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 المؤتمر )األول( لمنظومة مكتبات مصر العامة

 : اإلبداع والتغيير"العامة اتالمكتب"

 (2018ديسمبر  3-2)مكتبة مصر العامة، القاهرة: 

 أحمد أمان

 نائب مدير مكتبة مرص العامة

 أسامة غريب

 مرشف التقارير اإلحصائية والبحوث

 مصطفى تهامي          

 نائب مرشف فرع مكتبة الزيتون

نظمت مكتبة مرص العامة الرئيسية بالدقي املؤمتر األول ملنظومة مكتبات مرص العامة حتت شعار  

، وقد افتتح املؤمتر بكلمة 2018ديسمرب  3-2وذلك يومي األحد واالثنني  "املكتبات العامة : اإلبداع والتغيي"

لطايفي مدير صندوق مكتبات مرص ترحيبية لألستاذ/ رياض طاهر مدير املكتبة، عقبها كلمة السفي/ رضا ا

العامة، ثم كلمة السفي/ عبد الرءوف الريدي رئيس جملس إدارة مكتبة مرص العامة، وبحضور لفيف من أساتذة 

اجلامعات ومديري مكتبات مرص العامة والعاملني هبا، ولفيف من السادة الضيوف رفيعي املستوى من املهنيني 

 مشارك خالل يومي املؤمتر. 300ب عدد احلضور إىل ما يقرب من بمجال املكتبات واملعلومات، واقرت

 همية املؤمتر وموضوعهأ

جاءت أمهية املؤمتر من كونه أول مؤمتر للمكتبات العامة تقيمه إحدى املؤسسات املهنية املكتبية الكربى 

ظومة مكتبات مرص العامة، والرائدة عىل مستوى الوطن العريب )مكتبة مرص العامة( ليضم املهنيني العاملني يف من

ا من أساتذة اجلامعات  ا أكاديمي ا مميز  وذلك لتبادل التجارب الفعلية واخلربات العملية؛ وقد شهد املؤمتر حضور 

 للمشاركة وتقييم التجربة واخلروج بأفكار بحثية.

 "عجائز وشيوخ.. اإلبداع جيدد حياة األفراد؛ أطفال، شباب،"وتأيت األمهية الثانية للمؤمتر من موضوعه 

ا يف إمكانية إتاحتها فرص االبتكار واإلبداع لدى أفراد املجتمع، ومن ثم  حيث تعاظمت أمهية املكتبات مؤخر 

للتصنيف التعليمي  Bloomاالنعكاس بشكل مبارش عىل التنمية املجتمعية، وبينام يرتبع اإلبداع أعىل مثلث بلوم 

ا ملحوظ ا يف املستوى التعليمي والثقايف إال أن أدواته غي متوافرة بالعديد من ا ملؤسسات الرتبوية مما أنتج انخفاض 

وتوفي ما يلزم  Maker spaceالعام. ومن هنا يأيت الدور الكبي للمكتبات العامة بتخصيص مساحات لإلبداع 

 تقارير 
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هة املستوى من تقنيات حديثة، وكذلك توفي عدد من الربامج املتكاملة اهلادفة واملتوازنة، وذلك يف مواج

املتفاوت يف العملية التعليمية وحتقيق التوازن العلمي واألمن الفكري واإلبداع التقني مما يقود إىل التوازن 

 الشخيص ومن ثم املجتمعي.

من جهة أخرى هناك الكثي من املشكالت املجتمعية املتفاقمة )الفقر، األمن الغذائي وسوء التغذية، عدم 

إلخ( قد يرجع سببها إىل اجلهل، ومن هنا تتعاظم  …يشة، عدم توفي مستوى تعليمي جيد،االستمتاع برفاهية املع

، وذلك ملا هلا 2015أمهية املكتبات العامة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة التي أقرهتا األمم املتحدة يف سبتمرب 

ملعلومات بام يتناسب مع احتياجات من دعم مؤسيس وفردي يمكنها من تنظيم األحداث املتنوعة واقتناء أوعية ا

 جمتمع املستفيدين ومن ثم جذهبم إىل املكتبة وتقديم اخلدمات املتنوعة بطرق إبداعية.

