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 النظام األدبي في النرويج
 

  ٌرتكز النظام األدبً فً النروٌج على اعتبارات أساسٌة من ضمنها:
  

تعتبر النروٌج بعدد سكانها الذي ال ٌتجاوز الخمسة مالٌٌن نسمة بلداً لٌس كبٌراً 
حركة نشر للكتب ٌقابلها سوق صغٌر  ةوعلى هذا فإن أٌ. مقارنة بالبلدان األخرى

اضافة إلى التركٌبة السكانٌة للنروٌج حٌث ٌعٌش فٌها . معدومةوأحٌاناً تكون 
.مجموعات قلٌلة فً مساحات كبٌرة  

فً ستٌنٌات القرن الماضً اتفقت األطراف السٌاسٌة أن دعم األدب وتوفٌر 
.شروط العمل الجٌدة له هً مسئولٌة المجتمع  

ثة فً األدب ٌز الحدافعدة خطط لضمان التنوع األدبً وتححٌنها قدمت الحكومة 
.مع ضمان مشروع اعادة نشر التراث الثقافً العالمً فً النروٌج  

 

:وبناء علٌه ٌعتمد النظام األدبً النروٌجً الٌوم على أسس عده منها  
 

المساعدات الحكومٌة المباشرة وغٌر المباشرة لجمٌع القطاعات األدبٌة -  

.التخطٌط االجتماعً  

ٌع اطراف النظام، األمر الذي ٌتطلب مستوى اإللتزام المتبادل والواجب على جم-
.عالً من التنظٌم  

 

 

 الدعم الحكومي لألدب
 

تدعم الدولة األدب والنظام األدبً بوسائل عدٌدة، مادٌاً ومعنوٌاً، هدف جمٌعها 
:ومنها. دعم األدباء ومساعدتهم ودعم لألفكار الُمحفِّزةعلى االبتكار  

 

 -اإلعفاء الضرٌبً

 

دات التً قدمتها الحكومة النروٌجٌة للكاتب هو اإلعفاء إن من أهم المساع
لقد قامت الحكومة بوضع ضرٌبة مهمة اسمها ضرٌبة القٌمة المضافة . الضرٌبً

:وتعرف باسم  

MOMS 
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أصدرت  1967وفً عام %. 25على معظم السلع والخدمات فً البلد بمقدار 
اصة بالكتب للحفاظ الحكومة قراراً باعفاء ضرٌبً على هذه القٌمة المضافة الخ

هذا وقد قدر الدعم غٌر . على أسعارها المنخفضة وذلك لتشجٌع الشراء والقراءة
بأكثر من ملٌار دوالر سنوٌاً  2006المباشر للكتاب ومجال األدب فً عام   

وٌبقى اإلعفاء الضرٌبً نهج واسلوب سٌاسً سٌؤدي إلى تأمٌن التنوع فً نشر 
.الكتب  

 

 مخططات الشراء
 

هذا ٌعنً أن. دولة األدب من خالل ما ٌسمى بمخططات الشراءتدعم ال  

شراء عدد من الدولة وعبر المجلس النروٌجً للشئون الثقافٌة تتولى كل سنة   

وهذا ٌوفر. النسخ لمجموعة من عناوٌٌن الكتب وتوزٌعها على المكتبات العامة  

وفق ما هو  للناشرٌن تداول وشراء كمٌة ال بأس بها من الكتب فً الحد األدنً
تخصص األموال . الحفاظ على اقتصاد النشر له وٌوفر مساهمة مهمة فً  مخطط
.ةللشراء من المٌزانٌة الوطنٌة للدول الالزمة  

 

 المنح
 

 تقدم الحكومة الدعم المباشر للكّتاب على شكل منح، وتمنح تحت
حالمجلس النروٌجً للشئون الثقافٌة الذي ٌتولى النظر فً هذه المن اشراف   

وتتولى مكتبات الدولة أٌضا انشاء. وتحدٌد كٌفٌة توزٌعها على الفنانٌن واألدباء  

صنادٌق لدعم منظمات الكّتاب على شكل منح ٌتم توزٌعها علً الكّتاب      
.والمترجمٌن  

  
 منح حكومية أخرى 

 

