االشتراك
نوعية االشتراك

املطبوعات

املبلغ السنوي باليورو

عادي

60

عائلي

90

للطلبة

40

األعضاء الفخريني

40

اشتراك املؤسسات

240

عضوية دائمة

1200

اشتراك عائلي دائمي

1500

يستلم العضو دافع رسوم االشتراك نسخة مجانية من الكتاب
السنوي ومن النشرة  ،باإلضافة إلى إمكانية الدخول إلى
املوقع اإللكتروني املميز ،وله حق التصويت واملشاركة في فعاليات
املجلس الدولي للموسيقى التقليدية  .و يرحب باألعضاء املستعدين
لدعم أفراد أو مؤسسات في الدول التي ال تقع في مجال العملة
الصعبة وذلك بدفعهم ثالثني يورو إضافي سنويا لكل فرد أو
.مؤسسة يتكفلون بها

اشتراك املؤسسات
للمؤسسات التي تحرص على استالم الكتاب السنوي بشكليه
املطبوع وااللكتروني هناك اشتراك خاص .كما يتاح للمؤسسات
املشتركة الكترونيا أو لتلك املشتركة بالشكلني املطبوع وااللكتروني
مراجعة األعداد الخمسة األخيرة من الكتاب السنوي مع إمكانية
.االستفادة من املجموعة الكاملة للمكتبة الرقمية جستور

نوعية االشتراك

املبلغ السنوي
باليورو

االشتراك االلكتروني

دوالر 100

االشتراك بالنسخة املطبوعة يورو 90
النسخة املطبوعة
وااللكترونية

دوالر 150

الكتاب السنوي للموسيقى التقليدية
يصدر املجمع الدولي الكتاب السنوي للموسيقى التقليدية وهو
كتاب علمي محكم يحوي على مقاالت ومراجعات وتقارير في مجال
األبحاث الخاصة باملوسيقى والرقص التقليديني .ينشر الكتاب
السنوي بشكليه املطبوع وااللكتروني باللغة اإلنكليزية في تشرين
.الثاني من كل سنة
يمكن الحصول على األعداد السابقة للكتاب السنوي اعتبارا من
العام  1969وحتى العام املنصرم بمبلغ  23يورو للكتابة إضافة
.إلى مبالغ الشحن واإليصال
كما يمكن مراجعة األعداد السابقة للكتاب الكترونيا في املكتبة
,الرقمية جستور

نشرة املجمع الدولي للموسيقى التقليدية
للمجمع الدولي نشرة تصدر سنويا في كل من كانون الثاني و
نيسان وتشرين األول .تتضمن التقارير املتأتية من املجموعات
.الدراسية ومن ممثلي الدول املختلفة في املجلس
يمكن اإلطالع على النشرة مجانا على املوقع االلكتروني كما
يمكن اقتناء األعداد السابقة للنشرة حتى عام  2011بسعر
 7,70 .يورو للعدد الواحد تضاف إليه تكاليف البريد واإليصال

المج AAلس الAAدولAAي
لAAلموسAAيقى
الAAتقليديAAة

يمكن مراجعة األعداد السابقة للنشرة الكترونيا في املكتبة
.الرقمية جستور

:لالتصال بسكرتارية املجمع
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منظمة علمية استشارية ذات عالقة
رسمية مع اليونسكو

المج AA Aلس ال AAدول AAي ل AAلموس AAيقى الAA AتقليديAA Aة
معلومات عامة
في عام  1947قامت مجموعة من الباحثني واملوسيقيني بتأسيس
املجمع الدولي للموسيقى التقليدية
كمنظمة علمية تهدف إلى دراسة وممارسة وتوثيق والحفاظ ونشر
املوسيقى والرقص التقليدي لكافة البالد .ومن اجل هذا الهدف ينظم
املجمع مؤتمرات دولية وندوات كما يقوم بطباعة كتاب سنوي و نشرة
.أصبحت الكترونية
كمنظمة غير حكومية ذات عالقة استشارية مع اليونسكو يعمل
املجمع الدولي من خالل ما يمثله من فعاليات ملجموعات البحث
التابعة له ,على الربط بني شعوب ذات ثقافات مختلفة وهو بهذا
.يسهم بنشر السالم بني البشرية

اإلدار
)الرئيسة  :سلوى الشوان كاستيلو برانكو )البرتغال
نائب الرئيس :دون ناياس )بابوا غينيا الجديدة( .رضية سولطانوفا
)).انكلترا
)أالمني العام  :كارلوس يودر )األرجنتني-سلوفينيا
أعضاء املجلس التنفيذي  :ساموئيل آروخو )البرازيل( ,نايلة
سريباشيج ) كرواتيا( ,كاثرين فولي ) ايرلندا( ,ماريا آجاثا اوزاه )
نيجيريا -الواليات املتحدة( ,يوناثان ستوك )انكلترا-أيرلندة( ,كاتي
زيكو)كندا( ,تان سوي بنك )ماليزيا( ,تيرادا يوشيتاكا ) اليابان(,
تران كوان هاي )فرنسا( ,ج.لورنس ويتسلينب )الواليات املتحدة(,
).كسياو ماي )الصني