 هداف املؤمترأ

 متثلت أهداف املؤمتر يف:

 ( إبراز دور مكتبة مرص العامة يف التشجيع عىل القراءات العلمية فضال  عن القراءات األدبية.1)

عىل دور املكتبات العامة يف تنمية اإلبداع واالبتكار ألفراد املجتمع والتشجيع عىل تبني ( إلقاء الضوء 2)

 منهجية التفكي العلمي يف إدارة وتنفيذ املرشوعات.

 ( الرتكيز عىل دور املكتبات العامة يف املشاركات املجتمعية.3)

 قيق رضا املستفيدين.( تعرف  أمهية استخدام املعايي املوحدة لتحقيق جودة اخلدمات وحت4)

 اور املؤمترحم

 متثلت حماور املؤمتر يف:

( مبادرات املكتبات العامة يف تنمية عادة القراءة )لدى األطفال والنشء( بشكل عام والقراءات 1)

 العلمية بشكل خاص. 

 ( دور املكتبات العامة يف التنمية املستدامة.2)

 ( إدارة الوعي املعريف ودوره يف تشكيل االجتاه الثقايف واإلطار املعريف لدى املستفيدين.3)

 معايي جودة األداء ومؤرشات القياس بمنظومة مكتبات مرص العامة.( تطبيق 4)

 ( طرق إبداعية جلذب املستفيدين للمكتبة. 5)
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 رنامج املؤمترب

 ديسمبر  2اليوم األول: األحد 

حمارضة افتتاحية قدمها األستاذ الدكتور/ رشيف كامل شاهني بعنوان: دور املكتبة والدولة يف بناء اإلنسان 

 املرصي

 لسة العلمية األوىل، ترأسها األستاذ الدكتور/ حممد فتحي عبد اهلادي.اجل

 إدارة املكتبات العامة بني حتقيق األرقام املستهدفة وحتقيق القيمة واألثر قدمها أسامة غريب عبد( 1)

 .العاطي، مرشف التقارير اإلحصائية والبحوث باملكتبة

اخلاصة  16439ياس مؤرشات األداء، واملواصفة اخلاصة بق 11620عرضت الورقة البحثية للمواصفة 

بقياس األثر، وأكدت عىل رضورة توجه املكتبات للعمل عىل املوازنة بينهام وال يقترص الرتكيز عىل قياس 

 املؤرشات دون قياس األثر أو العكس.

 (2) BIX لثقافية أمحد أمان، مقارنة بني أداء املكتبات يف أملانيا: كيفية استخدام قياس األداء يف السياسة ا

 .نائب مدير مكتبة مرص العامة

عرضت الورقة لتقسيم املواصفة جلوانب أربعة؛ وهي اخلدمات، املستفيدون، الكفاءة االقتصادية، املوارد 

التي يمكن أن تساعد يف حتليل توجهات وأداء  SWOTالبرشية، مع ربط املؤرشات بنموذج التحليل الرباعي 

 رضورة عمل نموذج موحد لقياس أداء املكتبات العامة بمرص عىل نفس النسق.املكتبات، وأكدت عىل 

املقتنيات، مكتبة مرص  وتنمية التزويد قسم بتكار بيشوي ثروت، مسئولاال للنجاح الرسيع املسار( 3)

 . العامة فرع املنيا

 الذي األمر واهلدف، الرؤية والرسالة من خالل وضع العامة أكد البحث عىل إبراز دور املكتبات

 روح تشكيل عىل قادرة وثقافية معرفية كقوة العامة للمكتبات االسرتاتيجي األداء عىل إدارة العمل يستدعي

 توفيها تستطيع مزايا ونواٍح   إجيابية من االسرتاتيجي األداء إلدارة ملا وذلك وثقافته، املجتمع ووجدان وفكر

 والدولية. اإلقليمية املتغيات مع يتواكب بام األداء يرلتطو سعي ا املرصية العامة للمكتبات

دور املكتبات العامة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة طه نرص، رئيس قسم املعاجلة الفنية، مكتبة ( 4)