الثقافة أٌضاً عن طرٌق آلٌات ترتبط مباشرة بمنظمات تدعم الحكومة النروجٌة   

المجلس النروٌجً للشئون الثقافٌة ٌقدم منحاً للمشارٌع الفردٌة فً سٌاق. ٌٌنالفنان  

كما تعمل ذلك وزارة الخارجٌة والثقافة فضالً . ندوات ومعارض ومؤتمرات  

.عن مصلحة الكنائس التً تساهم بشكل فعلً فً العملٌة الثقافٌة  

ثقافة النروٌجٌةٌتضمن عمل وزارة الخارجٌة الثقافً الدولً أٌضاً نشر الفن وال  

.فً الخارج والتعلٌم النروٌجً فً الجامعات األجنبٌة  
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والمبدأ األساسً الذي ٌعتمده هذا النوع من الدعم هو المسانده دون فرض 
. السٌطرة والمحافظة على استقاللٌة األدب وضمان حرٌة التعبٌر وحرٌة المبدع

.اعدعم الثقافة عادًة ٌشجع على الحداثة والتجدٌد فً اإلبد  

 

 

(DNF) اتحاد ادباء النرويجيين   
 
 

والهدف منه هو حماٌة. عضواً  566م وٌضم حالٌاً 1893تأسس االتحاد فً عام   

.وتشجٌع األدب النروٌجً وحماٌة مصالح األدباء  

تتكون إدارة االتحاد من ثمانٌة أعضاء ٌتم انتخابهم بشكل سنوي من قبل أعضاء 
.االتحاد  

تحاد فً المجلس االستشاري األدبً، الذي ٌتكون منٌصبُّ العمل المركزي لال  

 تسعة اعضاء، ٌتم اختٌارهم على أساس انهم ٌمثلون مجتمعٌن القاعدة
ٌقرأون وٌنظرون فً كل المنشور األدبً. العرٌضة، من المعرفة والرؤٌة األدبٌة  

المجلس االستشاري األدبً عبارة عن هٌئة خبراء اإلتحاد و ٌتولون. النروٌجً  

ظر فً طلبات العضوٌة وٌوصون بالموافقة على المنح والمساعدات األدبٌة الن
.للكّتاب التً تقدم  

ةستشاري األدبً ثمة لجنة دولٌباإلضافة إلى المجلس والمجلس اال  

.العالم حولدائمٌة تهتم بشكل خاص بحرٌة التعبٌر وبالكتاب المضطهٌدن    
تحاد أٌضاً وٌتلقى اال. كتباتالم تحاد هو ما ٌحصل علٌه منأهم مصدر لدخل اال  

 امواالً ٌتُم جمعها بالطرٌقتٌن التقلٌدٌة والرقمٌة إضافة إلى أموال تأتٌِه من
تحاد كما ٌتُم تغطٌة أنشطة اال. لفزٌونإعادة بث المواد األدبٌة عبر اإلذاعة والت

تحاد بعد خصم تكالٌف المتبقى من األموال فً صندوق اال .هذه األموال من
ٌمكن لكل من أعضاء . عام ٌتم ٌتدوٌرها الستخدامها فً منح مختلفةال طالنشا

األعضاء التقدم بطلب للحصول على المساعدات والمنح التً  اإلتحاد وغٌر
.ٌخصصها اإلتحاد للمبدعٌن  

ٔتطثق في نٕائح جًعيح  ءنًسأاج تيٍ األعضاْ ٔغيز األعضاتحاد تٓذِ أيهتشو اال

.انًؤنفيٍ تصزايح  

تحاد دعماً من النوادي النروٌجٌة للكّتاب على شكل أموال تذهب إلىى االكما ٌتلق  

.صندوق التضامن لتموٌل المنح المختلفة  
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 العضوية
 

 

كل كاتب نروٌجً ٌعٌش فً النروٌج أو ٌحمل جنسٌتها وٌعٌش فً الخارج ٌحُق ل
.اداالتحالتقدٌم لعضوٌة ونشراعماالً أدبٌة لها قٌمة   

