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ساري حنفي
رئيس التحرير، وأستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية في بيروت.
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جديـــــــد

إلى  الرامية  أهدافه  من  المزيد  تنفيذ  إطــار  في  العربية،  الوحدة  دراســات  مركز  يعلن 

إغناء فكر القارئ العربي:

البدء بقبول مخطوطات األعمال الروائية الهادفة

التي تصّور بصدق وإبداع فني القضايا المجتمعية في الوطن العربي، والمهاجر.

شروط النشر:

١ ـ  ينشر الــمــركــز األعــمــال الــروائــيــة األصــلــيــة الــتــي تــتــوافــر فيها شـــروط العمل الفني 

الروائي، والتي تُعنى باإلنسان العربي، وقضايا داخل الوطن، وخارجه.

نشر  دار  أي  في  للنشر  قــّدم  قد  يكون  أّال  المقدَّم  الروائي  المخطوط  في  ٢ ـ  يشترط 

أخرى.

والخبرة  االختصاص  ذوي  من  تحكيم  لجنة  على  الروائية  المخطوطات  ٣ ـ  تعرض 

العالية، وذلك لتبيّن مدى أصالة النص الروائي وموافقته شروط النشر المعمول 

بها في المركز، ومن ثم مدى صالحيته للنشر.

٤ ـ  تقّدم مخطوطة النص الروائي باللغة العربية الفصيحة، ومنّضدة على الحاسوب، 

وفق شروط النشر في المركز، وتُرسل مرفقة بالسيرة الذاتية للمؤلِّف إلى قسم 

الدراسات في المركز، وذلك عن طريق البريد اإللكتروني فقط.

٥ ـ  يُبَّلغ المؤلِّف بتسلُِّم مخطوطته خالل مدة أسبوع، وبمدى مالءمتها للنشر خالل 

أربعة أشهر.

info@caus.org.lb :البريد اإللكتروني
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