي للشغل
- اهليئة الوطنية للمحامني

- االحتاد العام التونسّي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدّية  

يوم القّصة الّتونسّية
إحياء ذكرى رحيل حمّمد العروسي املطوي

إشراف: نادي القّصة 
إعداد: يوسف عبد العاطي

تنصيبات فّنّية

قراءة نصوص مسرحية يرافقها عزف موسيقي                                                               

قراءات يف الّشعر والّرواية

حوار : من يكتب التاريخ؟  

 تقدمي: فوزي حمفوظ مبشاركة : بنجمان ستورا )فرنسا(، احلبيب 
القزدغلي )تونس(، قمر بن دانة )تونس(. 

14.30 
16.00

15.00 
17.00

16.30 
18.00

17.00 
19.00

15.00
 18.00

 14.30

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



02
الّسبتاليوم الّثاني

2مـــــــــارس 6
2 0 1 6

فضاء حقوق اإلنسان

أماسي القّصة الّتونسّية

فضاء دروب الحــــــبر

فضــاء الـندوات

فضاء األيّام الّتونسّية

8

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

الفضاء التوقيت

15.00 
17.00

16.30 
18.30

11.00 
14.00

17.00 
19.30

املحامون والّثورة  

ندوة املحامون يف تونس من مقاومة االستبداد إىل 
ثورة احلرّية والكرامة مبناسبة صدور كتاب »املحامون 

والّثورة« لألستاذ عبد الّرزاق الكيالين.

 لقاء مع الكاتب اهلادي قّدور

تقدمي: سامية قّصاب الشريف

يوم أعالم الّثقافة الّتونسّية
الّذكرى األوىل لوفاة الكاتب أيب القاسم حمّمد ِكّرو

 إشراف وإعداد: حمّمد املي.

نقص... لنحيا 
جنيب الربكايت- غادة بن صاحل- حممد فطومي- إبراهيم 

سليماين- يونس السلطاين- بلقيس خليفة.

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



02
اليوم الّثاني الّسبت

2مـــــــــارس 6
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

9

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

11.00 
19.00

10.30
13.00

14.00
16.30

11.00 
18.00

يوم خاّص حول حقوق الّنساء
تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

مبشاركة:
املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق االنسان بتونس ومكتب 
منظمة العفو الدولية بتونس ومجعية النساء التونسيات للبحث 
حول التنمية ورابطة الناخبات التونسيات وصندوق االمم املتحدة 
للسكان ومجعية النساء الدميقراطيات ومجعية بييت ومجعية 
النساء التونسيات للبحث حول التنمية واالحتاد العام التونسي 
للشغل، جلنة املرأة العاملة واملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 

واالجتماعية ومجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.

قراءات يف القصة القصرية
قراءات يف الشعر

غالف وفنان

قراءات يف نصوص الشباب
قراءات يف الرواية

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

10.30 
14.30
16.00

تنصيبات فّنّية

عرض مسرحي لألطفال »لقاء«      
عرض فداوي لوحيدة الدريدي            

عرض موسيقى »ساكسفون« لفاخر حكيمة   

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

خيمة الفنون



04
االثــنيناليوم الّرابع

2مـــــــــارس 8
2 0 1 6

10 03
األحــداليوم الّثالـث

2مـــــــــارس 7
2 0 1 6

10

فضاء دروب الحــــــبر
التوقيتالفضاء

فضاء األيّام الّتونسّية
الفضاء التوقيت

أماسي القّصة الّتونسّية
التوقيتالفضاء

فضــاء الـندوات
الفضاء التوقيت

ندوة نقد الفّن 
اجللسة األوىل، الّنقد املسرحي: مبناسبة اليوم العاملي للمسرح
تقدمي: منرية بن مصطفى حّشانة، املتدخلون: حممود املاجري، حممد 

مسعود إدريس، فتحي العكاري، محدي احلمايدي.  
اجللسة الثانية : الّنقد الّسينمائّي واملوسيقّي والفنون الّتشكيلّية

تقدمي: أمحد عامر، املتدخلون: مسري بّشة، صالح الكايف ، سلوى 
املستريي، سامي النصري، عادل بوعالق.