من نشر عملٌن أدبٌٌن بإمكانِه أن ٌتقدم بطلبعملٌاً هذا ٌعنً أن كل   

ٌقوم المجلس االستشاري األدبً، الذي ٌتكون من. للحصول على عضوٌة اإلتحاد  

ُمقدم طلب العضوٌة وٌسلم توصٌتُه إلى أعمالتسعة من اعضاء، بقراءة   

ٌمكن . مجلس اإلدارة الذي بدورِه ٌتخذ القرار النهائً بشأن قبول العضوٌة
.استمارة طلب العضوٌة وبقٌة اجراءت من قبل امانة االتحاد الحصول على  

 

لى الساعةإ صباحاً  09.00ٌفتح ٌومٌا من الساعة  ،مقر االتحاد فً اوسلو  

.ظهراً   15.00 

:العنوان  
 

DEN NORSKE FORFATTERFORENING (DnF) 

Rådhusgaten 7 

Postboks 327 Sentrum, 
0103 OSLO 

Tlf.: 23 35 76 20 

post@forfatterforeningen.no 

www.forfatterforeningen.no 
 
 
 

 اتحاد كتاب األطفال واألشبال النرويجي
 

الهدف . عضواً  265هن ام وٌضم فً الوقت الر1947تأسس االتحاد فً عام 
النروٌجٌٌن فً هذا للكّتاب  انشائة هو رعاٌة المصالح المهنٌة واالقتصادٌة  من

.ةمن الكتاب الحقل  

ابٌجري تموٌل اتحاد كتاب األطفال أساساً بأكثر من طرٌقة عبر اتحاد الكتّ   

عندما ٌتم خصم األموال الالزمة للنشاط الرئٌسً. والمترجمٌن النروٌجٌٌن  

 لالتحاد من المٌزانٌة ٌتم استخدام األموال المتبقٌة فً التعوٌضات الفردٌة،
ٌقدم االتحاد المساعدة لألعضاء ولغٌرهم من. امج االتحاد المختلفةوبر المنح   

http://www.forfatterforeningen.no/
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 .الذٌن لدٌهم استفسارات أو فً حاجة إلى المساعدة التقنٌة أو الفنٌة
التحاد األطفال واألشبال من سبعة أعضاء ٌتكون مجلس أو الهٌئة اإلدارٌة   

لسٌتولى المج. فٌما ٌتكون المجلس االستشاري األدبً من ستة اعضاء  

ذات الطابع األدبً والهٌئة اإلدارٌة البت فً كل المسائل  االستشاري األدبً   

وهذا المجلس هو نفسه لجنة المنح ومن اختصاصه . والمتصلة بنشاط االتحاد
اعضاء المجلس االستشاري ٌقرأون جٌداً كل ما ٌنشر . فً طلبات العضوٌة النظر

.ٌةحقل أدب األطفال واألشبال باللغة النروٌج ًف  

 للحصول على معلومات اكثر حول من هم أعضاء الهٌئة اإلدارٌة وأعضاء
العودة إلى الصفحة الرئٌسٌة لالتحاد على األنترنٌت كالمجلس االستشاري ٌمكن  

ألعضاء وغٌر األعضاء التقدم بطلب المنح والمساعدات المتصلةامكن تحٌُث ٌ  

اكتوبر  15نهائً محدد فً بهذا المجال وبالمنح المختلفة من االتحاد فً موعد 
المجلس االستشاري األدبً بوصفه لجنة المنح والمساعدات هو . كل عام  من

.دةحة أو بتقدٌم المساعمنٌوصً بال الذي  

   
عالقات"ستشاري األدبً ثمة لجنة دولٌة اضافة إلى الهٌئة اإلدارٌة والمجلس اإل  

د فً المجال الخارجًتتولى أو تتحمل مسئولٌة متابعة نشاط االتحا" خارجٌة   

.وشؤن التعاون الدولً واالتزامات الدولٌة  

 
 العضوية

 

ممن أصدروا كتابٌن  المقٌمٌن فً النروٌج عضوٌة االتحاد مفتوحة لكل الكّتاب 
و الفتٌان فً أقل تقدٌر شرٌطة استٌفائها المقاٌٌس اإلبداعٌة فً هذا ألألطفال 

سواء كانت النروٌجٌة أو السامٌة  المجال، بغض النظر عن اللغة التً كتبت بها
وهو األمر الذي ٌشمل الكتاب المقٌمٌن خارج البلد والحاملٌن . أو لغة أجنبٌة

