
8/15/22, 10:13 AM https://www.birzeit.edu/ar/weekly

https://www.birzeit.edu/ar/weekly 1/3

15 آب 2022

تعّد متحف جامعة بیرزیت لسلسلة مشوقة ومتنوعة من المعارض والفعالیات
والنشاطات للعام األكادیمي القادم 2022-2023، والتي تھدف إلى دمج الحیّز العام

للمتحف مع جسم الجامعة الطالبي.   

منذ تأسیسھ في العام 2005، َشكَّل متحف جامعة بیرزیت مكاناً تفاعلیاً
مفتوحاً للجمھور، یعید مفھمة المتاحف من حیث الفكرة َوالممارسة، َوالمكان. إّن
وجودنا في حرم جامعة بیرزیت، مّكننا من تحقیق مھّمتنا الھادفة ألن نكون موئالً

فكریاً داخل الحرم الجامعي للتفكیر بشكل تفاعلي حیال مجموعاتنا المختلفة
وممارساتنا التعلیمیة والفنیة.  

إن وجودنا في كنف مؤسسة أكادیمیة، مكنَّ متحف جامعة بیرزیت، َوالمعروف سابقاً
بمتحف جامعة بیرزیت للمقتنیات الفنیة االثنوجرافیة، أن یكون فضاًء فریداً  لتبادل 

المعرفة. ففي قلب الجامعة، ومنذ نشأتھ الُمبكرة، شّكل المتحف تجربة ریادیة فریدة في
المشھد الفني والثقافي في فلسطین. ومع األخذ بعین االعتبار اإلرث االستعماري

لمؤسسة المتاحف عموماً، فكرة وتطبیقاً، جاء متحف جامعة بیرزیت لیكون فعالً مستمراً یتحّدى ما ھو سائد. لھذا السبب،
نعمل حالیاً على تدشین فھم محليٍّ ومعاصر للمتحف كفضاء یختزن إمكانیات مفتوحة بین الماضي والحاضر والمستقبل.  

إن متحف جامعة بیرزیت ھو جزء ال یتجزأ من مجتمع الجامعة، وھو فضاء مركزي للتفاعل الحیوي وتبادل المعرفة.
ونظراً لتاریخ المتاحف حدیثة النشأة في المؤسسات األكادیمیة محلیاً، تم تصمیم متحف جامعة بیرزیت لیكون نموذجاً لما

ینبغي أن تكون علیھ المتاحف في الفضاء السیاسي والثقافي في فلسطین، فأصبح المتحف، في مناٍح عدیدة، األول من نوعھ
محلیاً، وبات نتیجة لجھود تھدف للبقاء ریادیاً من حیث التعبیر عن الطریقة التي ینبغي أن تُترجم فیھا المتاحف وتدار في

السیاق الفلسطیني. وھنا، أصبح المتحف مكاناً لحمایة تاریخنا على النحو الذي نتصور فیھ مستقبلنا الجماعي.  

وتشكل منصاتنا الفعلیة واالفتراضیة في المتحف منابراً إلنتاج المعرفة وتبادلھا من أجل تطویر أدوات تعزز من التفكیر
النقدي واإلبداعي لجمھورنا المستھدف. لذلك، نعمل ضمن ثالث ثیمات أساسیة، ھي: تعلیمیة، بحثیة وفعالیات، ضمن مظّلة

أكبر تتضمن أنشطة مختلفة كحكاوي المتحف، الذي یحتوي على ورش وعروض ومعارض مختلفة.  وتأتي ھذه الثیمات
ضمن خمسة مكونات أساسیة یعمل علیھا المتحف في الوقت الحالي، وھي مكونات فعلیة وافتراضیة مفتوحة لمجتمع

الجامعة، وتتضمن: المجموعات، َواألبحاث، َوالفعالیات/ الجالیري، َودكان الھدایا والموقع اإللكتروني للمتحف.  