    .مرص العامة فرع املنيا
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ا التنمية املستدامة مرشوع  أهداف يف حتقيق العامة احلديث عن االستدامة وإسهام املكتبات اهتم البحث ب

املكتبات عىل  تواجدمن االسرتاتيجيات التي هتدف إىل ضامن  احيوي   اجزء   حيث إن االستدامة تعد ؛اهامشي  

 .الدوام

ااإلبداع يف جذب اجلمهور للمكتب( 5) شيامء إمام،   ات العامة: مكتبة مرص العامة فرع الزيتون نموذج 

 . مرشف مكتبة مرص العامة فرع الزيتون

مرة، وجذهبم إىل املكتبة ودجمهم  2.2عرضت خالهلا جتربة الفرع لرفع أعداد املستفيدين النشطني بنسبة 

ا باألحداث اجلارية خالل باألنشطة املقدمة باملكتبة، وذلك بعد عزوف عدد كبي من األعضاء عن  املكتبة تأثر 

ا بافتتاح فرع الزاوية احلمراء بالقرب من فرع الزيتون حيث يعد فرع الزاوية  فرتات االنفالت األمني، وتأثر 

 احلمراء أكرب مكتبة عامة مرصية من حيث املساحة.

م أمحد تاج العارفني، تنمية عادات القراءة )لدى األطفال والنشء( بشكل عا مبادرات املكتبات يف( 6)

 .ول العمليات الفنية، مرص العامة فرع الزقازيقئمس

استعرض البحث أمهية دور املكتبات العامة من حيث كوهنا أهم أنواع املكتبات حيث تستقطب معظم 

فة والرتويح القاطنني يف هذه املنطقة اجلغرافية املحيطة هبا )حمافظة املنيا( طلب ا للمعرفة، وسعي ا للحصول عىل الثقا

 عن النفس ومتاشي ا مع مبادئ التعلم الذايت، ورضورة قيام املكتبة العامة بدورها املجتمعي اهلام.

 ديسمبر  3ليوم الثاني: االثنين ا

 حمارضة افتتاحية لألستاذ الدكتور/ مصطفى حسام الدين بعنوان: الترشيعات يف جمال املكتبات واملعلومات

 ترأسها األستاذ الدكتور/ مصطفى أمني حسام الدين.اجللسة العلمية الثانية، 

 ،د. حممود عرايب القياس ومؤرشات الشاملة اجلودة معايي ضوء يف العامة مرص مكتبات أداء تطوير( 7)

 فرع بنها. مكتبة مرص العامةإدارة العالقات العامة، 

، وخلص البحث بعدد اجلودة الشاملةساليب تطوير إدارة املكتبات يف ضوء معايي هدف البحث لتعرف أ

إنشاء وحدة إدارية للجودة تظهر ، ورسالة وأهداف واضحة للخدمات املكتبية ةوضع رؤيمن التوصيات منها 

 .يف اهليكل التنظيمي للمكتبات

-2007) باجليزة الرئيسية املكتبة عىل تطبيقي نموذج: األطفال بأقسام العاملني ومهارات أنشطة( 8)

  حسن، مرشف خدمات املستفيدين، مكتبة مرص العامة الرئيسية.أماين (2014
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ا  ركز البحث عىل طبيعة الفئات واألنشطة التي تقوم املكتبة بتقديمها لألطفال يف هذه املرحلة املهمة جد 

يف حياة الطفل، وكذلك سامت القائمني عىل تقديم األنشطة )ختصصاهتم(، واختتم البحث بعرض حتلييل ألكثر 

 طة التي يقبل عليها كل فئة من فئات املستفيدين من املكتبة.األنش

، مكتبة اختصايص مكتبات، أسامء حممد القراءة عادة لتنمية أخرى إبداعية ومبادرات كتابيديا مبادرة( 9)

 الرئيسية.مرص العامة 

من خالل  واإلبداع القراءة واالبتكار ىلللحث ععرض مبادرة كتابيديا التي تم ابتكارها تناول البحث 

هبدف وذلك  ،تم تناوهلا ضمن املبادرةياملستهدفة واملوضوعات التي  اتفكرة املرشوع وأهدافه والفئعرض 

حياة ال يتجزأ من  انرش الوعي الثقايف واملعلومايت وإبراز دور املكتبات يف حياة األفراد حيث تعد املكتبة جزء  

 األفراد اليومية.

