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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៥ មករា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

កម្មវិធីចាក់បញ្ចៃំងខៃស ៃភាពយន្ត   ដកសៃង់

ចៃញពីមូលដ្ឋៃនទិន្នន័យរបស់យើង និង 

ស្ថៃប័នឯកសរនានា នៅថ្ងៃចុងសបា្តៃហ៍។ 

ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍

ក្មៃងសៃីអាយុ ៥ ឆ្នៃំម្នៃក់ បានឆ្លងកាត់រឿងរា៉ៃវដ៏

លំបាក ដើមៃបីរស់រានមនជីវិតក្នុងសម័យខ្មៃរ

កៃហមដ៏ឃោរឃៅ។ រឿងនៃះបានបៃៃសមៃួល

ចៃញពីសៀវភៅដ៏លៃបីលៃបាញមួយរបស ់

អ្នកសៃី អ៊ឹង លួង ដៃលជាអ្នកនិពន្ធនិង សកម្មជន

សិទ្ធិមនុសៃស ដៃលរៀបរាប់ពីជីវិតកុមរភាពផ្ទៃល់

របស់អ្នកសៃីនៅក្នុងសម័យនោះ តាមរយៈ

ការចងចាំដ៏ឈឺចាប់របស់ខ្លួន។

CINE SATURDAY
Cine Saturday is a program of weekly 
screenings. It presents films from our 
archive database and private collections.

មុនដំបូងខ្មៃរកៃហមសម្លៃប់បា៉ៃខ្ញុំ
ដឹកនាំដោយ អៃនជៃលីណា ជូលី ឆ្នៃំ 
២០១៧ រយៈពៃល ១៣៦ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

A 5-year-old girl embarks on a harrowing 
quest for survival amid the sudden rise 
and terrifying reign of the Khmer Rouge 
in Cambodia. Adapted from the famous 
book with the same title, retelling the 
personal story from a child’s perspective 
by Cambodian author and human rights 
activist Loung Ung

Saturday, January 5 - 5pm

First They Killed My Father
Directed by Angelina Jolie, 2017, 136 min, 
Khmer version with English subtitles
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      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១២ មករា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ភាពយន្តនៃះបង្ហៃញពីសកា្ដៃនុពលរបស់នារីវ័យ

ក្មៃងមួយរូប ដៃលទើបតៃរៀបចប់មកពីរាជធានី

ភ្នំពៃញ រហូតបានកា្លៃយជាអ្នកដឹកនាំដ៏ល្អននៅក្នុង

សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយក្នុងខៃត្ត 

រតនគិរី។ នាងបានពុះពារការលំបាកនៃជីវិតក្នុង

ពៃៃភ្នំ ដៃលជាពិភពមួយខុសគ្នៃដច់សៃឡះ

ពីពិភពដៃលនាងធា្លៃប់រស់នៅ។

ផលិតដោយ មណ្ឌលព័ត៌មនស្តៃកីម្ពជុា ឆ្នៃ ំ

២០០៩ រយៈពៃល ៧៥ នាទី ភាសខ្មៃរ

បៃះដូងរតនៈ

Saturday,  January  12 - 5pm

Saturday,  January  19 - 5pm

Ratanak is a female community facilitator 
from Phnom Penh. After her graduation, 
she spends her time helping a community 
in Ratanakiri towards a better life. She 
has been struggling throughout the 
jungle life, a completely different world 
from where she lives, to bring about 
change to this ethnic minority’s 
community.

The village inhabitants of Ratanakiri 
consist mainly of enduring traditional 
minorities. This documentary shows the 
traditions of Kreung music and dance. 
The community works actively for its 
preservation in order to transmit it to 
future generations.

