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مقدمة:
تحتل الجزائر مكانة رائدة في الحضارة اإلنسانية لما تملكه من تراث أثري غني و متنوع و له خصوصيات ينفرد بها .هذا التراث
الذي يعود لمختلف الحقب التاريخية التي مرّت بها الجزائر ،رغم ذلك لم يحظ بدراسات كافية تبرز مكانة و أهمية هذا التراث
ضمن الحضارة العالمية ،و على هذا الملتقى تشج يع الباحثين بمعارف علمية و تاريخية جديدة تضاف إلى الرصيد المعرفي
المحقق لحد اآلن من جهة وتطرح أيضا إشكاليات علمية بحجم التراث الجزائري و التي تكون ذات بعد وطني وجهوي و دولي و
من أجل ذلك ارتأينا تقديم إشكالية تدور محاورها حول إيجاد اآلليات الكفيلة للنهوض بهذا التراث و تكون على النحو التالي :كيف
يمكن النهوض بقطاع التراث األثري في الجزائر انطالقا من الواقع؟

محاور الملتقى:
 -0مكانة اآلثار الجزائرية ضمن اآلثار العالمية.
 -6دور اآلثار في تفعيل و تطوير السياحة الثقافية.
 -3أبحاث و اكتشافات أثرية جديدة بالجزائر.
 -4آليات النهوض بقطاع التراث األثري بالجزائر من خالل صيانة و إعادة االعتبار للمعالم والمواقع األثرية
 -5الحرف التقليدية في الجزائر عبر العصور.

اإلشكالية:
كيف يمكن النهوض بقطاع التراث األثري في الجزائر انطالقا من الواقع.

األهداف:
 -0التعريف بالرصيد الحضاري للجزائر و خصوصياته .
 -6دراسة السبل الكفيلة للنهوض بقطاع التراث األثري في الجزائر .
 -3ربط التراث بالتكوين المهني من خالل استرجاع الحرف القديمة .
 -4ربط الدراسات األثرية بالسياحة .
 -5تدعيم المنظومة التربوية بإدراج التراث األثري الجزائري كمادة .
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