
 

 

 اجتماع مؤسسات الثقافة االجنبية: انجازات وتحديات

يف إطار مشروع "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر" والذي تديره به  – 2015يونيو  1في اإلسكندرية 
االحتاد األورويب، أقامت مكتبة اإلسكندرية حلقة نقاشية جديدة حتت مكتبة اإلسكندرية بتمويل من مفوضية 

  ."عنوان " املعاهد الثقافية األجنبية يف مصر: ما بني اإلجنازات والتحديات

مسؤول، تنوعوا ما بني ملحقني ثقافيني  26أقيم االجتماع يف مقر املعهد السويدي باإلسكندرية مبشاركة 
للمراكز الثقافية األجنبية ومسؤويل برامج ثقافية. وتعد احللقة العاشرة من ضمن االثنتا لسفارات أجنبية، مديرين 

عشرة اجتماع املقرر عقدهم من خالل ركن "مناقشات حول السياسة الثقافية يف مصر"، وهو الركن األول من 
ير سياسة ثقافية قومية مشروع "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر". ويعين هذا الركن بكتابة مقرتح لتطو 

للدولة، وتستخدم املكتبة اسرتاتيجية هتدف لدمج أكرب عدد من املتخصصني يف الشأن الثقايف سواء كان 
 .حكومًيا، مستقاًل أو أجنبًيا

وُقسم االجتماع اىل ثالثة جلسات: أدار اجللسة األوىل املهندسة هدى امليقايت؛ مدير املشروع ورئيس القطاع 
بة اإلسكندرية. وعنت هذه اجللسة بدور وإجنازات املراكز الثقافية يف اجملتمع الثقايف املصري، ويف أثنائه الثقايف مبكت

تبادل احلاضرين أيضًا اخلربات حول مشروعاهتم ومبادراهتم املختلفة. أما اجللسة الثانية، فرتأسها السيد بيرت 
ة ألهم التحديات اليت تشهدها املؤسسات يف فايدرود؛ رئيس املعهد السويدي يف مصر. وتعرضت هذه اجللس

 .الساحة الثقافية واليت قد تعيق تقدم االستثمار الثقايف

أما اجللسة الثالثة، واليت ترأسها السفري حامت عطاهلل؛ مدير مؤسسة آنا ليند الثقافية، فقد شهدت حالة عصف 
نية وحماور التعاون اليت ميكن أن تثمر عن ذهين حللول عملية للمعوقات والتحديات اليت نوقشت يف اجللسة الثا

 .هذا االجتماع

كما حضر اللقاء عددَا من الشخصيات العامة والدبلوماسيني منهم: ساندرو كابللي؛ امللحق الثقايف اإليطايل، 
 ليو يانج؛ امللحق الثقايف الصيين، رناتا كوفاش؛ امللحق الثقايف اجملري، د/ هبة شريف مدير مؤسسة بروهيلفيتا

 .للثقافة السويسرية، والعديد من مسؤولني الثقافة



 

واجلدير بالذكر أن املشروع عقد اجتماعات سابقة مع ممثلي املؤسسات الثقافية املستقلة وأخرى مع املسؤولني 
احلكوميني وذلك للعمل على بناء سياسة ثقافية قومية مبنية على واقع مصري، واليت من شأهنا أن تليب احتياجات 

 ر وكذلك العاملني يف اجملال الثقايف.اجلمهو 


