
مـن الرحیـم اهللا الرحمـبس

جامعة بولیتكنیك فلسطین

كلیة الھندسة والتكنولوجیا

دائرة الھندسة المدنیة والمعماریة

مشروع تخرج

تصمیم مكتبة عامة لمدینة دورا

فریق العمل

محمد محمود اطبیشةصالح عبد الرحیم العمایرة              

ف المشروعاسم مشر

عبد الرحمن الحلواني.م

فلسطین–الخلیل 

٢٠٠٧أیار 



II

شھادة تقییم مشروع التخرج 

-PPUجامعة بولیتكنك فلسطین 

الخلیل فلسطین 

مشروع تخرج بعنوان 

تصمیم مكتبة عامة 

:إعداد

محمد محمود اطبیشةصالح عبد الرحیم العمایرة 

م  بناء على توجیھات األستاذ ا لمشرف على المشروع، وبموافقة جمیع أعضاء اللجنة الممتحنة، ت

اء         ا للوف ة والتكنولوجی ة الھندس ي كلی ة ف ة والمعماری تقدیم ھذا المشروع الى دائرة الھندسة المدنی

.الجزئي بمطلبات الدائرة لدرجة البكالوریوسفي الھندسة المدنیة

ةتوقیع رئیس الدائرتوقیع مشرف المشروع 

:.....................اإلسم:.....................اإلسم

٢٠٠٧-٢٠٠٦
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تصمیم مكتبة عامة

:إعداد

محمد محمود اطبیشةصالح عبد الرحیم العمایرة 

:إشراف

عبد الرحمن الحلواني.م

مشروع التخرج 

والتكنولوجیا مقدم الى دائرة الھندسة المدنیة والمعماریة في كلیة الھندسة

جامعة بولیتكنك فلسطین للوفاء بجزء من متطلبات الحصول على درجة 

تخصص ھندسة مباني/البكالوریوس في الھندسة المدنیة 

دائرة الھندسة المدنیة والمعماریة 

كلیة الھندسة والتكنولوجیا 

جامعة بولیتكنك فلسطین

الضفة الغربیة –الخلیل 

فلسطین 

٢٠٠٧- ٢٠٠٦



IV

........

............) أمي وأبي ( الى االعزاء الذین عرفوني قبل أن أعرفھم 

ـذ ــالـــــــــى األصدقـــــــاء الذیـــــــن ما غابـــــوا عن ذاكرتي منـ

...................................................................أن عرفتھم

................................جاز ھذا البحث الى كل من ساعدنا في إن

د ــــا ، وباإلســــــــالم دینـــــــا وبمحمالى كل من رضي باهللا ربـــــً

.....................................ًالنبیا ورسو) صلى اهللا علیھ وسلم (

نھـدي ھذا البحث المتواضع



V

......

      ذا ام ھ ر إلتم حة والعم ا بالص نبدأ بحمد اهللا سبحانھ وتعالى على أن من علین

.لـــــــــالعم

   ر ل الكبی ثم نتقدم بالشكر الجزیل الى جامعة بولیتكنك فلسطین صاحبة الفض

.في إنجاز ھذا البحث

واني     " كر الى األستاذ ونتقدم بالش رحمن الحل د ال دس عب دعم   " المھن ى ال عل

.واإلرشاد الذي قدمھ لنا خالل إعداد ھذا البحث

 ونتقدم بالشكر الى الھیئة التدریسیة في قسم الھندسة المدنیة والمعماریة على

.وه لنا خالل دراستنا في ھذا القسمـكل ما قدم

بحثونشكر كل من كان لھ ید في إنجاز ھذا ال.

دة      ا اهللا أن ووآخیرًا ندع ھ الفائ ـون فی ع وأن تك ل المتواض یتقبل منـا ھذا العم

.للناس جمیعـا

فریــق العمل



VI

خالصة المشروع

عنوان المشروع الكامل

مكتبة عامة في مدینة دورا جنوب الخلیلتصمیم

:فریق العمل
محمد محمود اطبیشةصالح عبد الرحیم العمایرة 

٢٠٠٧- ٢٠٠٦جامعة بولیتكنك فلسطین 

:إشراف

المھندس عبد الرحمن الحلواني

داخلھا    وز ب ب و كن دى     ال، ال یخفى على احد منا أھمیة المكتبات و ما تحویھ من كت اس لم ا مقی یما أنھ س

ره    ن غی ع ع ة مجتم ي و ثقاف دى وع س م رآة تعك ا م ي أیض ا وھ م و تطورھ دم األم ة ، تق ر دراس اني "وتعتب مب

ة         من الدراسات الھامة في مجال أدبیات المكتبات" المكتبات ن أھمی اني م ذه المب ھ ھ ا تمثل ك لم ات، وذل والمعلوم

