
פרופסור ברברה קירשנבלט–גימבלט 
ברברה קירשנבלט–גימבלט נולדה בקנדה בשנת 1942. בראשית שנות השישים היא חיה בישראל ולמדה באולפן, וכן עבדה בקבוץ רביבים, עסקה 
בהוראת מלאכת יד לנערים בעלי צרכים מיוחדים וערכה מחקר על אומנות הטקסטיל בירושלים. בשנת 1967 סיימה את לימודי התואר השני 

בספרות אנגלית באוניברסיטת קליפורניה ובשנת 1972 סיימה את לימודי הדוקטורט באוניברסיטת אינדיאנה. 

ואוניברסיטת  קולומביה,  אוניברסיטת  טקסס,  אוניברסיטת   - בארה"ב  מובילות  אוניברסיטאות  של  בשורה  לימדה  קירשנבלט–גימבלט  פרופ' 
 .)performance studies( פנסילבניה. בשנת 1981הצטרפה לסגל שהקים באוניברסיטת ניו יורק את המחלקה האקדמית הראשונה ללימודי מופע

מחקריה של פרופ' קירשנבלט–גימבלט עסקו בסיפורי ההגירה של יהודים שהגיעו לטורונטו, והם תרמו רבות להבנת הדרכים בהן סיפוריים אישיים, 
המעוצבים באינטראקציה חברתית, משקפים ומייצרים זהויות. בהמשך דרכה המחקרית יזמה פרופ' קירשנבלט–גימבלט מחקר בינתחומי פורץ 
דרך המשלב פולקלור, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות, חקר מוזיאונים ולימודי מופע. היא הקימה דורות של תלמידים שרבים מהם הפכו לחוקרים 

מובילים בתחומם והם מאיישים משרות אקדמיות ברחבי העולם.

         Image Before My Eyes: A Photographic :פרסומיה הרבים של פרופ' קירשנבלט-גימבלט כוללים מאמרים וספרים רבים אשר הבולטים שבהם
 They Called Me Mayer July: Painted Memories ,הספר שכתבה עם אביה ;History of Jewish Life in Poland,1864-1936 )with Lucjan Dobroszycki(
of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaust, אשר זכה במספר פרסים יוקרתיים, והספר Destination Culture, ספר יסוד בתחום חקר 
מוזיאונים ואתרי תיירות. שני הספרים האחרונים היוו בסיס לתערוכות אשר הוצגו במוזיאונים יהודים מובילים בעולם וכן לסרטים דוקומנטריים 

שבעשייתם השתתפה. 

בשנת 2006 נענתה פרופ' קירשנבלט–גימבלט להזמנה לעמוד בראש הצוות שתכנן והקים את תערוכת הקבע של המוזיאון לתולדות יהודי פולין 
בוורשה, שהיא האוצרת הראשית שלו. היא הובילה צוות בינלאומי אשר כלל היסטוריונים, חוקרים נוספים מתחומי ההיסטוריה והתרבות של 
יהודי פולין וכן מעצבי תערוכות מן השורה הראשונה, בפרויקט שהיה לספינת הדגל בתחום המוזיאונים בעולם היהודי. המוזיאון המרהיב שפתח 
את שעריו בשנת 2013, מהווה פנינה מוזיאלית עבור מיליוני המבקרים, ואף זכה בפרס מוזיאון השנה באירופה לשנת 2016. המוזיאון מקיים 

פעילות חינוכית, תרבותית ואמנותית ענפה המיועדת למבקרים מפולין ומחוצה לה, וכן מהווה מוקד משיכה לאנשי אקדמיה. 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לברברה קירשנבלט–גימבלט

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על היותה חוקרת מקורית ובעלת מעוף, על עבודתה המוכיחה הלכה למעשה את התפיסה 
על פיה פריצת דרך מחייבת שבירה של מחסומים ושילוב בין תחומי ידע שונים — תפיסה אותה 
חולקת גם אוניברסיטת חיפה; על תרומתה הבולטת לטיפוח דיאלוג פורה בין גישות מקובלות 
בתחומי מדעי הרוח והחברה ושילובן בתחום מדעי היהדות; על היותה חוקרת חלוצה בשדה 

המחקר הבינתחומי של לימודי מופע; ועל ההובלה וההקמה של תצוגת הקבע במוזיאון לתולדות 
יהודי פולין בוורשה, המשמרת את עברה העשיר של יהדות פולין.
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