Ratanak’s Heart

Life and Art Kreung 
Indigenous Culture 

Produced by Women’s Media Centre of 
Cambodia (WMC), 2009, 75 min, Khmer version

Directed by Om Hongkiri, 2006, 45 min, 
Kreung version with English subtitles

ជីវិត និងសិលៃបៈអរិយធម៌ជនជាតិ
ដើមភាគតិចគៃងឹ

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៩ មករា   - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

បៃជាជននៅក្នុងភូមិកៃា ខៃត្តរតនគីរី បៃកាន់

ទំនៀមទម្លៃប់បៃពៃណីជនជាតិយ៉ៃងខ្លៃំងកា្លៃ។ 

ភាពយន្តឯកសរនៃះឆ្លុះបញ្ចៃំងអំពីបៃពៃណីខង

ភ្លៃង និងចមៃៀងរបស់ជនជាតិគៃឹង។ សហគមន៍

របស់ពួកគៃខំបៃឹងធ្វើការតស៊ូយ៉ៃងសកម្ម ដើមៃបីថៃ

រកៃសា និងផ្ទៃរបៃពៃណីនៃះទៅឲៃយក្មៃងជំនាន់

កៃៃយទៀត។

ដឹកនំាដោយ អំុ៊ ហុងគិរី ឆ្នៃ ំ២០០៦ រយៈពៃល ៤៥ 

នាទី ភាសគៃងឹ មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម



8 9

Six Cambodian short films which was selected 
to compete in the Chaktomuk Short Film 
Festival 2018 will be shown together again on 
the screen of Bophana Center. The 6 short films 
include: “Dong Reik”, “Kidnap”, “February Wind”, 
“Palm Tree”, “My Valentine’s Day”, and “Don’t 
Scream”.

The directors of these six short films will also be 
present on our screening day.

Saturday,  January  26 - 5pm

Six Cambodian short 
films with the directors’ 
presence
In collaboration with Chaktomuk Short 
Film Festival (CSFF), 85 min, Khmer version 
with English subtitles

ភាពយន្តខ្នៃតខ្លីកម្ពុជាទាំង ៦ រឿង ដៃលតៃូវបាន
ជៃើសរីសមកបៃកួតក្នុងមហោសៃពភាពយន្តខ្នៃត
ខ្លីចតុមុខ ឆ្នៃំ ២០១៨ នឹងមនវត្តមនរួមគ្នៃសជា
ថ្មីម្ដងទៀត នៅលើផ្ទៃំងបញ្ចៃំងភាពយន្តរបស់
យើង។ ភាពយន្តខ្នៃតខ្លីទាំង ៦ រួមមន ៖ រឿង 
«ដងរៃក» រឿង «ចាប់ជំរិត» រឿង «ខៃយល់ខៃកុម្ភៈ» 
រឿង «ដើមត្នៃត» រឿង «ថ្ងៃបុណៃយនៃក្ដីសៃលញ់
របស់ខ្ញុ»ំ និងរឿង «កុំសៃៃក»។

សមិទ្ធិករនៃខៃសៃភាពយន្តខ្នៃតខ្លីទាំង ៦ រឿងនៃះ ក៏
នឹងមនវត្តមននៅថ្ងៃបញ្ចៃំងរបស់យើងផងដៃរ។

ភាពយន្តខ្នៃតខ្លីកម្ពុជា ៦ រឿង 
កៃៃមវត្តមនរបស់អ្នកដឹកនាំរឿង

សហការដោយ មហោសៃពភាពយន្តខ្នៃតខ្លីចតុមុខ 
រយៈពៃល ៨៥ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៦ មករា  - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    
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មនតៃសិលៃបករម្នៃក់ក្នងុចំណោម ១០នាក់បុ៉ណោ្ណៃះ
 ដៃលអាចរួចជីវិតពីរបបខ្មៃរកៃហម។ 
ក្នុងនាមជាសិលៃបការិនីម្នៃក់ ក្នុងចំណោមអ្នក
សិលៃបៈដៃលនៅមនជីវិត លោកយយ ឯម ធាយ 
បានតៃឡប់មកបង្កើតកៃុមរបាំបុរាណឡើងវិញ 
កៃៃយការដួលរលំនៃរបបខ្មៃរកៃហម។

នាដកាទី ១០
ដឹកនាំដោយ សលី អ៊ីនគ្លីតុន ឆ្នៃំ ១៩៩៣ 
រយៈពៃល ៥២ នាទី ភាសអង់គ្លៃស

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

Only one dancer in ten survived the 
Khmer Rouge. Em Theay, one of a few 
surviving dancers, returned to Phnom 
Penh to rebuild the classical dance troop 
after the fall of the Khmer Rouge.

