وزارة التربية والتعليم
جامعة الزاوية
كلية اآلداب

املؤتمر العلمي الثالث لكلية اآلداب
) االفتراضي األول (
”تحت عنوان
الثقافة املجتمعية
)الواقع واملأمول(
مقدمة:
الـثقافـة نـظر وعـمل ،وفـكر وسـلوك ،وتـتشكل بحسـب الـزمـان واملـكان عـند كـل فـرد
وم ـجتمع .وه ـي مح ـدد م ـهم ل ـقدرة األم ـة ع ـلى االزده ـار ،ألن ـها ت ـصوغ أف ـكار األف ـراد
ع ـ ـن ال ـ ـنمو ،وال ـ ـتقدم .وت ـ ـعد ال ـ ـقيم ال ـ ـثقاف ـ ـية ذات أه ـ ـمية ك ـ ـبيرة ف ـ ـي ع ـ ـملية ال ـ ـتطور
البش ـ ـري ،وت ـ ـشكل امل ـ ـبادئ األس ـ ـاس ـ ـية ،ال ـ ـتي ي ـ ـنتظم ح ـ ـول ـ ـها ال ـ ـنشاط امل ـ ـجتمعي،
فـالـثقافـة هـي الـتي تـسهم فـي انـتاج و إعـادة انـتاج املـجتمع وتـصبغ طـبيعته بـما يـعود
عليه وعلى بيئته بالنفع.
وفـي هـذا املـوضـوع تتجـلى الـقيمة لـلتفكير والسـلوك مـعا ً ،وينسجـم فـيها الـنظر
م ـع ال ـعمل؛ ف ـبارت ـفاع مس ـتوي ـات ال ـبناء ال ـفكري ل ـإلن ـسان ،ت ـتحسن ث ـقاف ـته وت ـصقل
تصرفاته وتتهذب معامالته ،فيعم النفع عليه وعلى من حوله.
وي ـرت ـبط اإلن ـسان ف ـي امل ـجتمع ب ـقيم وث ـقاف ـات ت ـرس ـخ مل ـا ه ـو ك ـائ ـن ومل ـا ي ـجب ان
يـكون ،وعـليه ان يـتعامـل مـع الـتنوع الـثقافـي عـلى إنـه عـامـل إثـراء لـلثقافـة املـجتمعية
في عمومها.

ومـما يـشعرنـا جـميعا بـالـقلق وعـدم الـرضـاء ،الـكثير مـما هـو سـائـد أو طـارئ عـلى
ثـقافـة مـجتمعنا الـعربـي؛ لـذلـك كـان لـزامـا أن تـتوجـه عـنايـة املـتخصصني إلـي الـثقافـة
امل ـجتمعية تـقييما وتـقويـما لـلثابـت مـنها واملـتغير ،وخـاصـة بـعد الهـزات الـكبيرة الـتي
تعرض لها املجتمع.
وأن ن ـول ـي ه ـذا امل ـوض ـوع ال ـرع ـاي ـة ال ـكام ـلة ب ـما ي ـجعل ال ـجام ـعة م ـن خ ـالل ت ـنوع
عـ ـلومـ ـها ،وخـ ـاصـ ـة اإلنـ ـسانـ ـية أن تـ ـعمل عـ ـلى صـ ـناعـ ـة ثـ ـقافـ ـة تـ ـقدمـ ـية داعـ ـمة تخـ ـدم
االنسان واملجتمع ،مع ترسيخ هذه الثقافة نظريا وعمليا.
وب ـناء ع ـلى ذل ـك تظه ـر أه ـمية ه ـذا امل ـوض ـوع ف ـي ه ـذه األوق ـات ب ـال ـذات ،ف ـكان ـت
فـكرة هـذا املـؤتـمر الـعلمي حـول الـثقافـة املـجتمعية ،الـذي كـان مـزمـع انـعقاده فـي فـترة
سـابـقة .ونـظرا َ لـلظروف االمـنية والـصحية بسـبب جـائـحة كـورونـا ،فـقد تـم تـحويـله إلـى
مـؤتـمر افـتراضـي )اكـرونـي عـن بـعد( تـحت عـنوان) :الـثقافـة املـجتمعية :الـواقـع
واملأمول(.
أوالَ :أهداف املؤتمر:
 -1البحث في ماهية الثقافة والهوية والثقافة في عمومها واملجتمعية
على وجه الخصوص.
-2

تحديد األسس التي تقوم عليها الثقافة في الثابت منها واملتغير.