ندوة اّللغة الّروسّية، الفرص والّتحّديات

مبسامهة: وزارة الّتربية ووزارة الّتعليم العايل والبحث العلمي، وسفارة روسيا 
بتونس، واملركز الّروسي للعلوم والّثقافة بتونس، واملجتمع املدين الّروسي.

تقدمي: رندة الزّياين بوسنينة، املتدخلون: دمييتري كفتكو، عادل حّداد، 
وّناس حفيان، نتاليا كوبتشا. 

لقاء مع الكاتب برينو روا

تقدمي: حممد جهاد السوسي.

11.00 
14.00

15.00 
17.00

15.30 
17.30

15.00 
18.00

يوم الّشعر الّتونسّي 

إشراف: بيت الّشعر 
 إعداد: حمّمد اخلالدي

11.00 
13.00

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 
صباحّية القّصة الّتونسّية: زينب اهلداجي- حفيظة قارة بيبان - 

رضا بن صاحل- أمين عويضة- حبيب املرموش
أماسي القّصة الّتونسّية: حممد قاسم اخلزامي- عماد عبد 

الكرمي- فائقة قنفايل- رشيدة الّشارين- بسمة الشّوايل

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الّثقايف
جناح علي الدوعاجي

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



04
اليوم الّرابع االثــنين

2مـــــــــارس 8
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

11

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

03
اليوم الّثالـث األحــد

2مـــــــــارس 7
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

11

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

11.00 
19.00

11.00 
18.00

يوم خاص حول التربية
على حقوق اإلنسان واملواطنة

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان
مبشاركة:

- املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق االنسان بتونس
- مكتب منظمة العفو الدولية بتونس

- مجعية توانسة
- املركز الدويل لعلوم اإلنسان جبيل )لبنان( 

- أعضاء شبكة عهد

قراءات يف النقد
قراءات يف نصوص الشباب

قراءات يف الشعر
قراءات يف القّصة القصرية

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

كتاب يف ثالث عشرة كلمة

10.30
13.00

14.00
16.30

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

10.30 
14.30
16.00
18.00

تنصيبات فّنّية

عرض مسرحي خاص باألطفال "قرية االخبار"
عرض للرقص املعاصر  "غفلة"

رض فين سركوي "أن تقرأ"
عرض مسرحي  للضيوف و تكرمي كّتاب مسرحيني  

الفضاء الثقايف

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



04
االثــنيناليوم الّرابع

2مـــــــــارس 8
2 0 1 6

12

فضاء دروب الحــــــبر
التوقيتالفضاء

فضاء األيّام الّتونسّية
الفضاء التوقيت

أماسي القّصة الّتونسّية
التوقيتالفضاء

فضــاء الـندوات
الفضاء التوقيت

الـّنــــدوة
 الـــّدولّية 
للمعرض

الّثقافة يف مواجهة اإلرهاب 
بإشراف وزيرة  الثقافة واملحافظة على التراث سنيا مبارك  والوزير املكلف بالعالقة مع 

اهليئات الدستورية واملجتمع املدين ومنظمات حقوق االنسان كمال اجلندويب
اجللسة األوىل: املثّقفون وأشكال العنف اجلديدة    

 تقدمي: باسط بن حسن، املتدخلون: رياض الصيداوي )سويسرا(، 
احلبيب القزدغلي )تونس(، فؤاد العروسي )فرنسا(، أدونيس العكرة 

)لبنان(.
 اجللسة الّثانية: اإلرهاب والقانون

 تقدمي: غازي الغرايري، املتدخلون: خالد املاجري ، سليم اللغماين، 
عدنان ليمام، روضة قرايف، عياض بن عاشور.

 اجللسة الّثالثة: كيف نواجه اإلرهاب السيربنيطيقي 
تقدمي: الّطاهر بن قيزة، املتدخلون: جوهر اجلموسي )تونس(، علي 

كرميي )املغرب( ، ندمي منصوري )لبنان ( نوفل الفرخية )تونس(. 
اجللسة الّرابعة: اإلرهاب والبيئة   

تقدمي: حممد احلاج سامل، املتدخلون: محزة املؤدب، ماهر الزغالمي، 
جهاد احلاج سامل ، بلقاسم بداري )تونس(.