.الجنسٌة النروٌجٌة  

أو بناء على توصٌة مكتوبة ٌقدمها " شخصً " ٌكون التسجٌل فً النقابة بطلب 
ام نموذج على نموذج ٌمكن الحصول علٌه من مقر النقابة أو باستخد أحد األعضاء

رسوم . العضوٌة الذي ٌمكن تحمٌلة من موقع النقابة على األنترنٌت طلب
.كرونة سنوٌاً  300الوقت الحالً  العضوٌة فً  

 تقع األمانة العامة لالتحاد فً بٌت الكّتاب فً العاصمة أوسلو،
:العنوان  

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) 

Rådhusgt. 7,   
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OsloPostboks 261 Sentrum, 
0103 OSLO   

Tlf.: 22 47 85 70   
sekretariat@nbuforfattere.no   

www.nbuforfattere.no 
 

 رابطة كتاب الدراما النرويجية
 

م وتم التصدٌق على قانونها األساسً فً 1938دٌسمبر  19تأسست الرابطة فً 
م، فً االجتماع السنوي 1939ٌناٌر  17ٌة التً انعقدت فً الفتتاحا الجلسة

: األول بعد الحرب حٌن التأم شمل الرابطة من جدٌد وفٌه أقر اسمها الحالً
وهً تنظٌم ألولئك العالمٌن على انتاج . الرابطة النروٌجٌة لكتاب الدراما
" لها فًأو االستماع "  تلفزٌون / سٌنما/ مسرح " النصوص المعدة للمشاهدة فً 

مهمة الرابطة حماٌة مصالح المسرحٌٌن النروجٌٌن االقتصادٌة والمهنٌة". الردٌو . 
  

الكس " صندوق التعوٌضات باسم  مصدر دخل الرابطة المادي من دخل 
رئٌس اتحاد الكتاب  ٌشغل منصب كان، لكاتب والفٌزٌاوي النروٌجً، ا"برنشمان 

ٌُجمع من مساهمات األعضاء واشتراكات  النروٌجٌٌن فً األربعٌنات، الذي 
المسرحٌٌن ومن التبرعات التً ٌتم جمعها بشكل جماعً وتوزع عبر رابطة 

هذه األموال توزع تحت اشراف الجمعٌة العامة . الكتاب والمترجمٌٌن النروجٌة
.للمسرحٌٌن المعترف بهم ومنح " تعوٌضات " للرابطة، على شكل مساعدات   

ٌوفر االتحاد التوجٌه والمشورة المحددة لألعضاء فً اطار االتفاقٌات والعقود 
.المبرمة  

وٌتم انتخاب المدٌر . ٌتكون مجلس الرابطة من ثمانٌة اعضاء منتخبٌن لمدة سنتٌن
.والنائب فً انتخابات منفصلة  

ٌوصً المجلس . ناوب واحدمن خمسة اعضاء وم وٌتكون المجلس االستشاري 
اتخاذ  االستشاري مجلس الرابطة فً مسائل طلبات العضوٌة التً تتولى األخٌرة

ٌُنتخب اعضاء المجلس االستشاري لمدة ثالث. القرار النهائً بشأنها سنوات  
وٌحق للعضو أن ٌستمر عضواً ألكثر من ست سنوات متتالٌة، أي إذا فاز فً 

.دورتٌن متتالٌتٌن  

المنح فتتكون من ثالثة اعضاء وعضوٌن مناوبٌن تتولى توزٌع المنح أما لجنة  

.والتوصٌات بشأنها  
 

http://www.nbuforfattere.no/
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 العضوية
 

 بإمكان كل من له عمالً درامٌا واحداً أو اكثر فً مجات المسرح والسٌنما
.والتلفزٌون والرادٌو أن ٌصبح عضواً فً الرابطة  

لعضوٌة أن ٌقدم عمله العضوٌة تتطلب المهنٌة والجودة الفنٌة وٌجب على مقدم ا
.باللغة النروٌجٌة أو السامٌة   

كما بامكان أي شخص انجز دراسته العلٌا فً مجال الدراما أن ٌصبح عضواً 
وٌستطٌع العضو الزائر . اعتماداً على طلب ٌتقدم به شخصٌاً  زائراً فً الرابطة 