Saturday, February 2 - 5pm

The Tenth Dancer
Directed by Sally Ingleton, 1993, 52 min, 
English version

នារី និងសីហា ជាគៃូពៃទៃយពៃយាបាលវះកាត់អ្នក

របួសធ្ងន់ៗ ដៃលបណា្តៃលមកពីការផ្ទុះមីននៅ

កម្ពុជា។ សីហា ដៃលទើបនឹងមកពីបៃទៃសបារាំង 

បានទៅជៃកោនកៃៃមដំបូលផ្ទះ តារាដៃលជា

គៃូបងៃៀន។ តារា បានពៃយាយមតាមចៃចង់សីហា

ដៃលកំពុងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយខ្លួន ខណៈដៃល

នាងមនស្វៃមីរួចទៅហើយ នោះគឺ សុកៃ ដៃល

ជាជនពិការដោយសរសង្គៃៃម.....

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី៩ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

ពៃះអាទិតៃយអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ
ផលិតដោយ ខៃមរាភាពយន្ត ឆ្នៃំ 
១៩៩២ រយៈពៃល ៦៣ នាទី ភាសខ្មៃរ 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

Neari and Seiha performed surgical 
operations on patients caused by land 
mines in Cambodia. Seiha, who just 
returned from France, stays in a house 
with Dara who is a teacher in the village. 
Dara tries to court Seiha who’s now living 
in the same house with her while she has 
husband, Sok, who is disabled because of 
the war…..

Saturday, February  9 - 5pm

My village at Sunset
Produced by Khemara Pictures, 1992, 63 
min, Khmer version with English subtitles 
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Night Watchman in a Parisian hotel, 
Sera is also a graphic novel drawer. This 
documentary, directed between Paris 
and Phnom Penh, follows this 
French-Cambodian artist, taken from 
his home country in 1975, and who’s now 
giving shape to his memory haunted by 
the darkest time of Cambodia.

Saturday, February 16 - 5pm

The Watchman 
Directed by Céline Dréan, 2010, 50 min, 
French version with English subtitles

សៃរា៉ៃ គឺជាអ្នកយមសណា្ឋៃគរនៅពៃលយប់ 

នៅឯទីកៃុងបា៉ៃរីស។ គត់ក៏ជាអ្នកគូរសៀវភៅ

រឿងគំនូរផងដៃរ។ ខៃសៃភាពយន្តឯកសរនៃះ 

បង្ហៃញប្លង់ឆ្លៃស់គ្នៃរវាងទីកៃុងបា៉ៃរីស និងទីកៃុង

ភ្នំពៃញ ដើមៃបីថតពីជីវិតសិលៃបករខ្មៃរ-បារាំង

រូបនៃះ ដៃលបានចាកចៃញពីដីកំណើតនៅឆ្នៃំ 

១៩៧៥។ តាមរយៈការងរសិលៃបៈ គត់ពៃយាយម

ស្វៃងរកការចងចាំ ដៃលពោរពៃញដោយពៃល

វៃលខ្មៃងងឹតនៃបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជាឡើងវិញ។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកនៅចាំយមផ្លូវ
ដឹកនាំដោយ សៃលីន ដៃៃអង់ ឆ្នៃំ ២០១០ 
រយៈពៃល ៥០ នាទី ភាសបារាំង 
មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម
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ភាពយន្តនៃះនិយយពីជីវិតគៃួសរប្ដីបៃពន្ធមួយគូ 

