
 

 

 موجة من النشاط مع اقتراب نهاية مشروع "دعم التنوع الثقافي 
 واالبتكار في مصر"

 
يشهد برنامج "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر" موجة من النشاط مع  – 2015 من مايو 7اإلسكندرية، 

الربنامج مشروع مشرتك بني مكتبة اإلسكندرية واالحتاد و يعد . 2013اقرتاب هناية الربنامج الذي بدأ يف نوفمرب 
ع الثقافية يف مصر األورويب مت تطويره هبدف تنمية اجلانب الثقايف يف مصر. فهو يسعى إىل توسيع نطاق املشاري

وتشجيع الرتبية الفنية، كما يسعى أيضًا إىل االستفادة من تراث مصر الثقايف واملوارد البشرية لالستعانة بالفنون 
  والثقافة كعنصر دعم قوى لتنمية البالد.

فرتة ولتحقيق هذه األهداف، فقد دمج الربنامج عددًا من األنشطة املصممة خصيصًا ليتم تنفيذها على مدار 
املدة املخصصة للمشروع. وتستند هذه األنشطة على ثالثة حماور رئيسية، واليت تشكل ركائز  ─شهرا  24

الربنامج. وتشمل هذه األنشطة املشروعات التالية: "النقاشات الثقافية"، "دعم ورسم خريطة للصناعات الثقافية 
 كة" و"بيت السناري".يف مصر"، "الفن يف الفصل الدراسي"، "مشال وجنوب"، "كوم الد 

وفيما يتعلق مبشروع "النقاشات الثقافية"، فقد مت االنتهاء من احللقة التاسعة يف مارس املاضي وذلك ضمن االثنتا 
عشرة احللقة املقرر عقدهم خالل املشروع. وخيتص مشروع النقاشات الثقافية ببحث سبل لتحسني القطاع الثقايف 

كبار املثقفني ومسؤويل الوزارات وغريهم للعمل على تقييم الوضع الثقايف احلايل يف مصر، حيث يتم دعوة اخلرباء و 
 .وإعداد سياسة ثقافية وطنية ملصر

أما مشروع "دعم ورسم خريطة للصناعات الثقافية يف مصر" والذي يسعى إىل ترسيخ الصناعات الثقافية يف 
فريق عمل املشروع لعقد ورشة العمل الرابعة خمتلف أحناء مصر، فقد أوشك على االنتهاء أيضًا حيث يستعد 

 .من مايو يف مدينة شرم الشيخ 19إىل  18والقبل األخرية بني 

أما خبصوص املبادرات املخصصة للشباب وللطالب الصغار، فقد اختتم كاًل من مشروعي "الفن يف الفصل 
ًا لطالب املدارس احلكومية الدراسي" و"مشال وجنوب" أعماهلم، واألول هو عبارة عن مباردة أعدت خصيص

باإلضافة إىل تطوير  هموالتجريبية، هتدف إىل تعريف هؤالء الطالب على أشكال اإلبداع الفين وتشجيع مواهب



 

مهاراهتم االجتماعية. ويف هذا اإلطار مت عقد عدداً من ورش العمل يف خمتلف احملافظات املصرية، كان آخرها يف 
ومن ناحية أخرى، اختتم مشروع "مشال وجنوب" أعماله أيضًا يف مارس  أبريل يف مدينة مرسى مطروح. 20

من احملافظات املصرية، وذلك هبدف رعاية املواهب  املاضي، واختذ النشاط شكل رحلة اإلبداعية زارت عدداً 
 .الناشئة وتشجيعهم على التفاعل مع تراث مصر الثقايف املتنوع

باإلضافة إىل ذلك، فقد قام برنامج "دعم التنوع الثقايف واالبتكار" يف مصر" بالعمل على إنشاء منافذ ثقافية يف 
املناطق احملرومة كوسيلة لتشجيع الوصول إىل الفنون واملشاركة الثقافية، ووقع اختيار الربنامج على موقعني حتديداً 

ري األثري بالقاهرة. فيما يتعلق بكوم الدكة، فقد مت عمل دراسات مها منطقة كوم الدكة باإلسكندرية وبيت السنا
خاصة بتطوير املنطقة، بينما استضاف بيت السناري العديد من األنشطة املتنوعة؛ مشلت مخس دورات من 

 منتدى الشباب لإلبداع وثالث مسابقات فنية.

، بعقد مؤمتر رفيع 2015صر" أعماله يف نوفمرب ومن املتوقع أن خيتتم برنامج "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف م
ستمر فعاليته ملدة ثالثة أيام، حيث يتم عرض مجيع اجلهود املبذولة والنتائج اليت تاملستوى مبكتبة اإلسكندرية 

توصل إليها الربنامج وكذلك مناقشة وضع سياسة ثقافية ملصر وذلك مبشاركة عدد كبري من املثقفني واألدباء 
  اجاالت الثقافة املختلفة يف مصر.والعاملني يف

 
 
 

 