نستكمل عملنا في ھذه المكونات في العام األكادیمي القادم، وسنتوسع فیھ أكثر. فعلى سبیل المثال، وضمن برنامج التعلیم،
سیتوسع عملنا في مجموعة توفیق كنعان للحجب التمائم الفلسطینیة عن طریق شراكتنا مع إنسانیات

(رابطة األنثروبولوجیین الفلسطینیین)، حیث سنقدم على مدار الفصل األكادیمي سلسلة من ورشات العمل لقراءة وتحلیل
األھمیة التاریخیة واألنثروبولوجیة لمجموعات متحف جامعة بیرزیت ذات المستوى العالمي. سننظم ھذه الورشات في

غرفة المتحف للقراءة والبحث، التي نسعى إلى أن تكون حیزاً مفتوحاً للبحث النقدي َوالضروري، كما سنقوم بربط
الورشات بحلقات المتحف للقراءة؛ والتي ھي لقاءات جمعیة منتظمة وعامة تھدف إلى توفیر فضاء مفتوح للتبادل

الفكري. باإلضافة إلى ذلك، سیشمل عملنا مجموعة من البرامج كاللقاءات الدوریة، َوورشات العمل والمعارض الفنیة،
وسنواصل سعینا إلى أن یكون متحف الجامعة مكاناً عضویاً یواجھ التحدیات ویقتنص الفرص الموجودة في فلسطین.  
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ویسعدنا في أیلول القادم أن نستضیف عمالً فنیاً  باني أبیدي وذلك في معرض منفرد یفتح النقاش حول الحدود، العنف
االستعماري وممارساتنا الیومیة من أجل البقاء في ظل عبثیة الحداثة االستعماریة. في ھذا المعرض، كما ھو الحال في

جمیع فعالیاتنا، سنعمل من أجل الحفاظ على نقاشات مثیرة وھامة محلیاً وعالمیاً. 

 

أبقوا معنا لسنة أكادیمیة ممتعة في متحف جامعة بیرزیت! 

د. رنا بركات

مدیرة متحف جامعة بیرزیت

 

 

 

جمعیة دراسات السالم والصراع والعنف تقدم جائزة تكریمیة
لألستاذ الراحل إبراھیم مكاوي

قدمت جمعیة دراسات السالم والصراع والعنف (التابعة لقسم علم نفس
السالم في الجمعیة النفسیة االمریكیة APA في الوالیات المتحدة

االمریكیة)، یوم الجمعة 6 آب...

للمزید

نقابة العاملین تختتم مخیمھا الصیفي السنوي

اختتمت نقابة العاملین في جامعة بیرزیت الیوم الخمیس 11 آب 2022
مخیمھا الصیفي الذي ینفذ سنویاً ألبناء العاملین في الجامعة. واستھدف

المخیم الذي امتد على مدار 21 یوماً األطفال من...

للمزید

جامعة بیرزیت واألونروا تطلقان مشروع "تطبیق لبنات التعلم"
في كافة مدارس الوكالة في الضفة الغربیة

بعد سنوات من العمل على لبنات التعلم، ومرورھا بتجارب تطبیق متعددة
وناضجة في مدارس فلسطینیة عدیدة، یطلق مركز التعلیم المستمر في

جامعة بیرزیت، بالتعاون مع وكالة غوث وتشغیل...

للمزید
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وقفة غاضبة في الجامعة تندیدا باغتیال 3 شبان في نابلس

نظّمت أسرة جامعة بیرزیت جامعة، الیوم الثالثاء 9 آب 2022، وقفة
غاضبة تندیًدا باغتیال االحتالل لثالثة شبان في البلدة القدیمة في مدینة

نابلس.

وھتف المشاركون...

للمزید

د. عبد الرحیم موسى ینشر بحثاً في المجلة العالمیة المحكمة
"Optimization"

نشر عضو الھیئة األكادیمیة في دائرة الریاضیات د. عبد الرحیم موسى
بحثاً علمیاً جدیداً، بمشاركة نخبة من العلماء الدولیین بعنوان:

...

للمزید

 

ابقوا على تواصل

    

جامعة بیرزیت، ص.ب. 14، بیرزیت، الضفة الغربیة، فلسطین

مكتب العالقات العامة
PR@birzeit.edu

بیرزیت، فلسطین
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