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في المكتبة الوطنية المقدسية" الثقافة  ظل  في  "التربية 
للمستقبل"  نجمع  الحاضر،  نصنع  الماضي،  "نعيش 

الخامس  صفوف  لطلبة  الوطنية  المكتبة  من  دعوة 
والثرية.  المتنوعة  ببرامجنا  لالشتراك  والسادس 

منها  القديمة  الرائعة،  اإلنسانية  كنوز  مع  لقاءات   "
الحديثة"  وكذلك 



يشمل المشروع ثالث لقاءات مع طلبة صفوف 
العربي المجتمع  السادس في  الخامس- 

- لقاءان في المكتبة: بمرافقة طاقم إرشاد ممّيز، أربع ساعات من المتعة واكتساب المعرفة 
مختلفتين. زيارتين  في  والتجّدد 

- لقاء فعالية ترفيهية في المدرسة مع ممثل عن المؤّسسة الثقافية واإلبداعية، حكواتية من مسرح 
القطار تزور  األوالد في المدرسة او فعالية موسيقية مع موسيقيين من االكاديمية الموسيقية، لتلخيص 

وختام الزيارة.

المكتبة  الزيارات في 

الزيارة األولى- "نجمع ونحافظ": 
أ- جولة تعارف مثيرة وغنية في مبنى المكتبة وأقسامها المختلفة زيارة إلى قاعات القراءة، ورؤية فيتراج 

أردون، ومعرفة المزيد حول تاريخ 'نشوء المكتبة والتعّرف على مقتنيات المكتبة الغنية والفريدة.

رحلة مع مخطوطات الماضي حتى بداية الطباعة، للتعّرف  المخطوطات:  ب- ورشة عمل حول موضوع 
على نصوص عربية قديمة مكتوبة بخطوط مختلفة وأشكال متنّوعة.

– "للماضي  وجوه كثيرة، منها وجهي" الزيارة الثانية 
الزيارة ثالث ورشات عمل للطلبة: تتضّمن 

أهمية الحفاظ على مقتنيات الماضي، من خالل الربط بين حاجتنا الشخصية  أ- حوار حول 
والعائلية للجمع والحفاظ )حاجة شخصية( وبين الحفاظ على األشياء من أجل الجميع.  نشاطات في 

ملصقات   - المختلفة  بالمقتنيات  مرتبطة  فعاليات  العربية،  باللغة  المتنّوعة  المكتبة  مقتنيات  أعقاب 
من فترة االنتداب، وصحف من القرن العشرين، وصور، ومواد موسيقية وغيرها.

المكتبة،  المتنّوعة من خالل مقتنيات  السنوية  المناسبات  التعّرف على  ب- مناسبات سنوية: 
الطلبة  يتعّلم  الثالث،  الديانات  والمجتمع في  للعائالت  المعروفة  باألعياد  متعّلقة  متنّوعة  ومقتنيات 

المقتنيات األصلية. الظاهرة في  األعياد  التمييز بين  المتنّوعة وكيفية  الرموز  من خاللها على 

ج- خرائط مدينة القدس عبر األجيال: يبحث الطلبة عدة خرائط قديمة لمدينة القدس، مثل 
الثاني عشر الميالدي، ومقارنتها  بالخرائط  المعاصرة،  القرن  خريطة الجغرافي محمد اإلدريسي من 

بينها. االختالف  تمييز  الخريطة ومحولة  قراءة  الطلبة  يتعّلم 

اإلمكانيتين: إمكانية من  المدرسة(: اختيار  الثالثة )في  الزيارة 

- من حكايا الماضي، بمشاركة مسرح القطار - مؤّسسة ثقافية إبداعية 
الحكايات، نشأتها، أهميتها والتدّرب على فن الحكي. حكواتية تزور الطلبة في  محطة في عالم 

الموّثقة في الكتب، نتعّرف معها على طبيعة عمل  الماضي  المدرسة، تقوم بسرد حكاية من حكايا 
التدّرب  بالصور. محاولة  بالماضي، واالستماع لقصة من قصصها مع عرضها  الحكواتية، وعالقتها 

بناء قصة  )العمل بمجموعات على  القصصي، وبناء قصص وعرضها كحكواتّيين  الخيال  على 
الحكي(. بأسلوب  وعرضها 

األكاديمية للموسيقى:  الكلية  الماضي: بمشاركة  أنغام  - مع 
الثقافات الشرقية،  أنغام  الماضي في موسيقاهم، ورحلة مع  لقاء مع فنانين معاصرين بهدف إحياء 

... الموسيقى  اللحن بالقصة، وكيف تستحضر األنغام قّصصا أو أحداًثا تاريخية  والوقوف عند ترابط 
والتراث.  الهوية  للتواصل وكعنصر يعكس  كأداة 

www.nli.org.il education.nli.org.il  المكتبة الوطنية- القدس-   074-7336187 لالستفسار: 