ندوات الّناشرين )باالشتراك مع اّتحاد الّناشرين الّتونسّيني(
مشاكل نقل املتون الفلسفّية 

تقدمي: يوسف الّصّديق

11.00 
12.00

12.00 
13.00

13.00 
14.00

15.00 
16.00

16.00 
17.00

15.00 

حوار: تونس بعيون كّتاب املهجر  

تقدمي: هند الّسوداين 
مبشاركة : اهلادي قدور وفوزي ماّلح ورفيق بن صاحل

حوار: فّن الّرسم والكتاب: أّي عالقة؟
تقدمي: عّمار العّزوزي

مبشاركة :برينو روا)فرنسا(، سناء متزيين)تونس(، تياري 
فابر)فرنسا(، ماريان كاتزاراس)تونس(، عبد الفّتاح مّمي)تونس(.

15.00 
17.00

17.00 
18.00

11.00 
18.00

يوم صفاقس 
عاصمة الّثقافة العربية 2016

إشراف: ربيعة بلفقري

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 

نور اهلدى خليل، نبيل قّديش، أمين الّدّبوسي، 
عمارة عمارة، آمال خمتار.

الفضاء الثقايف

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



04
اليوم الّرابع االثــنين

2مـــــــــارس 8
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

13

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

10.30
13.00

14.00
16.30

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

11.00 
19.00

يوم خاّص بالّشباب والّطفولة

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

مبشاركة:
- املفوضية السامية لألمم املتحدة  حلقوق االنسان بتونس

- محلة توعية حول الصحة االجنابية 

قراءات يف الرواية 
قراءات يف الشعر 

قراءات يف نصوص الشباب
قراءات يف النقد

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
18.00

ناشر ومكتبة

10.30 
14.30
16.00

تنصيبات فّنّية

عرض للرقص املعاصر »قّصة حياة«
قراءات مسرحية يرافقها عزف موسيقي  

عرض ملوسيقى اجلاز - جمموعة زياد بّقة  

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



05
الثــالثاءاليوم الخامس

2مـــــــــارس 9
2 0 1 6

فضاء حقوق اإلنسان

أماسي القّصة الّتونسّية

فضاء دروب الحــــــبر

فضــاء الـندوات

فضاء األيّام الّتونسّية

14

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

الفضاء التوقيت

 اإليداع القانوين للمصنفات وحقوق الّتأليف
اجللسة األوىل: اإليداع القانوين

تقدمي: سامية القمريت، املتدخلون: السّيدة الّتوايت )اجلزائر(، ادريس 
خروز )املغرب(، لطفي الزيادي. 

اجللسة الّثانية: حقوق الّتأليف
تقدمي: رجاء بن سالمة، املتدخلون:يوسف بن ابراهيم، حممد صاحل 
املعاجل، جنوى جراد، سهام الزغيدي، رمزي القرواشي، رياض الّتوايت.
تكرمي ناصيف نّصار باالشتراك مع خمرب الثقافات 

والتكنولوجيات واملقاربات الفلسفّية

تقدمي : الّطاهر بن قيزة، املتدخلون: حممد بن ساسي، تاجة بن 
علي، األخضر الّسلطاين، نعيمة الرياحي ، كرمية الربيكي ، كرمي 

بالقاضي. 

11.00 
12.00

12.00 
13.00

15.00 
17.00

حوار: مقال الرأي بقلم الكاتب

تقدمي: خمتار خلفاوي، مبشاركة : عّمار عزوزي، صاموال دوات، 
سليم مصمودي، يوسف رزوقة، أمال خمتار.

لقاء: مع ليليان طورام 
تقدمي: سفيان بن فرحات

14.00 
16.00

16.00 
18.00

15.00 
17.00

يوم الطاهر احلّداد

إشراف: املكتبة الوطنّية
 إعداد: رجاء بن سالمة وقمر بن دانة

نقص... لنحيا .. حلقة نقاش: القّصة الّتونسّية وآفاق الّتجديد
 حفيظة قارة بيبان، رضا بن صاحل، رشيدة الّشارين، بسمة 

الّشّوايل، األسعد بن حسني.
القصة الفرنسية

حممد بليغ الّتركي- هشام قاسم- حامت القروي- صادق القائدي- 
مهدي حسن.

