
עם פרופ׳ דן לאור 
יום א׳, ח׳ בכסלו, 4 בדצמבר, בשעה 14:00

מנחה: ד”ר חזי עמיאור, הספרייה הלאומית

האתגר: ביוגרפיה
פרופ’ דן לאור, אוניברסיטת תל-אביב

מפגשים מוסיקליים

רסיטל לפסנתר-מיצירותיו של 
פאול בן חיים

יום חמישי, י"ט בכסלו, 15 בדצמבר, בשעה 20:00

לרגל הכרזת משרד התרבות על שנת פאול בן 
חיים

מנחה: ד"ר גילה פלם, הספרייה הלאומית

 פאול בן חיים והפסנתר - בין רומנטיקה
לאוריינטליזם

פרופ' יהואש הירשברג, החוג למוסיקולוגיה, 
האוניברסיטה העברית

ביצוע: עפרה יצחקי

קורה בספרייה

מפינסק לירושלים
ערב לזכר ד"ר מרדכי נדב

יום א', כ"ב בכסלו, 18 בדצמבר, בשעה 19:00

מנחה: ד"ר אביעד סטולמן 
הספרייה הלאומית

מרדכי נדב כהיסטוריון של יהודי מזרח אירופה
פרופ' דוד אסף, אוניברסיטת תל-אביב

תרומתו של מרדכי נדב לבית הספרים הלאומי
פרופ' מלאכי בית-אריה, הספרייה הלאומית

מרדכי נדב בנעלי בית
יהונתן נדב, הוצאת חרגול

נעם נדב, האקדמיה לאמנות בצלאל

כתבי קודש ויצירות מופת 
בתרבות האסלאם

אבו חאמד אל-גזאלי ”החיאת 
מדעי הדת”: סינתזה בין הלכה, 

מיסטיקה ופילוסופיה
סדרה של חמישה מפגשים 

יום ב׳, כ”ג בכסלו, 19 בדצמבר, בשעה 20:00

מנחה: ד"ר רחל יוקליס, הספרייה הלאומית
אל-גזאלי ו”החיאת מדעי הדת”: מדריך לחיים 

אסלאמיים שלמים
פרופ’ אבנר גלעדי, החוג להיסטוריה של מזרח 

התיכון, אוניברסיטת חיפה
ניסיון ושינוי במסע הרוחני של אל-גזאלי: כיוונים 

ולקחים
ד"ר שיח’ זיאד אבו מוח’, מנהל מחלקת 

המוסלמים, אגף העדות, משרד הפנים
מעגל של מוסיקה מוסלמית רוחנית (”ד’כר”)

השיח’ חלמי חמד, המרכז הצופי, נצרת
עבד אל-סלאם מנאצרה, המרכז הצופי, נצרת

יאיר דלאל, מוסיקאי המחבר בין תרבויות מזרח-
תיכוניות

תצוגה מיוחדת של כתבי יד עתיקים ונדירים 
החל בשעה 19:00

הערב ייערך בשפה העברית

תרבות בספרייה הלאומית
CULTURE AT THE NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL نشاطات ثقافية في املكتبة الوطنية االسرائيلية 

חוקר בצהרים

הזמנה לסדרות התרבות החדשות בספרייה דצמבר 2011 / כסלו תשע"א

הכניסה
ללא תשלום

הספרייה הלאומית האוניברסיטה העברית בירושלים, 
קריית אדמונד י. ספרא גבעת רם, ירושלים טלפון: 6585027–02 / פקס: 6586315–02 

סיורים בספרייה הלאומית סיורים מודרכים יתקיימו בימי שישי בשעה 10:00, בהרשמה מראש וללא תשלום  
סיורים לקבוצות: ניתן לתאם סיורים לימים א'–ו', בשעות הפעילות של הספרייה. הרשמה מראש במחלקת ההדרכה: 6585799–02.
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