
 الثالث مؤتمرال
 "الم كتبة الوطنية فى مصر بين الواقع وتحديات المستقبل"

 1993نوفمبر  10 – 9
تحت رعاية الأستاذ الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة، عقد المؤتمر الثالث للقسم 

ية واوالذي أ يةكد على القيمة الحضار ية  " الم كتبة الوطنيةلثقافية التي تمثلها "دار ال كتب المصر لجمهور
ية لدورها تحول دون أداء دا المشكلات والعوائق التيناقش ؛ حيث مصر العربية ر ال كتب المصر

 .تواجه ذلك الدور وتلك الوظائف الفنية والتكنولوجية وغيرها التي ، والتحديات المستقبليةووظائفها

 أهداف المؤتمر

 لمؤتمر إلى تحقيق الهدفين الآتيين:سعى ا

ية وبين أدائها لدورها تحديد المشكلات  -1 والعوائق التى تحول بين دار ال كتب المصر
 ووظائفها كمكتبة قومية لمصر.

تكفل لدار  على أسس منهجية وتقنية واقتصادية، التيتقديم الاقترحات والبدائل المبنية  -2
تقف  ا باعتبارها الم كتبة الوطنية التيال كتب تحقيق أهدافها وممارسة مسئولياتها ووظائفه

 في، وإبراز إسهامات وعطاءات المتخصصين ة منظومة مرافق المعلومات فى مصرعلى قم
 مجال الم كتبات والمعلومات بشأنها.

 محاور المؤتمر

ر ستقدم إليه من خلال المحاو ن الأوراق البحثية التي ملمؤتمر بالدراسة والمناقشة عددًايتناول ا
 :الآتية

 الأهداف والوظائف المحور الأول:



ية في منظومة مرافق المعلومات في*استرتيجية وضع دار ال كتب المص  مصر. ر

ية. يعات الخاصة بدار ال كتب المصر  *تطور التشر

ية" و "دار الوثائق القومية"  .*العلاقة بين "دار ال كتب المصر

 للدار. *تطور الهيكل التنظيمي

 الموارد والمقتنيات المحور الثانى:

ية، والماد  ية، وصلاحية المبنى.*الموارد البشر

 يداع كمصدر للحصول على الأوعية.*الإ

 *المخطوطات والوثائق والمجموعات النادرة.

 *أوعية الإنتاج الفكرى الصادرة فى مصر.

 *أوعية الإنتاج الفكرى الصادرة خارج مصر.

 *صيانة الأوعية.

 تقنيات العمل المحور الثالث:

 والدولية المستخدمة.*القواعد والتقنيات والنظم القومية 

 *قوائم الاستناد، الفهرسة أثناء النشر.

يات.  *الترقيمات الدولية الموحدة لل كتب والدور

*استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات فى تطوير نظام متكامل لإدارة واسترجاع المعلومات 
ياناته لمرافق المعلومات فى للبيانات الببليوجرافية، تتاح ب قوميالنصية والرقمية بهدف تكوين مرصد 

 مصر ضمن شبكة تنشأ لهذ الغرض.



 الخدمات المحور الرابع:

 .*أدوات الضبط الببليوجرافي القومي

يع  التسجيلات الببليوجرافية بأشك  .الها المختلفة على المستوى الوطني*توز

 .الداخليطلاع الخدمات المرجعية والإرشادية والإ*

 .دمات الفئات الخاصة، وغيرهاعلامية وثقافية، وخ*خدمات إ

 *الاستنساخ وتوفير الوثائق.

 *مطبوعات دار ال كتب من التراث المحقق وغيره.