11.00 
13.00

17.00 
19.30

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



05
اليوم الخامس الثــالثاء

2مـــــــــارس 9
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

15

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

11.00 
19.00

يوم خاّص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان
مبشاركة:

- مكتب منظمة العفو الدولية بتونس
- مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق اإلنسان بتونس

- رابطة الناخبات التونسيات
- مجعية بييت

- مجعية مجعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
- االحتاد العام التونسي للشغل

قراءات يف أدب الطفل
قراءات يف الشعر

قراءات يف املسرحية
قراءات يف الرواية

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
18.00

الّصحفي الّناقد والّناشر 

10.30
13.00

14.00
16.30

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

تنصيبات فّنّية
عرض  مسرحي لألطفال »ذئب الغابة« اخراج نادر بلعيد 

عرض للرقص  املعاصر »جذران« سليم بن صافية ومحدي الطرابلسي 
عرض فداوي لكمال يعالوي

عرض موسيقي غنائي »االمسر«  ملنري العرقي والشاذيل البيدايل
أماسي الّشعر الشعيّب 

تنسيق: اجلليدي العويين، مبشاركة الشعراء: حممد الغزال الكثريي، 
بالقاسم عبد الّلطيف، منري الّلطيفي، حسني الّزمزمي، فوزية احلّرايب.

10.30 
14.30
15.00
16.00

17.00

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون

خيمة الفنون



06
اإلربــعاءاليوم الّسادس

3مـــــــــارس 0
2 0 1 6

فضاء حقوق اإلنسان

أماسي القّصة الّتونسّية

فضاء دروب الحــــــبر

فضــاء الـندوات

فضاء األيّام الّتونسّية

16

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

الفضاء التوقيت

 ندوة اخلّط العريب نظرات سيميائّية ومجالّية )بالّتعاون مع األلكسو(
اجللسة األوىل : اخلّط العريب وتأريخ الّتجارب اجلمالية 
تقدمي: ليلى الّسلماوي، املتدخلون: جاك لومبار)فرنسا(، فاتح بن عامر، 

عمر الغدامسي، طارق عبيد، عمر اجلمين.
اجللسة الثانية : الّتعابري اجلديدة يف اخلّط العريب

تقدمي: نبيل الّصوايب، املتدخلون: ليلى السلماوي، عفاف النوايل، 
حممد قيقة، خالد عبيدة، مسري بن قويعة، نور الّدين العوين.

ترافق الندوة ورشات يف اخلّط العريّب
 وعرض لوحات فّنية يف جمال اخلّط

ندوات الّناشرين )باالشتراك مع اّتحاد الّناشرين الّتونسّيني(
ملحة عن حالة الّنشر يف تونس

تقدمي: غازي املجربي

11.00 
12.00

12.00 
13.00

15.00 
17.00

حوار: مسارات إفريقّية...
تقدمي: ليونال قوتيي، مبشاركة : ليليان تورام )فرنسا(، سيلفي 
نتسامي، صوالنج بونقو )الغابون(، سيودو نورو انداي )سينغال(.

حوار: مفكرو اإلسالم اجلدد  
تقدمي: ألفة يوسف، مبشاركة : ناصيف نّصار ، عبد املجيد الشريف، 

فوزي البدوي، وحيد الّسعفي، ناجية الورميي.
حوار: املرأة واحلرية   

تقدمي: قمر بن دانة، مبشاركة : فوزية الزواري )فرنسا(. رابعة بن 
عاشور. آمنة باحلاج حيىي. صويف بسّيس )فرنسا(.

11.00 
13.00

14.00 
16.00

16.00 
18.00

15.00 
17.00

احياء الذكرى 170 إللغاء الّرق بتونس

إشراف وإعداد: عبد احلميد لرقش

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 

عفاف الشتيوي- ابتسام خليل - شكري املبخوت- األسعد بن 
حسني- عمر السعيدي.