اختصايص اطالع  ،واألداء االجتامعي للمكتبات العامة ميالد بطرس التنمية املستدامة( مؤرشات 10)

 فرع املنيا. مرص العامة كبار، مكتبة 

لمكتبات ولية االجتامعية لئباملس ومدى ارتباطها لتعرف مؤرشات التنمية املستدامة الورقة هذه هتدف

وحتقيق  الفقر حماربة يف ودورها ،املجتمعات عىل كتباتللم ةاالجتامعي املسئولية تأثيات وتعرف ،العامة

 .التنمية املستدامة

قسم فريق عمل  يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة هادور( خدمات قسم الكبار باملكتبة الرئيسية و11)

 الرئيسية.الكبار بمكتبة مرص العامة 

حتقيق أهداف التنمية املستدامة وذلك من هيتم البحث بعرض دور مكتبة مرص العامة )قسم الكبار( يف 

خالل اخلدمات املكتبية التقليدية وابتكار خدمات جديدة مستحدثة، استحدثتها مكتبة مرص العامة لتقوم 

بخدمة املجتمع عىل أعىل مستوى وبأقل التكاليف سواء يف اخلدمات أم األنشطة الثقافية واألنشطة الفنية، كام 

عض املقرتحات والتوصيات التي من املمكن أن تضمن حتقيق أعىل مستوى من اخلدمة يقدم البحث يف النهاية ب

 لتحقيق أهداف التنمية املستدامة وإمكانية تطبيقها يف املكتبة خلدمة املستفيدين واملجتمع.

حممد عبد العزيز، مسئول اإلعارة، مكتبة  املحيطة والبيئة املجتمع خدمة ىف العامة املكتبات ( دور12)

 مرص العامة بالزقازيق.
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يف املستفيدين لتفعيل دور املكتبة  من كرب عدد أجلذب  ةطرق وخدمات مبتكرإىل عرض هدف البحث 

خدمة املجتمع والبيئة املحيطة  لدعم الثقافة والتشجيع عىل نرشها بني أفراد املجتمع الواحد وتوضيح دور املكتبة 

 .ىف البحث والدراسة وتنمية الثقافة داخل املجتمع ةواملساعد ةدعم القراء ىف

 جللسة العلمية الثالثة، ترأستها الدكتورة/ رباب عبد املؤمن.ا

 يف واألكاديمينيمع احلكومات الوطنية واملؤسسات املجتمعية  امشارك   اوعنرص   املكتبيون أداة  ( 13)

مكتبات ومعلومات، مكتبة مرص العامة  اختصايصسة ميدانية رانا زكي، حتقيق أهداف التنمية املستدامة: درا

 .فرع دمياط

دعم  ىف متكني األفراد من حتقيق تنميتهم الذاتية والتى ترتكز يف الضوء عىل دور املكتباتسلط البحث 

ية واإلنرتنت فمن خالل املكتبات يستطيع األفراد أن يسخروا القوة التكنولوج ي؛ثقافة التعلم والتفكي النقد

 .املعلومات ىف بيئة آمنة ةىف إتاح فيدينامية حقوق املستحل لالرتقاء بحياهتم وبمجتمعاهتم

 .تنمية عادة القراءة لدى األطفال والنشء  أمل أمحد، مدير مكتبة مرص العامة فرع دمياط اجلديدة( 14)

قراءة لدى األطفال والنشء، حيث عرض البحث مبادرة مكتبة مرص العامة بدمياط اجلديدة لتنمية عادة ال

كتاب أو قصة من خالل طبع كتيبات تضم كل صفحة اسم الكتاب أو القصة  100تم عمل مسابقة لقراءة 

 واسم املؤلف وامللخص ومدى االستفادة مما قرأ.

