
 المؤتمر الأول
ية قيمة الم كتبة  مصر

 1997يونيو  28-30
 – الآداب بكلية مصر، في والمعلومات الم كتبات لاختصاصيي الأول السنوي المؤتمر عقد

ية، قيمة الم كتبة شعار تحت القاهرة، جامعة ية الجمعية من بدعوة مصر  والم كتبات للمعلومات المصر
 ودار القاهرة، جامعة –الآداب بكلية والمعلومات والوثائق الم كتبات قسم مع وبالتعاون والأرشيف

 .القاهرة جامعة الآداب بكلية المعلومات وخدمات نظم بحوث ومركز القومية، والوثائق ال كتب

 أهداف المؤتمر

 : إلى المؤتمر هذا هدف

ية المعلومات ومراكز الم كتبات تهم التي القضايا مناقشة -  القرن مشارف على المصر
 .مصر في والمعلومات الم كتبات اختصاصيي تهم التي القضايا وكذلك والعشرين. الحادي

 . مصر في والمعلومات والأرشيف الم كتبات لمهن النقابي التنظيم تخطيط  -

 محاور المؤتمر

 دارت محاور المؤتمر حول:

 مؤسسات المعلومات الوطنية. المحور الأول:

المشكلات التي تواجه الم كتبات الجامعية، والم كتبات العامة، والم كتبات  المحور الثاني:
 المدرسية، ومراكز وشبكات المعلومات، واقتراح الحلول المناسبة لهذه المشكلات.

 المحور الثالث: مهنة الم كتبات والمعلومات.



 أبحاث المؤتمر

 المؤلف الموضوع
 حسام الديند. مصطفى  مصر في الوطني الببليوجرافي الضبط

 أ. جيهان عبدون الزراعية القومية الم كتبة
ية المنظمات في المحفوظات حالة درسة  وتوصيات مصر في الإدار

 لتطويرها
 أ. أبوالفتوح حامد عودة

 الواقع،: بالقاهرة الأمريكية الجامعة بمكتبة الزائرين خدمات
 المقترحة الحلول ،المعوقات

 د. عايدة نصيرة

 د. فيدان عمر مسلم والمستقبل الحاضر :القاهرة جامعة مكتبات
 الدرجة وفارق المتخصص المعلومات ومركز المتخصصة الم كتبة

 النوع لا
 د. حسناء محمود محجوب

 د. نوال محمد عبدالله والمستقبل الواقع بين مصر في الزراعية البحوث مكتبات
 أ. محمد حمدي مكتبة القاهرة ال كبرى

 ؛ أ. محمود قطرأ. محمد هليل اتوالطموح الواقع :الجماعية الإعارة خدمة
 د. سهير محفوظ والمستقبل الواقع: مصر في العامة الأطفال مكتبات أوضاع

 د. حسني عبدالرحمن الشيمي الم كتبات لأمناء التعليمي الدور
 د. أحمد علي محمد تاج مصر أقاليم في أفضل مكتبية خدمة نحو تطلعات
يف بني مدينة في العامة الم كتبات  أ. مها أحمد إبراهيم تحليلية دراسة :سو
 الم كت باـت لأمناء المهني الإعداد في الدولية التطورات

 والمعلومات الم كتبات مدارس على وأثرها المعلومات، وأخصائيي
 مصر في

 أ.د. شعبان عبدالعزيز خليفة



 عبدالهاديأ.د. محمد فتحي  مصر في والمعلومات الم كتبات مهنة
ية محمد عبدالحليم زايد والمعلومات للمكتبات الموحدة المعايير مجال في المصري الإسهام  د. يسر

 د. سيدة ماجد محمد مصر في بالم كتبات المرأة عمل ظاهرةنظرة عامة عن 
 د. أمنية مصطفى صادق الم كتبات في الإحصائية المشكلة

 أ. إبراهيم فتح الل  ه أحمد القومى التراث على الحفاظ في ودورها القومية الوثائق دار
 شبكة الإنترنت ومواقع الم كتبات عليها

 
 د. هشام محمود عزمي

ية والتحديات التي تواجهها في مطلع القرن  الم كتبات المصر
 الحادي والعشرين

 أ. زين عبدالهادي

يل  أ. محمد عليوة اآلي   مقروء شكل إلى المطبوع الشكل من الكتاب تحو
 

  



