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اليوم العالمي
للمتاحف في
بيروت

 18أي��ار ه��و ال�ي��وم العاملي للمتاحف
الذي أطلقه عام  1977املجلس الدولي
للمتاحف (ال �ـ  )I.C.O.Mوتحييه في
لبنان الجمعية اللبنانية للمتاحف.
في هذا اليوم ،تفتح املتاحف أبوابها
م � �ج ��ان ��ًا ل � � �ل� � ��زوار وت � �ن � �ظ ��م ب ��رن ��ام ��ج
نشاطات باملناسبة .ورفعت الجمعية
ه��ذا ال�ع��ام ش�ع��ار «امل�ت��اح��ف ف��ي عالم
متغير :تحديات وإلهامات جديدة».
وف� � ��ي ه� � ��ذا اإلط� � � � ��ار ،ي �ن �ظ��م امل �ت �ح��ف

ال ��وط� �ن ��ي ع �ب ��ر م ��وق �ع ��ه ع �ل ��ى ش�ب�ك��ة
اإلن� �ت ��رن ��ت ب��رن��ام��ج «أع� �ي ��دوه ��م إل��ى
الحياة» فيعرض خمسة أفالم تعتمد
ت�ق�ن�ي��ة ث�ن��ائ�ي��ة األب� �ع ��اد ( )2Dل�ش��رح
ت��اري��خ وأه�م�ي��ة خمس قطع ت�ع� ّ�د من
روائع املتحفُ .
ويطلق املوقع رسميًا
في العيد السبعني للمتحف الوطني
في  27أيار الجاري.
أم � ��ا م �ت �ح��ف ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم� �ي ��رك� �ي ��ة،
ف� �ق ��د ن� �ظ ��م ط� ��اول� ��ة م� �س� �ت ��دي ��رة أله ��ل

االخ �ت �ص��اص ب�ع�ن��وان «امل �ت��اح��ف في
عالم متغير» ،ناقش أهمية تحديث
املتاحف لتجاري العصر.
بدوره ،احتفل متحف ما قبل التاريخ
ف� ��ي ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ي �س��وع �ي��ة ب��أه �م �ي��ة
امل � �ت � �ح ��ف وت � �ق� ��ري� ��ب ال� � �ط �ل��اب إل � �ي ��ه،
ف�ك��ان��ت ال �ب��داي��ة م��ع ن ��دوة علمية عن
«دور ال��وس��اط��ة الثقافية ف��ي تطوير
امل �ت��اح��ف» ،ون�ظ�م��ت م�ش��اغ��ل ل�ط�لاب
امل ��دارس لحثهم على فهم ال�ن��ار قبل

ع� ��ود ال �ث �ق ��اب وال �ص �ي ��د ف ��ي ال�ع�ص��ر
الحجري.
وف��ي ج��ام�ع��ة ال�ب�ل�م�ن��د ،أق ��ام امل�ع��رض
«االث� �ن ��وغ ��راف ��ي» م �ح��اض��رة ب�ع�ن��وان
«ل�ب�ن��ان ف��ي ال �ع��ام  :1920م��ن منظور
ال �ج �ن ��رال غ � � ��ورو» .وت� �ن ��اول ال�ع�ل�م��اء
واألك��ادي �م �ي��ون ال�ج��دل� َّ�ي��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
ل ��والدة ال ��دول وخ�ل��ق «دول مفبركة»
ّ
العربية في املاضي
في زمن الثورات
والحاضر.