 والعلاقات الخارجية الدور المهني الوطني المحور الخامس:

 .ات والمعلومات على المستوى الوطني*تخطيط وتنسيق خدمات الم كتب

 المعايير والمواصفات المتعلقة بتداول المعلومات.*البحث والتطوير والتدريب والإسهام فى صياغة 

 للتسجيلات الببليوجرافية. *التبادل الوطني والدولي

 .تبات المناظرة على المستوى الدولي*العلاقات مع التنظيمات الوطنية للمك

 أبحاث المؤتمر
 المؤلف موضوع البحث

 أحمد تاجد. محمد  وظائف وخدمات الم كتبة الوطنية في مصر
ية: الواقع والمستقبل  بهية فتحيأ.  الحاسب الآلي في دار ال كتب المصر

 حامد الشافعيد.  هل من جديد في مؤتمرات الم كتبات والمعلومات
 سيدة ماجدد.  دار ال كتب والتبادل الدولي للمطبوعات

 شكري العنانيأ.  استخدام تكنولوجيا الفاكسيميلي في تطوير الم كتبة الوطنية في مصر



 
ية بين الواقع وتطلعات المستقبلح  ريعايدة نصد.  فظ ووقاية المقتنيات في دار ال كتب المصر

 
مشروع لإنشاء مرصد بيانات ومكتبة متعددة الأوعية للتراجم القومية بدار ال كتب 

ية  المصر
 كمال محمد عرفاتد. 

ية  نهضة الم كتبات في مصر: تضافر الجهود بين مشروع إحياء مكتبة الأسكندر
ية وإيجاد علاقة بين جميع مصادر المعلومات بمصر  ومشروع تطوير دار ال كتب المصر

 ليلى عبدالهاديأ. 
 

الأقراص المدمجة وشاشات البحث باللمس لخدمة الاسترجاع في دار ال كتب 
ية  المصر

 أحمد عبدالنبيأ. 

التعامل الأخلاقي مع ال كتب النادرة والمخطوطات الخاصة مسئوليات إدارة دار 
ية  ال كتب المصر

 محمد مجاهد الهلاليد. 

 محمد محمد خضرأ.  حتمية الفصل بين دار ال كتب ودار الوثائق القومية
يات والأمنيات بين الماضي والحاضر والمستقبل  كامل شاهينمحمود  أ. دار ال كتب بين الذكر

نبيلة خليفة جمعةد.  دراسة عن تطبيقه في مصر :)ISBNالترقيم الدولي الموحد لل كتب )تدمك:  
استخدام تكنولوجيا الميكروفيلم بمساندة الحاسب الآلي وتكتيك المسح الضوئي 

ية  الميكروفيلمي في إدارة وتسجيل الوثائق والمعلومات بدار ال كتب المصر
أ. ناهد محمد مدبولي؛ أ. محمد أحمد 

 عبدالنبي
 

 البيان الختامي والتوصيات

ية بين مؤسسات المعلومات فى مصرستراتيجية فيما يتعلق با -أولا    وضع دار ال كتب المصر

يع تعود بمقتضاه دا -1 ية هيئة ذات شخصية اإصدار تشر ية مستقر ال كتب المصر لة، عتبار
ية فقط. أنشئ واقتصار المبنى الذي  لها على كورنيش النيل على دار ال كتب المصر



ية" وإصدار  -2 يع يحدد طبيعة "دار فصل "دار الوثائق القومية" عن "دار ال كتب المصر تشر
ية ئة ذات شخصية مستقلة تعني بالأرشيف القومي عتبارها هيالوثائق القومية" با لجمهور

 مصر العربية.

يةال -3 يعها على أكثر من إبقاء على وحدة مجموعة مقتنيات "دار ال كتب المصر " وعدم توز
ً ا على تراث الأمةمكان حفاظً   كامل.إطار مت ا لتيسير الإفادة منه في، وضمان

ية وإلحاقها قلةالثابتة والمتنفصل الم كتبات الفرعية العامة ) -4 ( عن دار ال كتب المصر
 ، وأن تحتذينها منظومة الم كتبات العامة لهذه المحافظةبمحافظة القاهرة على أن تشكل م
 بها المحافظات الأخرى فى مصر.