ដៃលមនកូនសៃីដល់ទៅ ៧ នាក់។ ការធ្វើសៃៃ

ធ្វើឲៃយជីវិតពួកគៃមនភាពមមញឹក មនភាព

រីករាយ មនជំនឿសសនា និងអាចរស់រានបាន...។

ដីសៃៃតូច សមជិកគៃួសរចៃើន កូនៗកាន់តៃធំ

លំនឹងគៃួសរក៏ចុះទន់ខៃសាយ។ គៃៃះថា្នៃក់ចៃដនៃយ

មួយកើតឡើង ហើយវដ្ដនៃជីវិតក៏វិលទៅរក

សៃចក្ដីស្លៃប់។

      ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៣ កុម្ភៈ - ម៉ៃង៥ល្ងៃច    

អ្នកសៃៃ
ដឹកនាំដោយ បា៉ៃន់ រិទ្ធី ឆ្នៃំ ១៩៩៤ រយៈពៃល ១២៤ 
នាទី ភាសខ្មៃរ មនអកៃសរបារាំងរត់ពីកៃៃម

This is the story of a married couple and 
their seven daughters. The rice culture 
animates their lives, their joys, their 
beliefs, their survival ... The land is 
small, the large family, the children 
grow up. The balance is fragile. A trivial 
incident occurs and the life cycle is 
transformed into a death cycle.

Saturday, February 23 - 5pm

Rice People
Directed by Rithy Panh, 1994, 124 min, 
Khmer version with French subtitles
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ក្លឹបភាពយន្ត
យុវជនខ្មៃរដៃលសៃាញ់ខៃសៃភាពយន្ត អាច
ទសៃសនាភាពយន្តមកពឹជុំវិញ   ពិភព   លោក និង
អាចផ្លៃស់ប្ដូរគំនិតយោបល់អំពីភាពយន្ត 
ក្នុងកិច្ចពិភាកៃសាជាមួយភ្ញៀវកិត្តិយស។
ចូលទសៃសនាដោយសៃរី!

ក្នុងអំឡុងពៃលដឹកទំនិញ នាវិក ហៃសង់ បានឆ្លៀត
ឱកាសនាំ ហៃស៊ូលីយៃត ដៃលទើបតៃរៀបការ
ថ្មីថ្មៃង ទៅកៃៃបទឹកឃ្មុំនៅលើនាវារបស់ខ្លួន
ឈ្មៃះ ាតាឡង់។ នាវាបាននាំពួកគៃទៅដល់
កៃុងបា៉ៃរីស។ ហៃស៊ូលីយៃត អន្ទះសចង់ស្គៃល់
កៃុងបា៉ៃរីស ប៉ុន្តៃ ហៃសង់ បៃច័ណ្ឌនឹង ហៃស៊ូលីយៃត 
ហើយក៏រារាំងនាងមិនឲៃយចៃញពីនាវា។ 
រឿងរា៉ៃវបានកើតឡើង នៅពៃលដៃល ហៃស៊ូលីយៃត 
លួចរត់ចៃញពីនាវា។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១១ ខៃ មករា ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ផ្ញើបៃះដូងលើនាវា
ដឹកនាំដោយ ហៃសង់ វីហោ្គៃ ឆ្នៃំ ១៩៣៤ 

រយៈពៃល ៨៩ នាទី ភាសបារាំង 

មនអកៃសរអង់គ្លៃសរត់ពីកៃៃម

CINECLUB
Bophana CineClub allows  
  Cambodian film lovers to meet, watch 
repertoire movies from around the 
world, and then exchange ideas about 
them with special guests.
Free entry. All are welcome.

           Friday, January 11 - 6:30pm

Juliette and barge captain Jean marry after 
a whirlwind courtship, and she comes to live 
aboard his boat, L’Atalante. As they make 
their way down the river in Paris, Jean grows 
weary of Juliette’s flirtations with the men, 
and Juliette longs to escape the monotony 
of the boat and experience the excitement 
of a big city.