وٌتُه أو المراقب أن ٌتقدم بطلب للحصول على العضوٌة الكاملة لو وجد بان عض
ٌُرفض طلبه فً قبول العضوٌة أن ٌطلب . كزائر ال تفً بالغرض وٌحق لمن 

ٌتم إٌقاف عضوٌة العضو المراقب إذا لم ٌصبح عضو دائمً . تفسٌراً للرفض
.خالل خمس سنوات  

:موقع سكرتارٌة الرابطة مشترك مع منظمات أخرى ٌتواجد فً  

Forfatter- nes Hus 

Rådhusgt. 7   
Postboks 579 Sentrum, 

0105 OSLO 

Tlf.: + 47 22 47 89 50 

post@dramatiker.no 

www.dramatiker.no 
 

 اتحاد الكّتاب والمترجمين النرويجي
 
م واندمجت  1978 سنة " للكتابة غٌر االبداعٌة"سسست رابطة كّتاب النروٌج أت

اتحاد الكتاب " ت االسم الحالً م تح1990مع رابطة المترجمٌن سنة 
. ٌضم أعضاء من كّتاب الكتب غٌر األدبٌة والمترجمٌن" والمترجمٌن النروٌجً

ٌؤمن االتحاد مصالح اعضائه المهنٌة واالقتصادٌة من خالل التفاوض على 
المبرمة مع الناشرٌن وغٌرهم من المؤسسات الخاصة  االتقاقٌات والعقود 

فاقٌات والعقود الخاصة بنشرواستخدام وتصوٌر المواد بما فً ذلك االت. والعامة
وٌقوم االتحاد بتقدٌم اإلرشاد . المكتوبة العلمٌة اضافة إلى النسخ والرسوم

والمشورة لألعضاء فٌما ٌتعلق بالقضاٌا القانونٌة والتعاقدٌة وٌعمل على تروٌج 

http://www.dramatiker.no/
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د دورات كما ٌنظم اإلتحا. التخصص األدبً وتكرٌس اللغة النروٌجٌة المكتوبة
تمنح . تدرٌبٌة وحلقات دراسٌة لكل من األعضاء واألطراف المعنٌة األخرى

لمادة غٌر أدبٌة وٌضم  عضوٌة االتحاد لكل كاتب أو مترجم نشر مئة صفحة 
.عضواً تقرٌباً  5300الٌوم فً عضوٌته   

فً المكتبات منذ " المواد"مقابل استخدام " حقوق ملكٌة" ٌتلقى االتحاد تعوٌضات 
ٌتمُّ توظٌف . م 1980وتعوٌضات مقابل نسخ األعمال األكادٌمٌة منذ  1979 عام

تشجٌع الكتابة  وٌهدف الصندوق إلى. هذه اإلٌردات عبر صنادٌق األكادٌمٌة
األدبٌة على شكل  رالمتخصصة بما فً ذلك تقدٌم الدعم لمشارٌع المنظمات غٌ

أقل من . موٌل المنحٌخصص االتحاد سنوٌاً حوالً خمسٌن ملٌون كرونه لت. منح
ملٌون كرونه بقلٌل تذهب على شكل منح لمشرعات الكتابة وترجمة المواد  30

تمنح بقٌة المٌزانٌة على شكل منح سفرٌات من شأنها التشجٌع على . غٌر األدبٌة
والمترجمٌن ممن بلغوا سن  زٌادة االتصال والتواصل والنشاط والزماالت للكتاب

.سنة 67  

مجلة دورٌة تعتبر األكبر من نوعها فً النروٌج وٌنشر منها تصدر عن االتحاد 
بالنسبة . ستة أعداد كل عام باالضافة إلى مجلة األعضاء أو نشرة االتحاد

للعضوٌة ممكن أن ٌكون عضواً فً االتحاد كل من كتب أو ترجم نصاً نثرٌاً 
صفحة مطبوعة أو  100حول موضوع غٌر أدبً بما ٌعادل " غٌر ابداعً"

