
 

 
 أعمال الدورة السابعة تختتم مكتبة اإلسكندرية  

 ببيت السنـــاريلمنتدى الشباب لإلبداع 
 2015من يوليو  30اخلميس املوافق  مسأ  مكتبة اإلسكندرية اختتمت – 2015 يوليو 31اإلسكندرية، 

 االلينوليوم"( أعماهلا، واليت قامت بتنظيمه على والطباعة احلفر) البارزة الطباعة ورشة: البصرية الفنون"ورشة عمل 
 من مشرتكاا  متويلا  واملمول" مصر يف واالبتكار الثقايف التنوع دعم" برنامج إطار يف وذلكمكتبة اإلسكندرية 

 .األورويب االحتاد
اليت تتم ضمن برنامج "منتدى الشباب لإلبداع"، والذى يتم يف صورة ورش عمل  ابعةالفعالية الس وتعد الورشة

للشباب تتناول موضوعات فنية خمتلفة ويقوم باستضافتها بيت السناري حبي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع ملكتبة 
يف العمل معاا من أجل اإلسكندرية. ويهدف الربنامج إيل التواصل مع الشباب من حمافظات خمتلفة وبناء قدراهتم 

تعزيز الرتاث الثقايف يف مصر، حيث يتيح هلم الفرصة للشرتاك يف ورش عمل متنوعة تتناول موضوعات خمتلفة 
 .، الرسم وصناعة األفلماألدبمثل التصوير الفوتوغرايف، تصميم اجلرافيك ، 

يوليو  30 حىت 28من  ابتداءة أيام، ملنتدى الشباب لإلبداع على مدار ثلث ابعةواستمرت فعاليات الدورة الس
 وثلثني وأربعة عشر مثانية بني ما أعمارهم ترتاوح الذين املصريني، وذلك مبشاركة ثلثون من الشباب 2015

  ، ومن خمتلف أحناء مصر.اجلنسني من عاماا
املستخدمة يف هذا  اوالتكنولوجي البارزة الطباعة وتطور تاريخحول مقدمة خلل اليوم األول املشاركون  وتلقى 

بعض الوقت للتجربة ختصيص ، بينما مت يف هذا اجملال اهلامة اإلبداعية التجارب ومناقشة عرضالفن، كما مت 
 ماسكات 3 رسمو  هندسية ألشكال الشخصي البورتريه واختزال حتليل العملية أيضاا، حيث طلب من املشاركني

، والبدء يف حفر األول لليوم ةالعملي التجربة ومناقشة عرضد أما اليوم الثاين فقد شه .اهلندسية األشكال من
أعماهلم الفنية حيث يتم تقسيمهم إىل اخلتامي اليوم يف  املشاركون  لواستكم. اللينوليوماألعمال على سطح 

 وإهناء العملية الطباعية. ألعماهلم األخرية اللمسات وضعل جمموعات
مشروع مشرتك بني مكتبة اإلسكندرية هو برنامج "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر"  واجلدير بالذكر أن

فيسعى الربنامج إىل توسيع نطاق املشاريع . مت تطويره هبدف تنمية اجلانب الثقايف يف مصر ،واالحتاد األورويب
 وتشجيع الرتبية الفنية، كما يسعى أيضاا إىل االستفادة من تراث مصر الثقايف واملوارد البشرية  البلدالثقافية يف 

، ومن املتوقع 2013يف نوفمرب هذا وقد بدأ الربنامج   .للستعانة بالفنون والثقافة كعنصر دعم قوى لتنمية البلد
 تتم أعماله يف نوفمرب القادم.أن خي