L’Atalante
Directed by Jean Vigo, 1934, 89 min, 
French version with English subtitles
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កៃុមភាពយន្តឈូករ័ត្ន សូមបង្ហៃញជូននូវខៃសៃ
ភាពយន្តខ្នៃតខ្លទំីាង ៥ រឿង ដៃលបានផលិតក្នងុឆ្នៃំ 
២០១៨ ដោយសមិទ្ធកិរភាពយន្តវ័យក្មៃង
របស់ឈូករ័ត្នផ្ទៃល់ ក្នុងនោះរួមមន ៖ 
រឿង «អាខូម»ូ រឿង «ពៃលវៃល» រឿង 
«និទានស្នៃហ៍ផ្លៃប៉ៃងប៉ៃះ» រឿង «សុបិន» 
និងរឿង «What If»។

លើសពីការទសៃសនាភាពយន្ត លោកអ្នកក៏នឹងមន
ឱកាសសំណៃះសំណាលជាមួយនឹងសមិទ្ធិករ
ភាពយន្តរបស់ឈូករ័ត្នផងដៃរ។

ថ្ងៃសុកៃ ទី១៥  ខៃកុម្ភៈ ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

ភាពយន្តពិសៃសរបស់ឈូករ័ត្ន
ផលិតដោយ កៃុមភាពយន្តឈូករ័ត្ន 

ឆ្នៃំ ២០១៨ រយៈពៃល ៥០ នាទី ភាសខ្មៃរ

         Friday , February  15 - 6:30 pm

Sunflower Film Alliance will present five 
short films produced in 2018 by Sunflower’s 
young directors, including “Akumu”, “Time”, 
“Tomato” “Dream”, and “What If “.

Beyond the screening, you also have a chance 
to meet with the directors of Sunflower Film 
Alliance.

Sunflower Special
Produced by Sunflower Film Alliance, 2018, 
50 min, Khmer version
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រដ្ឋៃភិបាលខ្មៃរកៃហមបានគៃប់គៃងបៃជាជន និង
កម្មៃភិបាលយ៉ៃងតឹងរុឹង តាំងពីពួកគៃបានកាន់
កាប់អំណាចក្នុងឆ្នៃំ ១៩៧៥ មកម្លៃ៉ះ។ ប៉ុន្តៃ មន
ទមៃង់នៃការបៃឆំងជាចៃើនកើតមនឡើងក្នុង
របបខ្មៃរកៃហម រួមមនសកម្មភាពបៃឆំងក្នុង
ជីវិតបៃចាំថ្ងៃដោយបៃជាជន ការបៃឆំងរបស់
កម្មៃភិបាល ហើយនៅមនទមៃង់នៃការបៃឆំងដ៏
សំខន់មួយទៀត នោះគឺកៃុមបៃឆំងបៃដប់ដោយ
អាវុធ។ បទបង្ហៃញនៃះនឹងរៀបរាប់ដោយសង្ខៃប 
ពីសកម្មភាពបៃឆំងក្នុងជីវិតបៃចាំថ្ងៃ និង
សកម្មភាពបៃឆំងដោយកម្មៃភិបាល ដោយលើក
យកសក្ខីកម្មមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍។ លើសពី
នៃះ បទបង្ហៃញនឹងផ្តៃតលើការបៃឆំងបៃដប់
ដោយអាវុធរបស់កៃុមជាចៃើន ដៃលបានរត់ចូល
ពៃៃ ឬភៀសខ្លួនទៅបៃទៃសជិតខង។ 
កៃុមទាំងនៃះ បានដើរតួយ៉ៃងសំខន់ក្នុងការចូល
រួមផ្តួលរំលំរបបកម្ពុជាបៃជាធិបតៃយៃយ។

