מאבק המשוררים
מתכבד להזמינכם לכנס הראשון של עולם הספרות בנושא

מדיניות ציבורית כלפי הספרות בישראל
מעמד השירה ,הסיפורת ,המשורר/ת והסופר/ת בישראל
ומחויבות המדינה ומוסדות ציבור כלפיהם
הכנס יתקיים בספריה הלאומית בירושלים בתאריך  9ביוני 3102

סדר יום:
19:21 – 19:11

התכנסות

00:31 – 19:21

מושב ראשון :ספרות – רוח וחומר
מנחה :רענן בן-טובים

19:01 – 19:21

פתיחת הכנס – רענן בן-טובים
דברי ברכה – דוד בלומברג יו"ר הדירקטוריון ,הספריה הלאומית
קריאת שיר פותח ודברים – אגי משעול

19:51 – 19:01

אחריות ציבורית :אסדרה בתחום הספרות בישראל ואתוס חברתי –
עו"ד רענן בן-טובים

01:11 – 19:51

מסמך :מעמד היוצר והיצירה  -אמיר אור

01:01 – 01:11

שירה :בן חורג לספרות – פרופ' עוזי שביט ,מנכ"ל הוצאת הקיבוץ
המאוחד

01:31 – 01:01

אקדמיה :משוררים מתים בסתר – לימוד היסטוריה או חומר לרוח
אבני הבנין? – ד"ר קציעה עלון ,החוג לספרות עברית ,האוניברסיטה
העברית ,ירושלים

01:21 – 01:31

מדעים מדויקים :עוגן תרבותי כמדע מדויק – פרופ' איתן פרידמן ,מנהל
היחידה האונקוגנטית תל השומר ,ופרופ' בביה"ס לרפואה של אוני' ת"א

01:01 – 01:21

המו"ל :בין מוען לנמען – ירון סדן ,יו"ר התאחדות המו"לים

01:51 – 01:01

בעקבות חוק הספרים :אנשי ספר בקריסה – רנה ורבין

00:11 – 01:51

אקו"ם :כשאין ממי לגבות – אין למי לתת – יוריק בן דוד ,מנכ"ל אקו"ם
 /עו"ד אורלי פרוינד-מיה ,יועצת משפטית אקו"ם

00:01 – 00:11

הספריה הציבורית :על אפשרויות הספריה לקדם תרבות בהיבט
הספרותי – שמוליק שם טוב ,מנכ"ל מרכז הספר והספריות בישראל

00:31 – 00:01

קרנות :על יוזמה וחשיבות התמיכה ביצירה הספרותית – עו"ד צביקה
ניר ,חבר מועצת העיר ר"ג ומחזיק תיק התרבות ,יוזם פרס ר"ג לספרות

00:21 – 00:31

כתבי עת :מלים יפות פזורות ברוח – עוזי אגסי ,כתב העת שבו

00:51 – 00:21

הפסקה

02:31 – 00:51

מושב שני (משולב) :ממשל ותמיכה ציבורית בתחום הספרות
מנחה :רענן בן-טובים

03:11 – 00:51

חוק ספרות :מודל חוק הקולנוע – עו"ד אלי זהר

03:01 – 03:11

הכנסת :נכונות להתערבות מסדירה בתחום הספרות או הזנחה
חברתית? ח"כ עופר שלח ,יו"ר סיעת יש עתיד

03:31 – 03:01

הממשלה :אמצעים ויכולות לעידוד הספרות – שמעון אלקבץ ,ראש
מינהל תרבות

03:21 – 03:31

מפעל הפיס :לא במלים יסופר – ולא יסולא בכסף? אלוף (מיל') עוזי
דיין ,יו"ר מפעל הפיס

02:01 – 03:21

עיונים באסדרה של תחום הספרות – דיון פתוח בין חברי הפנל במושב
הראשון לחברי הפנל במושב השני

02:31 – 02:01

שאלות מהקהל ,סיכום והמשך פעולה

00:11 – 02:31

הפסקת צהרים

00:55 – 00:11

מושב שלישי :אמצעים לקידום חוק ספרות
מנחה :ציפי שחרור
-

05:11 – 00:55

ירון סדן
יוריק בן דוד  /עו"ד אורלי פרוינד-מיה
עוזי שביט
רנה ורבין

דברי סיום וסיום הכנס