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



06
اليوم الّسادس اإلربــعاء

3مـــــــــارس 0
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

17

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

10.30
13.00

14.00
16.30

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

11.00 
19.00

يوم خاّص بقضايا اللجوء واهلجرة

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

مبشاركة:
- اهلالل األمحر التونسي 

- مجعية تونس أرض الّلجوء 
- املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

قراءات يف نصوص الشباب
قراءات يف أدب الطفل

قراءات يف الشعر
قراءات يف الرواية

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
18.00

حلقة قراءة مشتركة

10.30 
14.30
16.00

تنصيبات فّنّية

ألعاب سحرية لالطفال، رضا التونسي 
عرض للرقص املمسرح »موال« إخراج وليد اخلضراوي

عرض موسيقى غنائي »نغمات« ملجموعة نريوز

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



07
الخميساليوم الّسابع

3مـــــــــارس 1
2 0 1 6

فضاء حقوق اإلنسان

أماسي القّصة الّتونسّية

فضاء دروب الحــــــبر

فضــاء الـندوات

فضاء األيّام الّتونسّية

18

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

الفضاء التوقيت

ندوة تكرمي املرحوم حممد اليعالوي

حممد اليعالوي األكادميي واملبدع 
تقدمي: مربوك املناعي، املتدخلون : عبد العزيز قاسم، مجعة شيخة، 

خمتار العبيدي، حممد الربهومي. 

شـهـــادات
مبشاركة: علّي محريت، إبراهيم شـّبوح، حبيب الّلمسي، عبد اجلليل 

القروي، رياض املرزوقي، فاطمة األخضر.

الكتابة اإلبداعّية بني الّنّص والّصورة
تقدمي:علي الفريوي، املتدخلون : رضا بن عريبية، سامي القلييب، 

فاتح بن عمر، حممد الّرقيق.

11.00 
12.00

12.00 
13.00

15.00 
16.00

حوار: الّرواية والّتتوجيات

تقدمي: نبيل قديش، مبشاركة : شكري املبخوت )تونس(. حممد 
فخراين )مصر(. مّحور زيادة )السودان(، فرانسييسكو جوهر 

)إيطاليا (.
حوار: روايات اخليال العلمّي

تقدمي: اهلادي ثابت، مبشاركة : كوثر عّياد، اهلادي عّياد، روجيه 
بوزاتو )فرنسا(. 

14.00 
16.00

16.00 
18.00

11.00 
17.00

يوم الكاتب الّتونسّي

إعداد: اّتحاد الكّتاب الّتونسّيني
إشراف: صالح الّدين احلميدي

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 

صفاء متاع اهلل- حمّمد عيسى املؤّدب - ليلى النصراوي - 
نبيل درغوث- مها عزوز- مراد احلجري.

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



07
اليوم الّسابع الخميس

3مـــــــــارس 1
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

19

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

11.00 
19.00

يوم خاّص باحلّريات الفردّية

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

مبشاركة:
- اجلمعية التونسية للحريات الفردية

- حتالف املجتمع املدين

قراءات يف الرواية
قراءات يف الشعر

قراءات يف نصوص الشباب
قراءات يف النقد

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
18.00 كّل شيء إاّل السياسة

10.30
13.00

14.00
16.30

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
حتت إشراف : فيصل اخلضريي - وليد العرفاوي

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
حتت إشراف : رؤوف العرفاوي - سامل عون   

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
حتت إشراف : طه شفتر

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
حتت إشراف : سهيل فخفاخ - شكيب داود - فاروق الصفاقسي - عصام السمريي
الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.

حتت إشراف : أمال الكادري - راميون بوسيه - كمال متر 
الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي

حتت إشراف : حممد بكار - كوثر السالمي

10.30 
14.30
16.00

تنصيبات فّنّية

عرض فداوي لالطفال 
عرض للرقص املعاصر »راس راس« - حممد الشنييت

عرض فّني سركوي »أن تقرأ« 

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



08
الجمعةاليوم الّثامن

0أفريـــــــــــل 1
2 0 1 6

20

فضاء دروب الحــــــبر
التوقيتالفضاء

فضاء األيّام الّتونسّية
الفضاء التوقيت

أماسي القّصة الّتونسّية
التوقيتالفضاء

فضــاء الـندوات
الفضاء التوقيت

ندوة مستقبل اآلداب املغاربّية
املحور األول: التعّدد اللغوّي املنشود يف اإلبداع    
تقدمي: الصادق قسومة، املتدخلون  : عفيفة برارحي )اجلزائر(، وفاء 

بسّيس، بّسام العلوي، سناء الّدمحاين )تونس(. 
ثنائية الّلغة يف البحث األكادميّي 

تقدمي: احلبيب بن صاحلة، املتدخلون : بتريك فوازان )فرنسا( عبد 
الواحد مربور )املغرب( عصام معشاوي. عادل عّباسي )تونس(.