ធ្វៃីឡៃីងជាភាសខ្មៃរ
ចូលរួមដោយសៃរី

ការបៃឆំងនឹងខ្មៃរកៃហម

ថ្ងៃសុកៃ ទី៤មករា ម៉ៃង  ៦  ល្ងៃច

បទ បង្ហៃញ

លោក កៃវ ដួង អ្នកនិពន្ធ កម្មវិធីអៃប-
បៃវត្តិសសៃ្តខ្មៃរកៃហម មជៃឈមណ្ឌលបុបា្ផៃណា

The Khmer Rouge government exercised 
tight control over its people and cadres after 
they seized power in 1975. However,
 numerous forms of resistance were 
practised for entire Khmer Rouge regime, 
including daily resistance by the people, 
resistance by cadres, and another 
significant form of resistance by a number 
of armed groups. This presentation will 
briefly describe daily resistance and cadre 
resistance by selecting few testimonies as 
examples. The presentation will mainly focus 
on armed resistance of different armed 
groups who ran away into the forest or fled 
to the neighbouring countries. These groups 
played significant role in overthrowing the 
Khmer Rouge regime.

This  Presentation will be in khmer language
Free Admission 

Resistance against the Khmer Rouge

Friday, January 4, 6PM

PRESENTATION 

Mr. Keo Duong, Writer of App-learning on 
Khmer Rouge History, Bophana Center
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ការចូលរួមរបស់បណា្ណៃល័យសមៃៃប់ការអភិវឌៃឍ 
និងរបៀបវារៈថ្មីរបស់ពិភពលោក

បាឋកថា

ដោយលោក សុខ ាក់ ស្ថៃបនិកបណា្ណៃល័យបញ្ញវន្ត

ថ្ងៃសុកៃ ទី ២២ ខៃកុម្ភៈ ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

របៀបវារៈឆ្នៃំ ២០៣០ គឺជាការរួមបញ្ចូលគ្នៃរវាង
គោលដៅអភិវឌៃឍន៍បៃកបដោយចីរភាព ទាំង ១៧
ដៃលបង្ហៃញពីការអភិវឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ច បរិស្ថៃន និង
សង្គម។ តាមរយៈការសមៃៃចនូវរបៀបវារៈនៃះ គ្មៃន
ភាគីណាមួយតៃូវបានបំភ្លៃច ឬរំលងឡើយ។ ក្នុង
នោះ បណា្ណៃល័យ គឺជាស្ថៃប័នមួយដ៏សំខន់ក្នុង
ការជួយសមៃៃចគោលដៅទំាងអស់នៃះ។ 
ការទទួលបានព័ត៌មនជាសធារណៈ នឹងធ្វើឲៃយ
បៃជាជនអាចសមៃៃចចិត្តបានដោយតៃឹមតៃូវ និង 
ជាផ្នៃកមួយក្នុងការលុបបំបាត់ភាពកៃីកៃ វិសមភាព 
ការពងៃឹងវិស័យកសិកម្ម ការអប់រំបៃកបដោយ
គុណភាព ការទៃទៃង់សុខភាពរបស់បៃជាជន   វបៃបធម៌
ការសៃៃវជៃៃវ និងការបង្កើតថ្មី ក្នុងសហគមន៍។
បៃធានបទនៃះនឹងបង្ហៃញពីសរៈសំខន់នៃ
បណា្ណៃល័យសមៃៃប់់ការអភិវឌៃឍ ជាពិសៃស 
គឺរបៀបវារៈថ្មី និងសកម្មភាពរបស់យុវជនក្នុងការ
ចូលរួមសមៃៃចនូវគោលដៅថ្មីៗក្នុងបៃទៃស។

The contribution of libraries for
development and new agenda of the world

The new UN 2030 Agenda is an inclusive, 
integrated framework of 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs) spanning 
economic, environmental and social 
development. By achieving this Agenda, 
no one will be left behind. Libraries are key 
institutions to help achieve the Goals.
Public access to information enables 
people to make informed decisions that 
can improve their lives. Communities 
that have access to timely and relevant 
information for all are better positioned to 
eradicate poverty and inequality, improve 
agriculture, provide quality education, and 
support people’s health, culture, research, 
and innovation.
The topic will highlight important of 
libraries in development especially new 
agenda and how youth involve to achieve 
new goals in Cambodia.