ٌجب أن ٌتم تقٌٌم األعمال المكتوبة . حرفاً محسوبة مع المسافات بٌنها 200000
باختصار فإن االتحاد معنً . وتعتمد من قبل االتحاد أو هٌئة النشر والترجمة

بالموافقة على جمٌع الكتب التً ٌنشرها الناشرون والمقاالت فً الدورٌات 
جمٌع . بٌان الجودةوالمجالت الرئٌسٌة وٌجب أن ٌتصدرها مقال افتتاحً ل

تبلغ رسوم . المنشورات األخرى ٌنظر فٌها قبل اعتمادها أو الموافقة علٌها
.كرونة 1200العضوٌة فً اتحاد   

:العنوان  

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening 

(NFF) 

Uranienborgveien 2,   
0258 OSLO   

Tlf.: 22 12 11 40   
post@nffo.no   
www.nffo.no12 

 
 

http://www.nffo.no12/
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 نقابة المترجمين النرويجية
 

 287بلغ عدد اعضاء النقابة  م 2009بداٌة سنة . م1948تأسست النقابة عام 
وقسم . لغة إلى اللغة النروٌجٌة 48ن ممترجماً ممن قاموا بنقل األعمال المكتوبة 

. اللغة النروٌجٌة إلى ثمان لغات أجنبٌةن من األعضاء االذٌن ٌترجمون مآخر 
ن النقابة هو جمع المترجمٌٌن النروٌجٌن والعمل على رفع جودة مالهدف 

ستواها باللغة النروٌجٌة، وكذلك حماٌة المصالح المهنٌة واالقتصادٌة مالترجمة و
تقوم النقابة بالتفاوض . ساعدة األفراد كل على حدةمالمشتركة والعمل على 

فاقٌات مع اتحاد الناشرٌن ولدٌها أٌضا اتفاقٌات مع المؤسسة النروٌجٌةواعداد ات     
NRK عوم للتلفزٌون واالعالم   NTO  

.اعضاء 6واللجنة االستشارٌة المتخصصة . اعضاء 7ن مجلس النقابة مٌتألف   

تمثل اللجنة االستشارٌة لجنة . ٌعتبر المجلس واللجنة خبراء فً المسائل التقنٌة
وقع النقابة مات فً من المعلومزٌدا م. ى النظر فً طلبات العضوٌةالمنح وتتول

.على األنترنت  

نظمات أخرى تعمل النقابة على اتاحة الفرصة للوصول إلىمبالتعاون مع   

.جانًمٌس والموسوعات عبر شبكة انترنت بشكل من القوامتنوعة مجموعة م  

ش الحر معوقع الشبكة ٌمكن أي شخص االنضمام بحرٌة إلى النقامن م  

ن الزمالء عبر البرٌدمالمترجمٌن والمهتمٌن والبحث وطلب المساعدة   

.األكترونً  

ٌة أن ٌصبح مؤهل لنقل المنتج األدبً إلى النروٌجٌة أو السامترجم مبمقدور أي 
ن الشروط موعلٌه وقتها أن ٌرفق طلبه بواحد . عضواً فً االتحاد حسب طلبه

:الثالثة التالٌة فً أقل تقدٌر  

ئتٌن وأربعٌنمجموع صفحاتهما عن من النثر األدبً ال ٌقل مرجمتان ت - 

 صفحة

ئتٌن صفحةمجموع صفحاتهما معاً عن مٌٌن ال تقل مترجمة عملٌن درا - 

وافقة المجلس على أعمال أصلٌة التً ٌجب أن من الشعر فً نطاق مترجمات  
التنوع ن مٌجب أن تكون المجموعة على قدر . ُترفق طٌاً مع طلب العضوٌة

 .واالتساع على نحو ٌثبت أهلٌة المترجم ٌقوم المجلس بتقٌٌمها والحكم علٌها
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ٌة وبعضها أو تعرض على المسرح معادة ما تنشر الترجمات بالنروٌجٌة أو السا
ن هذا الشرطمٌجوز للمجلس فً حات استثنائٌة االعفاء . النروٌجً أو السامً . 