11.00 
12.00

14.00 
15.00

15.00 
16.00

ندوة الّرواية الّتونسّية اليوم

املحور األول: حتّوالت البطل يف الّرواية الّتونسّية
تقدمي: حمّمد اخلبو،  املتدخلون  :  سلوى السعداوي، أمحد الّناوي 

البدري، رضا بن صاحل، خالد لسود

املحور الثاين: املحظور يف الّرواية الّتونسّية
تقدمي: حممد صاحل جمّيد،  املتدخلون  : أمحد الّسماوي، مصطفى 

الكيالين، فيصل الّشّطي، آمال خمتار.

ندوات الّناشرين )باالشتراك مع اّتحاد الّناشرين 
الّتونسّيني( الّدولة يف جندة قطاع الّنشر

تقدمي: البشري بن سالمة

يوم الجـــــــوائـــــــــز
حفل اإلعالن عن جوائز المعرض الكبرى لالبداع والنشر 

14.00 
16.00

حوار: العادات واملمارسات ما بني الواقع واألدب 

تقدمي: رجاء بن سالمة، مبشاركة : كاترين سيمون، صويف بسيس 
) فرنسا(. ماهر نعناع، رشيد الّضعيف )لبنان(، علي بدر )العراق(.

حوار: حّنبعل بني الّتاريخ واخليال
تقدمي: فوزي حمفوظ، مبشاركة : اهلادي ثابت، عبد العزيز 

بلخوجة، حمّمد فنطر، عبد العزيز بوقّزي )تونس(. 

14.00 
16.00

16.00 
18.00

15.00 
18.00

يوم الشاعر حممد الصغري أوالد أمحد
 أمسية شعرية دولّية على شرف أوالد أمحد 

مبشاركة: عبد اهلل الصيخان )السعودّية(، وشوقي بزيغ )لبنان(، شيما باث 
قاقو )إسبانيا(، سامح حمجوب )مصر(.

إعداد: حممد الصغري أوالد أمحد، إشراف: عادل حاج سامل

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 
أمسّية القصة القصرية جدا

 فاطمة بن حممود- شادية القامسي- سعيف علي-
عبد اهلل املتقي- حممد بوحوش- شكري الباصومي.

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي

16.00 
18.00



08
اليوم الّثامن الجمعة

0أفريـــــــــــل 1
2 0 1 6

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

21

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

في رحاب الكتاب التونسي
الفضاء التوقيت

11.00 
19.00

يوم حول العدالة االنتقالية 

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

مبشاركة:
-  املركز الدويل لعلوم اإلنسان جبيل )لبنان( 

قراءات يف أدب الطفل 
قراءات يف األقصوصة 

قراءات يف الشعر
قراءات يف النقد

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
حقوق املؤلف واإليداع القانوين                         18.00

10.30 
14.30
16.00

11.00 
17.00

تنصيبات فّنّية

عرض مسرحي لالطفال » تراب الغابة«
قراءات مسرحّية يرافقها  عزف موسيقي  

عرض موسيقى غنائي »نبض تونس« إلبراهيم هبلول

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
يوم التقييم

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
يوم التقييم

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
يوم التقييم

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
يوم التقييم

الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.
يوم التقييم

الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي
يوم التقييم

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



09
الّسبتاليوم الّتاسع

فضاء حقوق اإلنسان

أماسي القّصة الّتونسّية

فضاء دروب الحــــــبر

فضــاء الـندوات

فضاء األيّام الّتونسّية

22

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

الفضاء
التوقيت

0أفريـــــــــــل 2
2 0 1 6

يوم الجوائز
حفل اإلعالن عن جوائز الورشات والمسابقات

ندوة سرفانتس بتونس )بالّتعاون مع معهد سرفانتس بتونس واجلمعّية 
الّتونسّية لدارسي الّلغة اإلسبانّية وآداهبا(

املحور األول : سرفينتس سرية وأدبا 
لوثيا  مانويل  : خوسي  املتدخلون  قاقو،  باث  ماريا  تقدمي: خوسي 

ميخياس، عبد الكرمي قفصي سالمة، ضحى عبيد، خوسي مونتارو

املحور الّثاين : أدب سرفنتيس والعامل العريب 
تقدمي: خوسي مانويل لوثيا ميخياس،  املتدخلون : رضا مامي، حامت 

بوريال، خوسي ماريا باث قاقو، نور الدين عشريي. 