.ومن كلفة مالیة

:ما یليھذاولنا في بحثنا اوقد تن

.في الفصل األول عرضنا خطة البحث في ھذا المشروع

.مكتبات العامة و عن المكتبات في فلسطینعرضنا نبذة تاریخیة عن الثانيالفصل اليفو



VII

ل الث ي الفص ة  وف ي مكتب ة وھ ة عالمی ا حال ان منھ ابقة ك یة الس االت الدراس ن الح ھ ع دثنا فی ث تح ال

كندریة ي، اإلس ة وھ ة محلی ة وحال ل العام ة الخلی ة بلدی ن   ، مكتب ل م ل ك ة و تحلی ل بدراس ذا الفص ي ھ ا ف و قمن

.األفقیة و العمودیة و بعض الصور الخاصة بكال المكتبتینطالمكتبتین معماریا مستعینین ببعض المساق

ل  ي الفص عوف ا    الراب ال ذكرن ذا المج ى ھ میمیة وف ة والتص اییر التخطیطی س والمع ى األس ا إل تطرقن

توی ةات مس ات العام ة   المكتب ي حال ع ف تراطات الموق میمھا واش ددات تص ةومح ات العام ى المكتب افة إل باإلض

ر   مت    عناص ي انقس روع الت ى المش ر  :إل راء  عناص ة للق ر  مخصص ل   وعناص اقم العم ة لط ازن و ومخصص مخ

ة، و  ع              مساحات متفرق ن الواق ان م ا ك ا م ة منھ اذج وأمثل ى نم وى عل ر احت ذه العناص ن ھ ر م ل عنص ط  ك والوس

.المحیط ومنھا ما كان من مراجع مختلفة

ل   امس و الفص و الخ اط        ھ ع النق ى وض ل إل ذا الفص دف ھ روع، ویھ امج للمش ة أو برن ن خط ارة ع عب

.األساسیة للتصمیم وتوزیع الفراغات والمساحات للفعالیات المختلفة للمكتبة

ا، وذلبعملیة تحلیل لموقع التصمیم، عملیة تقمناالسادسلالفصفيو ة علیھ ة المكتب راد إقام ألرض الم كحلیل ل

.من خالل معرفة طبیعة المنطقة ومعرفة ما یحیط بالموقع من فعالیات مختلفة

.لكل فراغ في المكتبةذلك تم التوصل إلى جدول المساحات لونتیجة 
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١

الفصل األول

مقدمة

المقدمة) ١- ١(

.مرسلین سیدنا محمد و على آلھ وصحبھ أجمعینو الصالة والسالم على سید ال،الحمد هللا رب العالمین

ن  -تصمیم مكتبة عامة لمدینة دورا–یتناول ھذا البحث  اول دراسة شاملة لما تقتضیھ ھذه الدراسة م تن

ات ل اریخ المكتب ور ت ر العص ا عب س األو،و تطورھ ة و الس د المعماری میم ا قواع ي تص میمیة ف ات التص لمكتب

اال ،العامة ة      و تحلیل بعض الح ا العالمی ة و منھ ا المحلی ابقة منھ یة الس ة و      ،ت الدراس ذه الدراس ل ھ م تحلی ن ث وم

.مقارنتھا بالحاالت السابقة

دى  ،ال یخفى على احد منا أھمیة المكتبات و ما تحویھ من كتب و كنوز بداخلھاو ال سیما أنھا مقیاس لم

ة مجت   ي و ثقاف دى وع س م رآة تعك ا م ي أیض ا وھ م و تطورھ دم األم رهتق ن غی ع ع ة ، م ر دراس اني "وتعتب مب

ة         من الدراسات الھامة في مجال أدبیات المكتبات" المكتبات ن أھمی اني م ذه المب ھ ھ ا تمثل ك لم ات، وذل والمعلوم

.ومن كلفة مالیة

اني  ات  فمب ا   –المكتب ة منھ یما العام دمات       -وال س اح الخ ي نج اس ف ر األس ة حج ر بمثاب طة  تعتب واألنش

ور ال ة لجمھ ات  المقدم ذه المكتب اح ھ ف نج ا یتوق ات، كم ك المكتب ى تل رددین عل ة  مت دافھا الثقافی ق أھ ي تحقی ف

زات       م، والتجھی ع المالئ ل، والموق احة األمث اییر المس ا لمع اء مبانیھ دى وف ى م ا، عل ة وغیرھ واالجتماعی

.الخ...الالزمة



٢

مشكلة الدراسة) ٢-١(

ة من    ة عام ود مكتب بة  تفتقر مدینة دورا إلى وج ب       ھفرواداس ن الكت اجتھم م دون ح ات ال یج ن المكتب ا م