LECTURE

Friday, February 22, 6:30pm
By Mr. Sok Lak, Founder of Scholar 
Library

This Lecture will be in khmer language
Free Admission 

ធ្វៃីឡៃីងជាភាសខ្មៃរ
ចូលរួមដោយសៃរី
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ភាពយន្តថ្ងៃសៅរ៍
ថ្ងៃទី៥ ខៃមករា  

ថ្ងៃ ទ១ី២ ខៃមករា

ថ្ងៃ ទី១៩ ខៃមករា 

ថ្ងៃ ទី២៦ ខៃមករា 

ថ្ងៃ្ងទី២ ែខកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី៩ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី១៦ ខៃកុម្ភៈ

ថ្ងៃ្ងទី២៣ ខៃកុម្ភៈ

មុនដំបូងខ្មៃរកៃហមសម្លៃប់បា៉ៃខ្ញុំ

បៃះដូងរតនៈ

ជីវិត និងសិលៃបៈអរិយធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចគៃឹង

ភាពយន្តខ្នៃតខ្លកីម្ពជុា ៦ រឿងកៃៃមវត្តមនរបស់អ្នកដឹកនំារឿង

នាដកាទី ១០

ពៃះអាទិតៃយអស្តង្គតនៅភូមិខ្ញុំ

អ្នកនៅចាំយមផ្លូវ

អ្នកសៃៃ

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ម៉ៃង៥ល្ងៃច

ការបៃឆំងនឹងខ្មៃរកៃហមថ្ងៃសុកៃ ទី ៤ ខៃមករា 
ម៉ៃង ៦ ល្ងៃច

បទ បង្ហៃញ

ផ្ញើបៃះដូងលើនាវា
ភាពយន្តពិសៃសរបស់ឈូករ័ត្ន

ក្លឹបភាពយន្ត
ថ្ងៃទី១១ ខៃមករា                ម៉ៃង ៦ :៣០ល្ងៃច
ថ្ងៃទី១៥ ខៃកុម្ភៈ                   ម៉ៃង៦ :៣០ល្ងៃច

ថ្ងៃឈប់សមៃៃក

១, ៧ មករា, ១៩ កុម្ភៈ

CINE SATURDAY 
January 5   
January 12
January 19
January 26
February 2
February 9
February 16
February 23

First They Killed My Father
Ratanak’s HeartDuch, Welcome to Hell
Life and Art Kreung Indigenous Culture 
Six Cambodian short films with the directors...
The Tenth Dancer
My village at Sunset
The Watchman
Rice People 

5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm
5pm

Friday, January 4 – 6pm
PRESENTATION 

Resistance against the Khmer Rouge

L’Atalante
Sunflower Special

CINECLUB 
January 11
February 15

6:30pm
6:30pm 

Closing Dates 
January 1, 7 December 19

ការចូលរួមរបស់បណា្ណៃល័យចំពោះការអភិវឌៃឍ និងរបៀបវារៈថ្មីរបស់ពិភពលោកថ្ងៃសុកៃ ទី ២២ ខៃកុម្ភៈ 

ម៉ៃង ៦:៣០ ល្ងៃច

បាឋកថា
Friday, February 22 – 6:30pm The contribution of libraries for development 

and new agenda of the world

LECTURE
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ទសៃសនាភាពយន្តឯកសរជាកៃុមអំពីបៃវត្តិសស្តៃកម្ពុជា 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០១០ ៦០០ ៨៤៨ ឬអ៊ីម៉ៃល
ratana.cheng@bophana.org

To organize group screening on Cambodian history, contact us 
at 010 600 848 / 095 48 79 79 or ratana.cheng@bophana.org

ចង់ឲៃយបណ្ណសររបស់អ្នករស់ឡើងវិញម្តងទៀត 

សូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលៃខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៩ ២១ ៧៤ ឬអ៊ីម៉ៃល 
archives@bophana.org 

To revive your archive, contact us at 023 99 21 74 or 
archives@bophana.org

ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ សុកៃ