 البيان الختامي والتوصيات

 : يةالآت بالتوصيات المؤتمر هذا في المجتمعون خرج

يين، الم كتبيين نقابة لإقامة تأسيسية لجنة تشكيل -  هذا في الرسمية الإجراءات واتخاذ المصر
 ، والأستاذ الدكتورحجازی فهمي محمود الأستاذ الدكتور أعضائها بين من يكون الصدد،

والأستاذ الدكتور  عب دال هاـدي، فتحى محمد والأستاذ الدكتور ،خليفة عبدالعزيز شعبان
، والأستاذة الدكتورة عايدة نصير، والسيدة سوسن الحناوي، والسيدة قاسم حشمت

 ليلى حميدة.
يطة على المعلومات ومراكز الم كتبات وضع - يات خر  إلى بمصر والدخول التنمية، أولو

 حياة في بالغة وأهمية فاعل دور من المعلومات لمؤسسات لما ؛والعشرين الحادي القرن
 .الشعوب

 المؤسسات المحرك العنصر باعتبارهم والمعلومات، الم كتبات بأخصائيي الاهتمام ضرورة -
ية، المعلومات  .اومهني   اوعلمي   امالي   بهم اللائقة المكانة وإحلالهم المصر

يق عن المهنة أبناء بين التواصل ضرورة - ية نشرة طر ية الجمعية تصدرها شهر  المصر
 .والأرشيف والم كتبات للمعلومات

ية الجمعية تمثيل ضرورة -  لوضع خطة أيفي  والأرشيف والم كتبات للمعلومات المصر
 .الدولة في المعلومات سياسة

القائمة بالفعل بأعضاء هيئة التدريس، والمعامل،  والمعلومات الم كتبات أقسامدعم  -
المقومات  لها توافرت إذا ، إلاجديدة أقسام افتتاح وعدم ،والمقررات المناهج وتحديث

ية والمادية.  المعنو
بية مقرر تدريس لحاحوبإ المجتمعون يوصي - ية، المدارس في الم كتبية التر  السنة في المصر

 وتعويده أظفاره، نعومة منذ والكتاب الفردب محكم ربط من ذلك في لما الابتدائية، الأولى
 .حياته من اللاحقة المراحل في الاستخدام هذا وتيسير الم كتبة، استخدام



 يوصي المجتمعون بصياغة وثيقة للمكتبيين يدخلون بها إلى القرن الحادي والعشرين. -
 .منتظمة وبصفة محدد موعد في اسنوي   المؤتمر هذا عقد -
ية ال كتب دار مبنى استخدام قصر ضرورة -  الوطنية، للمكتبة إجلالا   الدار، هذه على المصر

ا  لها أعد قد المبنى هذا إن وحيث. لها الآمن للحرم اوتحقيق    تزاحمها أن نبغي ولاخصيص 
 .العالم في دولة أي في نظير له يوجد ولا شاذ الوضع فهذا عليها، غريبة هيئة فيه

ية المعوقات كافة إزالة - ية مكتبة افتتاح حركة تعوق التي الإدار  الجديدة، الإسكندر
 . المشروع تضمنها التي المعلومات لعلم الدولية المدرسة وافتتاح

يع بإصدار وذلك من المزيد الحكومية بالمنظمات الخاصة المحفوظات إعطاء -  شكل في تشر
 المعلومات لمراكز بالنسبة اتبع بما أسوة وذلك المعلومات، في العمل ينظم جمهوري قرار

 تعتبر المحفوظات إن حيث؛ ١٩٨١ لسنة ٦٢٧ رقم الجمهوري القرار لها صدر حيث
 .للإدارة اللازمة للمعلومات الأساسي المصدر

 معلومات نظم بمثابة تصبح حتى الحالية، بالمحفوظات العمل نظم تطوير على العمل -
ية ية المعلومات من الدولة احتياجات تلبي إدار  .الجار

 مصر تاريخ لكتابة الأساسي المصدر يعتبر حيث لمصر، القومى الأرشيف تطوير ضرورة -
 .والحديث الوسيط العصرين في المختلفة بالدول وعلاقاتها

 

 

 


