
 هفته جاده ابریشم

ی و توسط معرف« چینموزه ملی ابریشم »ای اولین بار در هفته جاده ابریشم یک رویداد سالیانه است که بر

در امتداد کشورهای جاده ابریشم برگزار می (IASSRT) «یشم چینابربافته های  جاده  مطالعاتانجمن »

ند و به طور مشترک این پیشنهاد را مطرح کرد Hangzhouشود. این انجمن ها برای توسعه و ترویج روح 

هدف از آن افزایش شناخت و معرفی ارزشهای جاده فرهنگی جاده ابریشم و تقویت حفاظت از سایت ها و 

 یادمانهای جاده ابریشم است. 

اولین اتفاق این رویداد سالیانه است و به میزبانی اداره میراث فرهنگی ملی و  «0202هفته جاده ابریشم »

یادگیری و راه ها ابریشم:  Hangzhou» موضوع اصلی این رویداد انگ برگزار می شود.جیژیشهر مردم 

است. چین در این رویداد فعالیت هایی با هدایت موزه ها از قبیل نمایشگاه  «متقابل برای همکاریهای آتی

 4102برای ثبت جاده ابریشم در سال  Tianshanموسیقی، گزارش ها و کارگاه ها، و تجلیل از ها، اجرای 

 در لیست جهانی یونسکو از جمله فعالیت هایی است که در این رویداد سالیانه برگزار می شود. 

 برنامه هفتگی رویداد شامل موارد زیر می باشد:

 تان های گنجینه های جاده ابریشمریختوفن، داسهای موقت جاده ابریشم، قبل و بعد از  نمایشگاه -

 4102فرهنگی جاده ابریشم در سال راه اندازی گزارش ساالنه میراث  -

 ی رسمی نقشه جهانی پروژه ابریشمراه انداز -

 سمپوزیوم موزه داران به صورت همزمان گزاری بر

سات و شرکت های موجود در جاده ابریشم تشویق می شوند تا با اشتیاق در همین زمان، موزه ها، موس

را ساماندهی و فعالیت های مرتبط با آن را شناسایی کنند. از همه نهادهای مرتبط « هفته جاده ابریشم»

 دعوت می شود تا فعالیت های آنالین خود را به عنوان بخشی از این رویداد دنبال کنند.

 امل موارد زیر می باشد:فعالیت های آنالین ش

 ژوئن(  04-6از حفاظت و نگهداری هویت جاده ابریشم ) پخش زنده -



 41تا از راه دور از که به مخاطبان این امکان را می دهد برپا کردن نمایشگاه های ویژه از موزه ها  -

 موزه در مسیر جاده ابریشم در چین دیدن کنند. 

 ه ابریشم نیز در دسترس خواهد بود. موزه جاد 011م های کوتاه از فیل -

نمایش پوسترهای آنالین با موضوع جاده ابریشم: از موزه های کنار جاده ابریشم دعوت شده که از  -

 چندین عکس از خاص ترین آثار خود را در فضای مجازی منتشر کنند.  4141ژوئن  04می تا  01