ندوة: روافد جديدة يف الّرواية العربّية
تقدمي: الّطاهر بن حيىي، مبشاركة:حاجي جابر )إيرتريا(، مّحور زيادة 

)سودان(، بثينة العيسي )كويت(، توفيق العلوي، علي بدر)العراق(.

11.00 
12.00

12.00 
13.00

15.00 
17.00

لقاء مع: فوزّية الّزواري

تقدمي: سامية القّصاب الّشريف

لقاء مع: رشيد الّضعيف

تقدمي: أمين الّدّبوسي

يوم الّترمجان الّتونسّي

إعداد: املركز الوطين للترمجة
إشراف : خالد الوغالين، سهيل الّشملي.

15.00 
17.00

11.00 
18.00

17.00 
18.00

17.00 
19.30

نقص... لنحيا 

خلود اخلماسي- عائشة املؤّدب - سهى خبتة- مهدي بن سليمان- 
عبد املجيد فرحات.

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

قاعة املحاضرات 1 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف
جناح علي الدوعاجي



09
اليوم الّتاسع الّسبت

فضــاء الـورشــات

فضاء النشاط الفّنّي

في رحاب الكتاب التونسي

فضاء اقرأ

فضاء حقوق اإلنسان

23

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

الفضاء

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

التوقيت

0أفريـــــــــــل 2
2 0 1 6

11.00 
19.00

يوم خاص حول القضاء ومناهضة اإلرهاب

تقدمي : املعهد العريب حلقوق اإلنسان

 مبشاركة:
- مكتب منظمة العفو الدولية  بتونس

- مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة حلقوق االنسان بتونس
- املركز الدويل لعلوم االنسان - جبيل )لبنان( 

قراءات يف الرواية 
قراءات يف الشعر
قراءات يف الشعر

قراءات يف نصوص الشباب

11.00 
13. 00

16.00 
18. 00

11.00 
18.00

أّول وآخر مجلة الكتاب اجلميل 
يف البحث عن ناشر

10.30 
14.30
16.00

تنصيبات فّنّية

عرض مسرحي لألطفال: » بائعة الكبريت«
عرض للرقص املعاصر: »اآلن واهلنا«- سريين دوس

عرض فّني سريكوّي: »أن نقرأ« 

15.00 
18.00

الورشة1 أشغال هتذيب الكتاب التقليدّي بالّتعاون مع املكتبة الوطنّية.
يوم تتويج الفائزين 

الورشة 2 ثقافة الكتاب يف املؤّسسة العسكرّية بالّتعاون مع وزارة الّدفاع.
يوم تتويج الفائزين 

الورشة 3 من الكتاب املوجز إىل الفيلم القصري
يوم تتويج الفائزين 

الورشة 4 طفلي يصنع كتابا بالتعاون مع وزارة التربية.
يوم تتويج الفائزين 

الورشة 5 متارين وتصاوير وكتابة للتعريف بالّلغة األملانية بالتعاون مع وزارة التربية.
يوم تتويج الفائزين 

الورشة 6 طفلي يصّمم طابعا بريدّيا بالتعاون مع الربيد التونسّي
يوم تتويج الفائزين 

قاعة املحاضرات 2 
الطابق الألول

الفضاء الثقايف
الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون



10
األحــــــــداليوم العاشر

فضاء النشاط الفّنّي

فضاء اقرأفي رحاب الكتاب التونسي

24

الفضاء

التوقيت

التوقيت

الفضاء

0أفريـــــــــــل 3
2 0 1 6

قراءات يف القّصة القصرية 
قراءات يف الشعر 

قراءات يف نصوص الشباب وقراءات يف الرواية
قراءات يف أدب الطفل

11.00 
15. 00

10.30 
12.00

تنصيبات فّنّية

عرض فداوي، عبدالستار عمامو
عرض إيقاعات، أطفال غمراسن  لبشري األسود

الفضاء الثقايف

خيمة الفنون