الشبكة العاملية للمجمع الدولي للموسيقى التقليدية
تعمل شبكة أعضاء املجلس الدولي كلجان اتصال بني املجمع وبني األفراد واملنظمات التي تعمل في مجال البحث املرتبط باملوسيقى والرقص
:التقليديني في البالد و املناطق التي تمثلها
في شباط  2016كان للمجلس تمثيل رسمي في  113دولة وهي :أفغانستان ,ألبانيا ,الجزائر ,ساموا األمريكية ,أرجنتينا,واستراليا ,النمسا,
أذربيجان ,بانكالدش ,بلجيكا ,بوسنيا وهرسكوفينا ,بوتسوانا ,برازيل ,بلغاريا ,كاميرون ,كندا ,الرأس األخضر ,شيلي ,الصني ,كوستاريكا,
ساحل العاج ,كرواتيا ,كوبا ,قبرص ,جمهورية ألجيك ,الدانمرك ,األكوادور ,مصر ,استونيا ,إثيوبيا ,فنلندا ,فرنسا ,جورجيا ,أملانيا ,غانا ,كوام,
غواتماال ,اليونان ,هنغاريا ,أيسلندا ,الهند ,اندونيسيا ,إيران ,العراق ,ايرلندا ,إسرائيل ,ايطاليا ,اليابان ,كازاخستان ,كينيا ,جمهورية كوريا,
الكويت ,قرغيزستان ,الووس ,التفيا ,لبنان ,ليتوانيا ,مقدونيا ,مدغشقر  ,مالوي ,ماليزيا ,مالطا ,مكسيكو ,منغوليا,مونتنيكرو ,املغرب ,موزنبيق,
هولندا ,نيوزيالندا ,نيجيريا ,مارياناس الشمالية ,النرويج ,عمان ,بالواو ,بابوا غينيا الجديدة ,بيرو,الفيليبني ,بولندا ,البرتغال ,بورتو ريكو ,رومانيا,
روسيا ,صربيا ,سنغافورة ,سلوفاكيا ,سلوفينيا ,أفريقيا الجنوبية,اسبانيا ,سريالنكا ,سودان ,سويسرا,السويد ,سويسرا ,تايوان ,طاجيكستان,
تانزانيا ,تايالند ,تونس ,تركيا ,تركمنستان ,يوغندا ,اوكرانيا ,األمارات العربية ,اململكة املتحدة ,الواليات املتحدة األمريكية ,اوروغواي ,اوزبكستان,
.فانواتا ,فنزويال ,فيتنام ,اليمن ,زامبيا ,زيمبابوا

املؤتمرات الدولية
منذ عام  1948و املجمع الدولي يعقد مؤتمرات تنظم حاليا مرة في
كل سنتني.وهذه تمنح لكل من األعضاء املشتركني وللجمهور العام
فرص التبادل في مواضيع متعددة .وقد عقد املؤتمر األخير في تموز
 2015في إستانا عاصمة كازاخستان .أما املؤتمرات التي سبقت
فقد تم تنظيمها في شنغهاي ) الصني( ,في سنت جون )كندا( ,
دربان )جنوب إفريقيا(  ,فيينا )النمسا( ,شفيلد )انكلترا( ,فوزهو
وكوان سهو ) الصني( ,ريو دي جانيرو )البرازيل(  ,هيروشيما
).اليابان( ,نيترا ) سلوفاكيا( و كانبيرا في استراليا وغيرها

ندوات مجموعات البحث
في إطار املجمع الدولي للموسيقى التقليدية تشكلت مجموعات بحث
تشترك في التأكيد على الدراسات العلمية للموسيقى التقليدية ملنطقة
جغرافية معينة .وتلتقي املجموعات املختلفة للبحث بصورة دورية في
ندوات خاصة .هناك عشرون مجموعة بحث نشيطة في الوقت
الحاضر أبرزها :املوسيقى األفريقية  ,علم موسيقى الشعوب
التطبيقي ,املقاربة السمعية -البصرية لعلم موسيقى الشعوب ,
املصادر التاريخية للموسيقى التقليدية ,املقاربات الصورية للفنون
أألدائية ,املقام ,دراسات املوسيقى ملنطقة البحر املتوسط ,املوسيقى
املتعددة األجزاء ,املوسيقى والرقص في جنوبي شرقي أوربا,
موسيقى األقيانوس ,الجندرة ,املوسيقى واألٌقليات ,علم آثار
املوسيقى ,املوسيقى في العالم العربي ,املوسيقى في العالم
التركي ,اآلالت املوسيقية ,املوسيقى في شرقي أسيا ,املوسيقى في
.العالم ألسالفي  ,الفنون األدائية في جنوبي شرقي آسيا

الندوات الخاصة
منذ عام  1981واملجمع ينظم ندوات خاصة تركز على مواضيع
بحث مختارة التي تصبح موضوعا لنقاش معمق من قبل مجموعة
صغيرة من الباحثني من الذين يعملون على املوضوع املعلن عنه
,والذين يدعون باالسم

