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"הסלון הגיאוגרפי"
 של איילה גיאוגרפית

מתארח בספריית חשמונאים

השלטון הדיקטטורי האכזרי לא הצליח 

להסיר לבורמזים את החיוך ולא מחה את טוב ליבם!

בורמה, ארץ שקפאה בזמן, עמוסת פגודות מוזהבות

ושוקקת בנזירים בודהיסטים מקסימים,

מלאה במיעוטים אתניים בשלל צבעי הקשת,

בפולקלור ססגוני ובנופים יפיפיים.

הניתוק מהעולם המערבי ומיעוט התיירים שנכנסים אליה

שומרים על האותנטיות של המקום

ומאפשרים לנו לפגוש תרבות לא ממוסחרת ומלאת קסם.   

נטייל בעקבות הספר רב המכר של יאן פליפ סנדקר:

           "אמנות ההקשבה לפעימות הלב" 

           שמתאר את המפגש הבלתי אמצעי בין מזרח ומערב

           ומלמד על תפיסת העולם הבורמזית הפשוטה הצנועה 

           והעמוסה בקורטוב של חכמה ורגישות אנושית.    

בורמה
ארץ פגודות הזהב 

בשילוב צילומים, סרטונים, מוסיקה

מורן קושניר- מומחית לדרום אסיה 

ותרבות זן באיילה גיאוגרפית 

ביום רביעי כ"ו בחשון (19.11)

   בשעה 20:00-21:30     

בספריית חשמונאים רח‘ הכרמל (אחרי ביה"ס). 

בשבוע הבא: איסלנד וגרינלנד 

קרח ואש בתנועה מתמדת

         ביום רביעי 26/11/14 בשעה 20:00-21:30 

הכניסה חופשית

המפגש ניתן במתנה לתושבי היישוב מהספרייה האיזורית מתנ"ס בנימין
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האכזרי לא הצליח טורישלטון הדיקטטורי האכ השלטון ה

את החיוך ולא מחה את טרמזיםר לבורמזים את להסיר

פאה בזמן, עמוסת פגודותארץ שבורמה, ארץ שקפ בורמ

ושו בודהיסטים מקסימים, בנזירשוקקת בנזירים

ם אתניים בשלל צבעי הקשתיעוטמלאה במיעוטים מלא

בפו ובנופים יפיפיים.ר ססגוולקלור ססגוני וב

מערבי ומיעוט התיירים שהעולם ההניתוק מהעולם המערבי ומיעוט התיירים ש הנית

האותנטיות של המקוםשומרים על האותנטיות של המקום שומררים

פגוש תרבות לא ממוסחרתומאפשרים לנו לפגוש תרבות לא ממוסחרת ומאפשרים

בותנטייל בעקבות הספר רב המכר של יאן פעקבות הספר רב המכר של יאן פ

שבה לפעי ה לפאמנו                                                    "אמנות ההקשבה לפעימות הל   "אמנות הה קש עעננ ללללת ההקשבה לפעימותת מממאא פפ הההה ב תבא ה לפעימוהת ההקשבה לפעימות הת לפעיעקוו פפשבה "א

ה                                           שמתאר את המפגש הבלתי אמצע           שמתאר את המפגש הבלת ש

העולם ומלמד על תפיסת העולם הבורמזיתת                                   

גישה ור   והעמ                                                 והעמוסה בקורטוב של חכמה ורגיש חכמ של בקורטוב סה

נדבאוע הבא: איסלנד ושבשבוע הבא: אבששבוע הבא:בשבוע הבא אי וגוגבא:א: ולנדיסלנע ה איסלנד וא:: וגרלנד דלנדאיסל ווא:: א וא:: איסלנד וגרד ד וגרלנד ד וגרלנד ו איסל גרגווגגרגגר ווגרגרגר ווגרד ווגרדלנד ואיסל

מתמ מה ה מבתנועה מתממתה ואקקקק אשח ואשקק אשרחח ח אשואקרקק וחרחח ח בואקרחרחקרקקק ואאש אשח ורח חח בקררק בוא אש בתנועהררח בתרח ואש מאש ה בררח ואש בתנועהקררקר מאש הועהה ממק מעהה ה ממתאש בקררח ואש בתנוקרק מבח ואש בתנועה מתה מה ממממהתנועה מעה ה תמממתבבת מתממתממתממתנוע  תנועבתתנוע

ההעהעהבבשעהשעהבששעהבבשבשעהבבשעה בשעהבש 226/26/1126/11/14/14266/11/26/11/14/ 426/11/14/26/11/11//14//14//1/226/126/11/26/11/1426/11/14//14/144 ע ום ר ע ום ררב רב ום ום ב ובביביבבבבבבב רביעי ם רוביביבב רביוםב עם רררביער רביוםביוםםםביבבבבבבב רביעירם ריוםםביוםם יעירררביעירם םביוביוםביובבביביבב רוביוויוב ביעירביעיררבררברביעיררום ביעירברביעירבררביעירברריו ב  ב                            

חופשניססה חופשיתניסההכהכנ סה תככ הה חה תה חופשיתהה שיס פני ה

יה האיאפרייה האיהספרייה האיש ניתן במתנה לתושבי היישוב מהספרייה האיהמפגש ניתן במתנה לתושבי היישוב מהספרייה הא אפר
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