يع مستقل ينظم عملية الإيداع -5 المطبوعة القانونى لكل أوعية المعلومات ) إصدار تشر
ية و ية والسمعبصر ية، على أن يتم ربط ( غيرهاوالسمعية و البصر فى دار ال كتب المصر

ية باجهات إيداع حالية أ أي ل لإيداع عتبارها المركز الأصيو مستقبلية بدار ال كتب المصر
يع با ، وأن يسترشد فيأوعية المعلومات فى مصر أعدته  لنموذج الذيإعداد هذا التشر

 هذا الصدد. منظمة اليونيسكو في

ية مصر العربية يتولى تخطيط وتنسيق خدمات  إنشاء مجلس وطني -6 للمعلومات بجمهور
يضع أسس تطوير النظام الوطنيالم كتبات ومر  اكز المعلومات على المستوى الوطني، و

، على أن يتشكل هذا المجلس من خبراء والسياسة الوطنية للمعلومات بمصر، للمعلومات
ية ، وأن يكونوممثلين لمختلف مؤسسات المعلوماتمتخصصين  ، مقره دار ال كتب المصر

 وأن تشكل هذه الدار أمانته الفنية.

يئات والمؤسسات ذات الطابع تشجيع الم كتبات ومراكز المعلومات المتخصصة التابعة لله -7
ً للمعلومات الوطني ً كان هذا الت ، سواء ا )كالزراعة، والطب، والعلوم خصص موضوعي

البحتة والتطبيقية، والعلوم الاجتماعية... إلخ( أو في شكل من أشكال الوعية 



ية، والمواصفات وبراءات الاختراع، والموسيقى  )كالخرائط، والمواد السمعية والبصر
داء أالضبط الببليوجرافي القومي المتخصصة و ... إلخ( على إصدار أدواتالمطبوعة

 خدمات المعلومات المتصلة بها.

ا تلك الم كتبات ، خصوصً مصر اصة من رجال الفكر والعلم فيدعوة أصحاب الم كتبات الخ -8
على مخطوطات أو مجموعات نادرة من المطبوعات وغيرها من الأوعية لإهداء  التي تحتوي

ية.  مكتباتهم إلى دار ال كتب المصر

ية والأمتوفير المقو -9 ية ات المادية والبشر طر التنظيمية الداخلية الملائمة لدار ال كتب المصر
ية والمالية للعاملين بمراكز ائحتى تستطيع ممارسة دورها أداء وظائفها وتطبيق اللو ح الإدار

ية. على العاملين فيالبحوث العلمية   دار ال كتب المصر

     فيما يتعلق بتقنيات العمل            -ثانيا

ية لدورها الكامل فى التقييس والمعايرة  -10 مجال الم كتبات  فيممارسة دار ال كتب المصر
ً ا وتطبيقً والتوثيق والمعلومات إصدارً  ً ا وبث ، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة ا وتبادلا

ية العامة  ية للتوحيد القياسي وضبط الجودةالمصر ، بهدف إصدار المواصفات المصر
، وتشجيع تطبيقهما فى الم كتبات وغيرها واصفات الدولية المقبولةطبيق الم، وتالخالصة

 من مؤسسات المعلومات فى مصر.

دار ال كتب  تودع في " على المطبوعات التيCIP: طبيق نظام "الفهرسة أثناء النشرت -11
ية.  المصر

 وإعادة النظر في"   ISBNالترقيم الدولى الموحد لل كتب:"التطبيق السليم لنظام  -12
يع حصة ت  ، وتوعيتهم بأهمية هذا النظام وكيفية تطبيقه.الترقيمات على الناشرينوز



يات تطبيق نظام " -13 ية  " على ISBNالترقيم الدولى الموحد للدور يات المصر الدور
يات  ".ISDS: بالتنسيق مع "النظام الدولى لبيانات الدور

سترجاع نظام متكامل لإدارة واتطوير  ة فيستخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثا -14
ية، بهدف تكوين مرصد قومي للبيانات الببليوجرافية  المعلومات في دار ال كتب المصر

 تتاح بياناته لمؤسسات المعلومات فى مصر ضمن شبكة تنشأ لهذا الغرض.