دين، مكتبة املنيا العامة وطرق إبداعية جلذب املستفيدين للمكتبة واخلدمات املبتكرة  نائلة عالء ال( 15)

 .مكتبات ومعلومات، مكتبة مرص العامة فرع املنيااختصايص 

الإلعالن املكتبة الناجح  ركز البحث عىل احتياج اختصايص جمموعات،  بام تشمله من ؛عن مكتبته جيد 

باملهارات كتبات امل ورضورة إملام اختصايصالتسويق اجليد هلا، عن طريق  ةخدمات وأنشطوبام تقدمه من 

 باملكتبة بالطرق التقليدية وغي التقليدية.اجليد ملا يقدمه من خدمات وأنشطة إلعالن الالزمة لتقديم ا

 .ول الشئون املالية، مكتبة مرص العامة فرع دمياطئاملكتبة العامة عامل آخر  تغريد سالمة،  مس( 16)

باإلضافة  ، بالقراءة احلرة لروادهااملكتبة العامة يف إثراء املناهج الدراسية ركز البحث عىل إبراز دور 

حيث قامت  ؛تربية األطفال وتنشئتهم التنشئة االجتامعية السليمةوالتعليم املستمر و جلهودها يف حمو األمية

 بعرض جتربة مكتبة دمياط العامة فيام يقدم من اخلدمات واألنشطة باملكتبة.
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بعة، ترأستها الدكتورة/ هبة حممد إا  سامعيل.جللسة العلمية الرا

األنشطة العلمية ملكتبة األطفال الرئيسية: دراسة حالة لشهر العلوم املرصي ملياء عبدالرمحن، ( 17)

 .مكتبات ومعلومات، مكتبة مرص العامة الرئيسية اختصايص

إذ ترتبط هذه األنشطة بتنمية روح البحث  ؛ألنشطة العلمية يف املدرسة احلديثةاهتم البحث بعرض أمهية ا

ألنشطة العلمية اوتدريب الطالب عىل مهارات التفكي املنطقي، لذلك يركز البحث عىل دارسة حالة  العلمي،

مهيتها يف تدعيم الدارسة وتوصيل املواد الدارسية للطالب بطريقة سهلة وممتعة ومشوقة خالل شهر العلوم أو

 وأكاديمية البحث العلمي. الذي يقام يف شهر مارس من كل عام بالتعاون بني مكتبة مرص العامة املرصي

 خدمات قسم احلمراء الزاوية فرع –نموذج مبادرة اإلعارة اجلامعية املطبقة بمكتبة مرص العامة ( 18)

 .العامة فرع الزاوية احلمراء مرص مكتبة  املستفيدين،

سيارة توظيف من خالل  ،مدرسة 87دين مبادرة للوصول إىل يالعمل بقسم خدمات املستففريق قدم 

مما كان له مردود إجيايب عىل حتقيق التي تفتقر إىل وسائل لنقل الطالب إىل املكتبة، املكتبة يف الوصول للمدارس 

 .املستهدف من عمليات اإلعارة و حتقيق التسويق للمكتبة بشكل خمتلف

مة رباب مجال،  التكنولوجيا احلديثة يف املكتبات العامة ودورها يف حتقيق أهداف التنمية املستدا( 19)

 .رئيس قسم األطفال، مكتبة مرص العامة فرع املنيا

توظيف التكنولوجيا من خالل يتناول البحث احلديث عن دور املكتبات ىف حتقيق التنمية املستدامة 

املختلفة يف التكنولوجية بأمهية التقنيات املستفيدين احلديثة بام خيدم أهداف املجتمع، وذلك من خالل توعية 

 .املجال التنموي، وكيفية استخدام املتاح واجلديد منها يف حتسني نوعية حياة املجتمع

بل، رئيس قسم اإلعارة، مكتبة مرص العامة اء املغرياملكتبة العامة ودورها ىف جذب املستفيدين عل( 20)

 .فرع دمياط

تطرق البحث إىل عرض حول مكتبة مرص العامة بدمياط التي بمثابة النافذة العلمية والثقافية التى يطل 

منها الشعب الدمياطى عىل كل ما هو جديد، حيث تعد املكتبة املصدر الرئييس للثقافة وتنمية مواهب أبنائها 

عىل إظهارها يف وسائل التواصل االجتامعي ووسائل اإلعالم وتسعى املكتبة للبحث عن طرق  وصقلها والعمل

 ووسائل جلذب للمستفيدين.