مً من المقٌمٌن والعاملٌن فً وبامكان مترجمً األدب النروٌجً زو السا
المجلس  ٔيقزر .النروٌج، بعد التأكد وتوثٌق أعمالهم، أن ٌتقدموا لعضوٌة النقابة

نممكن أن ٌصبح عضواً على أساس مفٌما إذا كان طالب العضو   

ن اللجنة االستشارٌةمتوصٌة  . 
 :ادارة النقابة تقع فً بٌت الكّتاب فً اوسلو

Norsk Oversetterforening (NO) 

Rådhusgata 7   
Postboks 579 Sentrum,   

0105 OSLO   
Tlf.: 22 47 80 90   

post@translators.no   
www.oversetterforeningen.n0 

 
 

 قارئ ٌسعى إلى كتاب
 

ِّ تحق انجًيع أ 2002ْٕ ائتالف تأسس في عاو  ٌ يجذٔا فزصتٓى يُطهقاً يٍ إيًاَ

في انٕصٕل إنى األدب، ٔجاء َتيجح تعأٌ أكثز يٍ عشزيٍ يُظًح تًثم انكتّاب 

يجًٕعح يتُٕعح نتهثيح االحتياجاخ انًُٓيح . ٔانزساييٍ ٔانُاشزيٍ ٔانًذرسيٍ

تقٕو ٔسارج انثقافح تتًٕيم ْذِ االئتالف إضافح . ٔانثيذيح انخاصح تانقزاءج ٔانثحث

ٍ انًُظًاخ انًساًْحإنى يساًْاخ األعضاء ي . 

، بما فً نيس يٍ يٓاو االئتالف َشز انكتة ٔنكُّ يذعى ٔصٕل األدب إنى انقارئ

وٌعمل االئتالف على. ذلك تقدٌم الدعم إلى المؤلفٌن والفنانٌٌن والناشرٌن  

ثل االنترنٌت، المكتبات وفً األقساممتٌسٌر الوصول إلى الكتب باشكال شتى   

ن المكتباتمالخاصة  .    
ن الفضة للكّتاب اللذٌن نشروا كتبا مٌمنح االئتالف وسام شرف  2006نذ عام م

االئتالف ن مبدعم  . 
توقع اتفاق مع قارئ " مكتبة كتاب للجمٌع " المكتبات التً ترغب فً ان تصبح 

ٌحصلون على الدعم التقنً والمالً لتوفٌر الكتب إلى أي . ٌسعً إلى كتاب
صوص العادٌةقراءة الن شخص لدٌه صعوبة فً  . 

www.lesersoekerbok.no   

http://www.oversetterforeningen.n0/
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 مركز الكاتب النرويجي
 

. ات للمهتمٌن باألدبمنظمة لألدباء ووكالة خدم  

نه هو خلق التواصل بٌن الكّتاب موالغرض . م1968تأسس المركز فً عام 
ن األشكال موغٌرها  ن خالل القراءات، المحاضرات، الندوات موالجمهور 

 مثل ٌنظمون أنشطة. عضواً  1200ٌبلغ عدد األعضاء الٌوم . واألنشطة التوعوٌة
ٌوم الكتاب، مهرجانات أدبٌة، دورات فً الكتابة والنشر والتواصل، قراءات ٌلقً 

مدارس النروٌج  كما ٌنظم المركز جوالت أدبٌة للكتاّب فً. وٌشارك فٌها الكّتاب
حٌث ٌنقل الكّتاب " ةالحقٌبة المدرسٌ"فً اطار البرنامج الثقافً المتبع تحت اسم 

.إلى المدارس والمكتبات والمؤسسات وكذلك المنظمات الخاصة والشركات  
 

ج مدب عبر برنااألفً تقدٌم من المركز الوطنٌة الفّعالة ب النروٌجً مركز الكات
نتاج الركز لموالعلم والمعرفة  دعم سئول عنم، "المدرسٌة  الحقٌبة الثقافٌة" 
كاتب فً من مد لل البمفا وٌغطً كاظوم سبعة عشر زلدي المرك. دبًألا

  .سومتروندهاٌم وتر  ،بٌرجند كرٌستانسن،اوسلو

: أوسلو كتبه الرئٌسً ٌقع فً بٌت ادب فًم  
  

Norsk forfattersentrum 

Wergelandsveien 29, 
0167 Oslo 

tlf.: 21 09 57 01 

norsk@forfattersentrum.no16 
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