-3

تحديد مجاالت الثقافة املجتمعية والعالقة بينها واهمية التنوع فيها.

-4

التعريف بالدور الذي تقوم به الثقافة في الحياة العامة والخاصة.

-5

تقييم وتقويم الثقافة السائدة والداخلة على املجتمع الليبي.

-6

اإلفادة من املجاالت اإليجابية في ثقافات الشعوب األخرى.

 -7العمل على صنع ثقافة تقدمية مؤسسة على الثوابت العقدية
والشرعية،

-8

تعزيز وغرس القيم الثقافية الداعمة للعملية التنموية.

ثانيا َ :محاور املؤتمر:
املحور األول :ماهية الثقافة والهوية الثقافية:
•

الهوية الثقافية.

•

الثابت واملتغير في الثقافة الوطنية.

•

التنوع الثقافي والهوية الوطنية.

•

ثقافة العوملة وتفكك الثقافات الوطنية.

املحور الثاني :ثقافة الدولة املدنية:
•

قيم الدولة املدنية.

•

املجتمع املدني.

•

الثقافة وقيم املواطنة.

•

ثقافة املصالحة والسلم االجتماعي.

املحور الثالث :الثقافة والتنمية:
•

ثقافة التنمية وتنمية الثقافة.

•

ثقافة العمل.

•

ثقافة اإلبداع واالبتكار والريادة.
املحور الرابع :اإلنتاج الثقافي:

•

التعليم و إنتاج الثقافة.

•

االسرة وتجديد الثقافة.

•

اإلنتاج الثقافي الفكري واالدبي.

•

ثقافة الخطاب الديني ،واإلعالمي.

•

الثقافة االلكترونية.

•

ثقافة التعليم االلكتروني.

املحور الخامس :الثقافة في الزمان واملكان:
•

الثقافة املجتمعية بني االصالة واملعاصرة.

•

التغير الثقافي.

•

النخبة املثقفة والحراك الثقافي.

•

القبيلة والثقافة.

املحور السادس :الثقافة والسلوك:
•

ثقافة الفساد.

•

ثقافة التواكل.

•

ثقافة الغنيمة ،واالستباحة.

•

ثقافة العنف.

املحور السابع :تجديد الثقافة:
•

االسرة وتجديد الثقافة.

•

ثقافة الطفل.

•

ثقافة الشباب.

•

ثقافة املرأة.

املحور الثامن :التربية االسرية وعالقتها بغرس الهوية الثقافية للفرد:

•

دور الثقافة في التكوين النفسي للفرد.

دور األسرة ،واملؤسسات التعليمية في تكوين الهوية الثقافية
•
للفرد ،وتعزيزها.
•

األسس التربوية والنفسية لتكوين القيم الثقافية للمجتمع.

•

مخاطر الثقافات الدخيلة على الهوية الثقافية.

شروط تقديم البحوث:
•

أن تندرج املداخلة ضمن أحد محاور املؤتمر.

•

االلتزام بشروط البحث العلمي.

أال يكون البحث قد سبق تقديمه في أية فاعلية علمية سابقة أو
•
يكون منشورا في دورية علمية.
ال تقل عدد صفحات البحث عن ) (15صفحة وال تزيد عن )(30
•
بما فيها املراجع واملالحق.
أن يكون البحث مكتوب باللغة العربية بخط )Simplified
•
 Arabicمقاسه ).(14
توضع الهوامش واملراجع في املنت باألرقام ،وترد قائمتها في
•
نهاية البحث وليس في أسفل الصفحة.

•

تخضع البحوث للتحكيم العلمي من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر.

•

املشاركة في املؤتمر مجانية.

•

ترسل البحوث على البريد االلكتروني

مواعيد مهمة
آخر موعد الستقبال البحوث كاملة مع السيرة الذاتية
•
.30/8/2020
•

الردود على موافقة البحوث املقبولة 2020 /10/9م.

•

انعقاد املؤتمر 30/09/2020 :م.