 وصيات املؤمترت

 فيام ييل: يمكن إجيازها خلصت األوراق البحثية بعدد من التوصيات 
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جاهتم بشتى السبل تفعيل دور املكتبات العامة يف جذب األرس املرصية والعمل عىل تلبية احتيا( 1)

 لتحقيق ذلك، واالستفادة من خرباهتم. 

 الرتكيز عىل جودة األنشطة وخمرجاهتا وقياس أثرها وعدم الرتكيز عىل اجلانب العددي فحسب.

 لقياس التأثي االقتصادي واالجتامعي للمكتبات العامة. 16439تطبيق املواصفة املعيارية ( 3)

 حد لقياس رضا املستفيدين من اخلدمات والربامج املقدمة.توحيد وتعميم نموذج معياري مو( 4)

توحيد نموذج معياري لقياس أداء املكتبات العامة والعمل عىل تعميمه بني املكتبات بمشاركة ( 5)

 اجلمعية الوطنية.

 إنشاء وحدة ملتابعة قياس األداء واعتامد اجلودة يف منظومة مكتبات مرص العامة.( 6)

املكتبات العامة واإلداريني بربامج تدريبية تعزز مهاراهتم االبتكارية واإلبداعية  اختصاصييإرشاك ( 7)

 لتوظيفها يف جذب املستفيدين. 

نشطة التي تدعم العملية الرتبوية وتوظيف التوجهات احلديثة لتكنولوجيا التعليم إتاحة الربامج واأل

 باملكتبات العامة.

لعامة سنوي ا عىل أن يقترص عىل املكتبات العامة، كام يمكن أن يعقد مؤمتر منظومة مكتبات مرص ا( 9)

 التوسع عىل املستوى العريب أو اإلفريقي. 

 عرض تقرير العام املايل للمكتبة مع افتتاح املؤمتر السنوي للمكتبة. ( 10)

السفي/ تشكيل جلنة من اخلرباء املعنيني بتقديم اخلدمات باملكتبات العامة املرصية برئاسة ( 11)

عبدالرؤوف الريدي، لوضع صيغة قانون ترشيعي ينظم حركة املكتبات العامة يف مرص، عىل أن تتوىل مكتبة 

 مرص العامة األمانة العامة لتلك اللجنة، وأن يكون هناك جملس أعىل للمكتبات العامة املرصية.

ني بمكتبات مرص العامة( دعوة املتخصصني باملكتبات العامة املرصية األخرى )من غي العامل( 12)

 لالنضامم بأوراق بحثية لعرض جتارهبم باملؤمتر السنوي ملنظومة مكتبات مرص العامة.

ا، وكذلك بناء أرشيف ورقي وإلكرتوين ( 13) رصد األطروحات التي تناولت مكتبة مرص العامة نموذج 

 يضم كل ما نرش عن املكتبة منذ إنشائها. 

 6-4لكرتوين للمكتبة ملشاركة األفكار اجلديدة ألنشطة األطفال للفئة ختصيص مساحة باملوقع اإل( 14)

 سنوات وقصص النجاح املرتبطة بتلك الفئة.
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 ختيار أفضل عرضنيا

ختيار أفضل عرضني يف ااألستاذ الدكتور/ مصطفى حسام ب استشارةقامت اللجنة العلمية للمؤمتر وب

 : مهااملؤمتر، 

يسية ودورها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة فريق عمل قسم دمات قسم الكبار باملكتبة الرئخ -

 .الكبار بمكتبة مرص العامة الرئيسية

مكتبات،  اختصايصأسامء حممد،  / مبادرة كتابيديا ومبادرات إبداعية أخرى لتنمية عادة القراءة -

 .مكتبة مرص العامة الرئيسية

●●● 


