Γράμματα
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των Γραμμάτων,
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες:
εκδίδουν έργα λογοτεχνικού, ιστορικού, φιλολογικού και
καλλιτεχνικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος
επιχορηγούν διάφορες κατηγορίες εκδόσεων, όπως:
α) περιοδικές εκδόσεις πολιτιστικού περιεχομένου, με στόχο
την ενίσχυση της έκδοσης αξιόλογων περιοδικών εκδόσεων που
δημοσιεύουν άρθρα και μελέτες τα οποία προβάλλουν θέματα,
μορφές και γεγονότα από τον χώρο της κυπριακής λογοτεχνικής
και καλλιτεχνικής δημιουργίας, της ιστορίας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
β) μεταφράσεις έργων Κυπρίων Λογοτεχνών από την ελληνική σε
ξένες γλώσσες με στόχο την παροχή κινήτρων για την προβολή
και διάδοση της κυπριακής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και την
ενίσχυση της κινητικότητας του κυπριακού λογοτεχνικού
βιβλίου και των Κυπρίων λογοτεχνών
στον διεθνή χώρο.
γ) μεταφράσεις και εκδόσεις έργων της Τουρκοκυπριακής
Γραμματείας στην ελληνική γλώσσα και έργων της Ελληνικής
Γραμματείας της Κύπρου στην τουρκική γλώσσα, επιδιώκοντας
μια βαθύτερη αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου
μέσω της λογοτεχνίας και γενικότερα της γραμματείας τους.
διοργανώνουν λογοτεχνικές εκδηλώσεις στην Κύπρο και το
εξωτερικό
επιχορηγούν φορείς και άτομα για τη διοργάνωση
λογοτεχνικών εκδηλώσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό,
καθώς και τη συμμετοχή φορέων και ατόμων σε συνέδρια και
εκδηλώσεις στο εξωτερικό.

Για την προβολή της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής
Πολιτιστικές Υπηρεσίες αγοράζουν και αποστέλλουν

οι
σε

πολιτιστικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε βιβλιοθήκες, καθώς
και σε πρεσβείες της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό,
σημαντικό αριθμό λογοτεχνικών και άλλων εκδόσεων γενικού
ενδιαφέροντος. Επιπλέον, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες στηρίζουν
τη συμμετοχή του κυπριακών φορέων σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου
στο εξωτερικό με δικό τους περίπτερο.

Με σκοπό τη στήριξη και ανάδειξη του λογοτεχνικού έργου των
Κυπρίων συγγραφέων, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν το
θεσμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας σε ετήσια βάση.

Οι Κατηγορίες των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας είναι: Ποίηση,
Μυθιστόρημα, Διήγημα/Νουβέλα, Δοκίμιο/Μελέτη, Βραβείο Νέου
Λογοτέχνη, Λογοτεχνία για Μικρά Παιδιά, Λογοτεχνία για Μεγάλα
Παιδιά και Εφήβους και Εικονογράφησης Λογοτεχνικού Βιβλίου για
Παιδιά και Εφήβους. Όλα τα Βραβεία συνοδεύονται με ποσό ύψους
€3000 και τιμητικό δίπλωμα.

Τα Αριστεία Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών αποτελούν την
ύψιστη τιμή την οποία η Κυπριακή Πολιτεία αποτίει στους
πνευματικούς ανθρώπους και τους επιστήμονες. Αριστείο
απονέμεται σε πνευματικούς ανθρώπους για τη μακρά προσφορά
τους στα γράμματα και τις τέχνες ή σε επιστήμονες για τη
συμβολή τους στην ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας και του
πολιτισμού. Τα Αριστεία απονέμονται από τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Δημοκρατίας.