يات وضع نظام لحفظ وصيانة م -15 ية، ضمن أولو جموعة مقتنيات دار ال كتب المصر
ثة للمعلومات تخدام التكنولوجيات الحديسا للأسس والأساليب العلمية، وبا، وطبقً تحدد

)المصغرات الفيلمية، والاسطوانات المليزرة(، وذلك من خلال الاستعانة بما يتوافر محليًا 
ً و/ أ  هذا الصدد. إمكانات في ا منو دولي

 فيما يتعلق بالخدمات  -اثالث  

ية لدورها كهيئة ببليوجرافية وطنية تعنى -16 بتطوير أدوات  ممارسة دار ال كتب المصر
الضبط الببليوجرافي القومي وإتاحتها لمؤسسات المعلومات في مصر أو خارجها، على أن 

ية لما يأتي  :تكون الأولو

 " ية" وإتاحتها في أشكال الببليالعمل على انتظام صدور ية الجار وجرافيا القومية المصر
ً مطبوعة، ومقروءة أ، ونشرات مختلفة )بطاقات  .ا(لي

  للأسماء الشخصية والهيئات والأماكن  الضبط الاستنادى الوطنيإصدار أدوات
أشكال مطبوعة  والسلاسل والموضوعات وإتاحتها في الجغرافية والعناوين المقننة

 ً  ا.ومقروءة آلي
  التخطيط لإصدار الفهارس القومية الموحدة للمقتنيات من أوعية المعلومات المختلفة

 مصر. في



ين والعلماء والمبإنشاء مرصد للأعلام من  -17 يين المفكر ، مختلف المجالات فيدعين المصر
 يقدم البيانات عن سيرهم وعن إنتاجهم.

ية في " -18 " وذلك من UAPالنظام الدولى لإتاحة المطبوعات: إسهام دار ال كتب المصر
 خلال:

 ية أو  تنشيط دورها كمركز قومي لتبادل المطبوعات بين الهيئات والمؤسسات المصر
فاقيات ثنائية أو من خلال إت يئات الأجنبية على المستوى الدوليالهبينهما وبين 

متعددة الأطراف، على أن يتخذ في هذا الصدد الإجراءات التي تكفل الإفادة 
ية ا الفعلية من هذه المصادر في لمناسبة وكذلك إصدار القوائم المؤسسات المصر

 الإفادة.يح تحقيق هذه حصاءات التى تتوالا
 إقامة العلاق ً ً ات مع مؤسسات المعلومات وطني ا من أجل خدمة توفير الوثائق ا ودولي

 للمستفيدين فى مصر.
 ية في نظام الضبط الببليوجرافي العالمي وذلك من  UBC: إسهام دار ال كتب المصر

شاء علاقات التبادل الدولية للتسجيلات الببليوجرافية مع الم كتبات الوطنية خلال إن
 مصر. التسجيلات لمؤسسات المعلومات في هواتاحة هذالمناظرة بهدف توفير 

  



 الدور المهني الوطني -ارابع  

ية تعنى إنشاء وحدة خاصة في الهيكل التنظيمي -19 بإجراء عمليات  لدار ال كتب المصر
مصر، وتدريب العاملين على  جال الم كتبات وتداول المعلومات فيم  البحث والتطوير في

 هذا المجال. قنيات الحديثة فيالت

ية للمكتبات والمعلومات والأالتنسيق والتعاون مع الجمعية  -20 رشيف لاصدار المصر
يات السلوك الاخلاقي المهني للعاملي وثيقة تتناول ن والمتعاملين فى مجال معايير ومستو

 الم كتبات والمعلومات.

ية "مؤتمر مديري -21 ية إلى عضو " CDNL: كتبات الوطنيةالم  انضمام دار ال كتب المصر
ً  الذي ا على هامش اجتماع الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات يعقد اجتماعه سنوي

المشروعات الدولية التي يقوم بها. نشطته والبرامج ووذلك للإفادة من أ IFLA: الم كتبات
ية الاتحاد الدولي  .ICAللوثائق ، والمجلس الدولي FIDللتوثيق  وكذلك إلى عضو

 
 


