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أصدقائي األعزاء في املتاحف واملعارض الفنية واملكتبات
واملؤسسات األرشيفية ومراكز العلوم في جميع أنحاء العالم
بنسخته الخامسة وسيعقد في الفترة  #MuseumWeekعاد
من  23إلى  29نيسان  !2018مرفق بعض املعلومات املفيدة حول
برنامج هذا العام ملساعدتك في االستعداد لهذا املتحف

Photo Fondation Zinsou
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نحن مقتنعون بأن الثقافة والفن والعلوم والتعليم تلعب دورا حيويا في
تنمية مجتمعاتنا ،وتزود  /تقدم الروابط التي ال تعرف الحدود بني النساء
للمبادئ التي  #MuseumWeek 2018والرجال .ولهذا السبب اخترنا تكريس
نتقاسمها للعيش املشترك واملواطنة والتسامح .يعكس كل من الهاشتاجات
(عالمات التصنيف) اليومية املوضحة أدناه جان ًبا معي ًنا من هذه األفكار.
وكما في كل عام الحظوا من فضلكم أننا سنقوم بشكل أساسي بالترويج
معا  -باإلضافة
ألكثر املنشورات األصلية املرتبطة بهذا املوضوع  -العيش ً
وهي الفكرة #MuseumWeek ،إلى تلك املرتبطة بعالمة الهاشتاج نساء
.الرئيسية لحدثنا
فيما يلي بعض النصائح التي توضح الغرض األساسي من كل يوم ،ولكن ال
تتردد في تقديم اقتراحاتك الخاصة حول املوضوعات اليومية .قبل كل شيء،
نتمنى لك قضاء وقت ًا ممتع ًا ُ ..كن مبدع ًا

 7أيام  7 ،مواضيع  7 ،هاشتاج

االثنني  23نيسان

#womenMW

الثالثاء  24 ،نيسان

#cityMW

األربعاء  25نيسان

#heritageMW

الخميس  26نيسان

#professionsMW

الجمعة  27نيسان

#kidsMW

السبت  28أبريل

#natureMW

األحد  29أبريل

#differenceMW

االثنني 23 ،نيسان

#womenMW

على الرغم من أن دور املرأة في املجتمع ال يقل أهمية عن دور الرجل ،إال أنه
بعيد ُكل البعد عن االعتراف به بشكل صحيح .في يوم االثنني 23 ،نيسان /
أبريل ،سنركز على النساء املشهورات في مجاالت التاريخ والفن والثقافة
والعلوم ،باإلضافة إلى جميع النساء املجهوالت الالتي تساعد حياتهن
في بناء الهيكل ملجتمعاتنا .لم يتم اختيار النساء لجمالهن ،لكنهن فنانات
.ومفكرات وعامالت ،وما إلى ذلك
شارك املحتوى الخاص بك مع هاشتاج نساء !#MuseumWeek

الثالثاء 24 ،نيسان

#cityMW

تجسد املدن الحياة االجتماعية ،كما لهذه املدن رسامون وموسيقيون وكتاب ًا
 ،باإلضافة إلى املهندسني املعماريني ومخططي املدن! شجع زوارك على إلقاء
نظرة مختلفة على مدن األمس واليوم وغدا! اشرح فقط كيف تنبع موهبتك من
.كونها جزء مهم من مدينتك وتجسيدها ملساحة معيشة اجتماعية
يوم الثالثاء  24 ،نيسان ،شارك املحتوى الخاص بك مع مدينة
!#MuseumWeek

األربعاء 25 ،نيسان

#heritageMW

سواء كان تراث ًا معمور ًا أو تراث غير ملموس أو حتى تحت املاء ،فنحن
جميعا مرتبطون بتراثنا ونحرص على حمايته والحفاظ عليه حي ًا .احتفل
ً
يوم األربعاء  25 ،نيسان ،بالتراث بجميع أشكاله ،ابدأ من مبناك الخاص
!وصو ًال إلى مجموعاتك الخفية أو مواردك على اإلنترنت
شارك موادك مع تراث !#MuseumWeek

الخميس 26 ،نيسان

#professionsMW

سيتم تسليط الضوء على املهارات التي تحافظ على إبقاء املرافق الثقافية على
قيد الحياة! استفد من هذا اليوم لتقديم مهن فريق العمل للشباب والبالغني!
…وظائف مألوفة أو غامضة ،مواهب محددة  ،كفاءات فريدة
الخميس  26نيسان هو مهن !#MuseumWeek

الجمعة 27 ،نيسان

#kidsMW

األطفال هم مستقبلنا واملرافق الثقافية تلعب دورا هاما بشكل خاص في
تطوير قدراتهم الحركية ،وتحفيز خيالهم ومساعدتهم على اختيار مستقبلهم
الوظيفي .لذا أخبرنا كيف أن منشأتك تقدم لهم خدمات خاصة وتحتفي برؤى
!الطفولة في الفن والثقافة
شارك منشوراتك مع أطفال !#MuseumWeek

السبت 28 ،نيسان

#natureMW

نحن ندرس الطبيعة ونصورها ونعتني بها ونسيء لها ،ولكنها ال تتركنا أبد ًا
وتبقى دائم ًا جز ًءا من حياتنا .نحن في الواقع نمثل جزء ًا كبير ًا من الطبيعة.
شارك املحتوى األصلي الذي يعكس صورته في الثقافة والفن والعلوم ،وصف
لنا حضوره في منشأتك .وما هو تأثير الطبيعة على مؤسساتك؟
اسمحوا لنا أن نعرف طبيعة !#MuseumWeek

#differenceMW

األحد 29 ،نيسان

سأل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في أيام عصر التنوير السؤال التالي:
«كيف يمكن للمرء أن يكون فارسي؟» ،داعيا القراء للتفكير في أشخاص
آخرين بعقل منفتح .كيف يتم تمثيل  /استعراض الفرق في الفن والعلوم
والتاريخ؟ تشكل عالقتنا مع اآلخرين ارتباطنا بالعالم وبحياتنا االجتماعية.
لذا شارك املحتوى األصلي من منشأتك الذي يوضح اختالف
!#MuseumWeek

بالتعاون مع منظمة اليونسكو

 #MuseumWeeKبرعاية مؤسسة  CHANELفرنسا

www.museum-week.org

