
מפגשים מוסיקליים

מלחינים מטרזין - רסיטל לפסנתר 
יצירות לפסנתר מאת מלחינים מאסירי גטו טרזין

יום רביעי, ב' בניסן, 6 באפריל, בשעה 20:00

בביצוע: אלן שטרנפלד
יצירות מאת: גדעון קליין, פאבל האס, ויקטור אולמן, קראל ברמן

על מוסיקה בשואה: ד"ר גילה פלם

סמינר רב־תחומי

הגדות של פסח - מסורת עתיקה ומתחדשת
יום רביעי, ט' בניסן, 13 באפריל, בשעה 19:00

הגדות של התיישבות, הגדות של חורבן ושואה, הגדות מכל קצווי עולם - 
על אוסף ההגדות לפסח של הספרייה הלאומית

יו"ר: חזי עמיאור, הספרייה הלאומית

'אל ארץ חדשה אתה עובר': ההגדה הקיבוצית של פסח ותולדותיה
בנימין יוגב )בוג'ה(, מכון החגים הקיבוצי 'שיטים'

זמרת ההגדה בפי יהודי אשכנז
פרופ' אלי שלייפר, היברו יוניון קולג' והמרכז לחקר המוסיקה היהודית 

באוניברסיטה העברית

חוקרת בצהריים

עם פרופ' אמריטוס דבורה ברגמן
יום ראשון, ו' בניסן, 10 באפריל, בשעה 13:00

פרופ' אמריטוס דבורה ברגמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
מנחה: ד"ר אביעד סטולמן, הספרייה הלאומית

תדבר על ה"בריחה הוואסטו" 
 בעקבות ספרה החדש "חמס הזמן" הדן בחיבורו של בן המאה

החמש-עשרה, ר' עזריה בן אפרים ממודינה

בכל דור ודור
הגדות מסורתיות, הגדות לא־מסורתיות

סיפור תולדותיו של עם ישראל מסופר בהגדה של פסח, 
יצירה שהתפתחה במשך אלפיים שנה. 

בסגנונה הפנימי והחיצוני משקפת ההגדה את רוח 
התקופה, את ערכי מחבריה, ואת עולמם התרבותי 

והאסתטי.

אתם מוזמנים לעיין במבחר מתוך האוסף הגדול של 
הגדות בספרייה הלאומית 

פתיחה: ו' בניסן, 10 באפריל 
התערוכה פתוחה בשעות הפעילות של הספרייה

ספריית שמע ומוסיקה ע"ש בלה והרי ווקסנר.
פרויקט משותף של הספרייה הלאומית וקרן לגסי הריטג'. 

הספרייה הלאומית האוניברסיטה העברית בירושלים, 
פרטים באתר: www.nli.org.ilקריית אדמונד י. ספרא גבעת רם, ירושלים טלפון: 6585027–02 / פקס: 6586315–02 

NationalLibraryIsrael

תרבות בספרייה הלאומית
Culture at the NatioNal library of israel نشاطات ثقافية في املكتبة الوطنية االسرائيلية 

הזמנה לסדרות התרבות החדשות בספרייה אפריל 2011 / ניסן תשע"א
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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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תצוגה חדשה


