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في عالم شديد الترابط و جد معولم ،أين يتم صياغة الوعي واآلمال عبر اإلنترنت ، و في عالم معقد سريع 

التغير الذي يواجه تحديات كبيرة تهم البشرية جمعاء ، نعتقد أن المؤسسات الثقافية لها دور أساسي لتلعبه. و 

يمكنهم مرافقة الجماهير في هذه التغييرات ، وإعداد العقول و هيكلتها، وأن يكونوا بوتقة مجتمعات أكثر مرونة 

في مواجهة التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية ، وأن يكونوا محفزات لمجتمعات أكثر إبداًعا وأكثر 

انخراطًا في مستقبلهم. وهكذا ، في عام 2022 ، ستركز أسبوع المتاحف على موضوع "الثقافة والمجتمع 

واالبتكار".

2022



في هذا السياق وبهذه المناسبة نود التركيز بشكل خاص على عالمين يستحقان ويتطلبان اإلستثمار:: 

المؤسسات الثقافية: ما هي الوظائف التي يجب أن تشغلها اآلن وما ما هي مكانة التكنولوجيا في هذه 
التغييرات؟ ما هو دورهم فيما يتعلق بالجماهير المتصلة؟ ما هي االستخدامات للواقع المعزز في بيئة 

المتحف؟ هل ينبغي نشرهم في المتفرس؟ 
اإلنشاء: تعمل تقنية سلسلة الثقة و الرموز الغير قابلة لإلستبدال على إحداث ثورة في عالم الفن، وال سيما 
الفنانين ومنشئي المحتوى والمعارض. يبدو اآلن أن الفنانين قادرون على تحرير أنفسهم من المعارض ، 

كيف تغيرت أدوارهم اآلن؟

2022



سيكون الغرض من هذه النسخة التاسعة من أسبوع المتاحف هو إنشاء 

فرصة للمنظمات الثقافية لمعالجة القضايا االجتماعية ومرافقة تصور الجماهير المتصلة ، ومشاركة المحتوى 
التاريخي والعلمي والفني ، وما إلى ذلك ، من خالل الحملة التقليدية "7 أيام ، 7 مواضيع ، 7هشتاڭات" 

فرصة للمهنيين الثقافيين للمشاركة حول مسألة االبتكار للثقافة وسبب وجودهم في العصر الرقمي ، من خالل 
تنظيم المحادثات ، وفصول دراسية ، والبرامج التعليمية ، وغيرها من "اللحظات الرقمية". المواضيع 

الرئيسية: إضفاء الطابع الديمقراطي على الفن واإلبداع ، الفن والميتافرس ، الرموز الغير قابلة لإلستبدال، 
الواقع االفتراضي ، الواقع المعزز وعلم المتاحف ، الشبكات االجتماعية والوساطة الثقافية ، الشمول 

الرقمي ، االستماع االجتماعي والحمالت الرقمية الثقافية ، الولوج إلى الثقافة للجميع 
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في هذا اليوم سوف نستعرض اإلجراءات المبتكرة بشكل 
خاص التي تم نشرها من قبل مؤسستك ، عبر اإلنترنت 

أو دون اتصال باإلنترنت ، لتعزيز الثقافة وإتاحة الوصول 
إليها ، مع إبراز اإلدماج والتنوع والمساواة.

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع

#اإلبتكار #المساواة #التأثيراإلجتماعي

#الثقافةللجميع #التنوع #الولوج للثقافة

MWاإلبتكار#

 اإلبتكار و الثقافة

© الصورة األصلية:  القوطي األمريكي، جرانت وود، بتصرف من بنبن

 13 يونيو

#اآلالت

#التكنولوجيا #الخوارزمية

#الروبوت #لواقع المعزز #المتفرس

#الذكاء االصطناعي



 في هذا اليوم ،سوف يعبر الفنانون منشئو
 المحتوى عن أنفسهم وستلعب المتاحف دور
 المنسقين االفتراضيين من خالل إنشاء قوائم
!تشغيل وقصص من إنتاجات جماهيرهم

#ابتكارات

#myنفت

MWصانعي المحتوى#

#اعماليالفنية

#مقاطعيالموسيقية

عملي الفني#

صانعي المحتوى

#أغاني

#myرلز

#رسوماتي

14 يونيو

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع



يُطرح سؤال الحرية في مجتمعاتنا أكثر من أي وقت مضى ، كما تظهر 

األحداث الجارية بشكل منتظم. فيما يلي موضوع يمكن للمعارض 

والمكتبات ودور المحفوظات والمتاحف استكشافه مع الجماهير.

MWالحرية#

 ©الحرية، بتصرف من بنبن

15 يونيو

#الحرية

#حرية الحوار

#الديمقراطية #الحرية الفردية

#حريةالمعلومة

#خطاب الكراهية

الحرية

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع



 غالبًا ما تكون الطريقة التي يتم بها التعامل مع الجنس على

 اإلنترنت إشكالية ، فقد حان الوقت لتتناول المنظمات الثقافية

 هذا الموضوع وتعريض الجماهير لمحتوى ثقافي وعلمي ،

 فالحياة الجنسية ال تنتمي إلى صناعة المواد اإلباحية! إنها

 أيًضا فرصة للفنانين ومنشئي المحتوى لنشر محتوى لتفكيك

.الصور النمطية من خالل الفن

#الجنسانية

#المتعة

MWالجنسانية#

#الجنس

#المتاحف_ليست_محايدة

الجنسانية

#الحب #األحاسيس
 © ثالت عشاق، ثيادور جركولت، متحف بول جتي، بتصرف من بنبن 

16 يونيو

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع



 إليكم قضية اجتماعية رئيسية: مستقبل كوكب األرض واستنفاد الموارد

 غير المتجددة. في هذا اليوم ، أظهر مشاركة مؤسستك في مكافحة

 االحتباس الحراري ، وشارك المحتوى الرقمي لزيادة الوعي حول هذا

.الموضوع المهم

 #الكوكب

#كوكب األرض #اإلحتباس الحراري

#المستقبل #إستكشاف الفضاء

MWالبيئة#

#الجو

#تغير المناخ

البيئة

© أفريقيا وأوروبا من على بعد مليون ميل, نازا, بتصرف من بنبن 

17 يونيو

#الجمعات_ للمستقبل #الجمعات_ للمستقبل

#المتاحف للمناخ

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع



#مقتبسات

#التحفيز #أقوال مأثورة

#اإللهام #التعلم

#األمثال

#جودة الحياة#مقتبسات الحكمة

دروس الحياة

18 يونيو

 غالبًا ما تحتوي وسائل التواصل االجتماعي على

 "عبارات حكمة" تهدف إلى إرشاد الناس خالل غابة

 الحياة. يمكن للمتاحف مشاركة دروس الحياة المستوحاة

 من كبار الفنانين والعلماء والمفكرين. الجماهير مدعوة

.للتفاعل ونشر دروس الحياة الخاصة بهم

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع

MWدروس الحياة#



 في هذا اليوم األخير من أسبوع المتاحف ،
 استكشف موضوع الرقص كرمز للحياة المتجددة و
 والدة جديدة! ادُع الجماهير ألداء جلسات الرقص

في مكان إقامتك أو عبر اإلنترنت

#الرقص #الرقص فالمتحف

MWالرقص#

#الرقص_ في _صاالت_ العرض

 #حب_الرقص #تحدي_الرقص #التجديد#رقص في المكتبة

الرقص

19 يونيو

 © هنري ماتيس، الرقصة (النسخة االولى)، متحف الفن المعاصر

الهاشتاجات المرتبطة بالموضوع

 #الوالدة_من _جديد


