
ي جامعه و تاريخ با حضور صفورا برومند، عضو هيئت علمي پژوهشكده تاريخ هااز سلسله نشست» جامعه، تاريخ و موزه«نشست 

نژاد اهللا اسماعيلي، مدير موزه، كتابخانه و مركز اسناد امام خميني (ره)، رضا دبيريپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، حبيب

آذر) در  4ذوالفقاري، پژوهشگر تاريخ عصر چهارشنبه (رئيس اداره موزه و موسسه كتابخانه و موزه ملي ملك و به دبيري بهرنگ 

صفورا برومند، عضو هيئت علمي پژوهشكده تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  .سراي اهل قلم موسسه خانه كتاب برگزار شد

است كه  حائز اهميت هاي ايران به شكل مدرن در نيامده است، گفت: اين بحث بسيارفرهنگي در اين نشست با بيان اينكه موزه

 2007اي كه در وين اتريش در سال شود. نخست بايد يك تعريف علمي از موزه ارائه دهيم. طبق اساسنامهبندي ميچگونه صورت

به تصويب رسيد موزه يك نهاد غيرانتفاعي است كه محيط ملموس و غير ملموس بشري را با هدف آموزش و حفظ ميراث به نمايش 

يخ و كتاب ماه تار«اهللا اسماعيلي، مدير موزه، كتابخانه و مركز اسناد امام خميني (ره) و سردبير سابق امه حبيبدر اد .گذاردمي

ها بسيار اي آنبا اعتقاد بر اينكه موزه به مثابه يك نظام معرفتي است، گفت: زماني كه سراغ اهل تاريخ برويم سواد موزه» جغرافيا

ريني ها در كشور با نگاه ويتا تلقي كه از موزه وجود دارد همان نگاه عمومي و اهل تاريخ است. موزهپايين است. نتيجه اين شده عموم

نژاد رئيس اداره موزه و موسسه كتابخانه و موزه ملي رضا دبيري .اند و اگر دقت كنيم فهم ما از موزه تغيير خواهد كردمتولد شده

ن امكان داراداري در كشور ما اين است موزهترين مشكالت موزهت: يكي از مهمداري در كشور گفملك، با توجه به مشكالت موزه

هاي خود را اضافه كند. اينكه ما اند. اين تصور وجود نداشته كه از دانش خود به خالقيتهاي ديگر را نداشتهديالوگ با رشته

  .قرار دهيم هريك راهگشاي منظرهايي جديد استشناسي را در تالقي شناسي و موزهداري را در سه حوزه تاريخ، جامعهموزه

  مبلغ   هاهزينه  موضوع

 وعموض با تاريخ و جامعه نشست سلسله

  موزه و تاريخ جامعه،
  هزار تومان 800  كارت هديه4اهداي 

   تهيه پوستر، پالت، روابط عمومي  اجرايي و پشتيبانيامور هنري و 
هزار  500ميليون و1

  تومان

  جمع كل
هزار  300ميليون و  2

  تومان

  

  

  

  

  

  

  

  

  