رة  و،فیضطرون للبحث عنھا في أماكن أخرى حرصا منا نحن طالب ھذا المشروع نرى لزاما علینا أن نقدم فك

. لمعاییر التصمیمیة الصحیحةتوافق اوذلك بتصمیم مبنى مكتبة و خدمة جلیلة نخدم بھا مدینتنا و أھلنا 

یار المشروعختأھمیة ا) ٣-١(

اص،        لھمیة المكتباتألنظرا  كل خ ات بش دارس والجامع ة الم ام ولطلب كل ع لنھوض بالمستوى الثقافي للناس بش

ات         ي الجامع ا ف ھا وطلبتھ رة مدارس ل وكث كاني متواص وبما أن مدینة دورا في تطور عمراني مستمر وازدیاد س

.البد من وجود مكتبة عامة تلبي احتیاجات قرائھا

األھداف المقترحة للمشروع) ٤-١(

-:یھدف ھذا المشروع إلى عدة أھداف منھا

.إعداد التصامیم المعماریة المدروسة، وتجھیز كافة المخططات المعماریة الالزمة للمشروع-١

ذه    -٢ ل لھ كل متكام ى ش وال إل ة، وص اییر العالمی یة والمع ب الھندس م الجوان ھ ألھ ى مراعات افة إل باإلض

.المكتبة العامة

در           -٣ ة ق س علمی ن أس ا م وم علیھ ي تق ا الت امھا و فعالیاتھ ع أقس و أن تحتوي ھذه المكتبة العامة على جمی

.المستطاع

.المساھمة في تقدیم فكرة سامیة نخدم بھا مدینتنا و أھلنا في دورا-٤

.الحد من معاناة طالبي العلم و طالب األبحاث و الدراسات في الحصول على الكتب و المراجع-٥

وصف المشروع) ٥- ١(

ب       میم المناس ى التص ول إل ة دورا وللوص ذا  شیالمشروع ھو عبارة عن تصمیم مكتبة عامة لمدین مل ھ

ة م ث دراس ر البح ر الحاض ى العص وال إل ة وص ور القدیم ر العص ا عب ات و وظائفھ اریخ المكتب ور ت ة لتط ،تأنی

ة و ابقة      ،األسس المعماریة و القواعد التصمیمیة في تصمیم المكتبات العام یة الس االت الدراس ض الح ل بع و تحلی



٣

ة  ا العالمی ة و منھ ا المحلی میم   ،منھ ى تص وال إل ابقة وص االت الس ا بالح ة و مقارنتھ ذه الدراس ل ھ م تحلی ن ث وم

و سیتم تصمیم ھذه المكتبة العامة وفقا لقطعة أرض تمتلكھا البلدیة في ،ھذه المكتبة العامةلمبنىمناسبمعماري

.مدینة دورا

منھجیة البحث) ٦- ١(

لین بعض الفعالیات خالل الخاللمن یتم تحقیقھما ینقسم العمل في ھذا المشروع إلى مرحلتین أساسیتین  فص

:وھاتین المرحلتین ھمادراسیینال

المرحلة األولى تشمل إعداد الدراسات حول المشروع المقترح حیث تشمل:

.ذ القدم وصوال للعصر الحاضرمنو أنواعھا و وظائفھادراسة تطور المكتبات-١

.دراسة وتحلیل بعض الحاالت الدراسیة المتعلقة بالبحث بفرعیھا المحلیة و العالمیة-٢

.دراسة المعاییر الھندسیة و األسس العالمیة في تصمیم المكتبات العامة-٣

.دراسة و تحلیل الموقع المقترح للمشروع-٤

.دراسة و تحدید برنامج المشروع-٥

ة تصمیم المشروع معماریا حیث تشملالمرحلة الثانی:

.حدید الفعالیات المطلوبة بناءا على متطلبات ومعاییر تصمیم المكتبات العامةت-١

.رسم مخططات أولیة للفعالیات المكونة للمكتبة العامة-٢

.إعداد المخططات المعماریة النھائیة-٣



٤

الجدول الزمني) ٧- ١(

م إنجازھا خالل الفصل األولالفعالیات التي سیت) ١- ٧- ١(جدول 

الزمن المقترحالرمزالفعالیة

نھایة األسبوع الثالثAتحدید فكرة المشروع

نھایة األسبوع الخامسBدراسة تطور المكتبات

ابعسالنھایة األسبوع Cدراسة بعض الحاالت الدراسیة السابقة

تاسعلة األسبوع انھایDدراسة المعاییر الھندسیة لتصمیم المكتبات العامة

لحادي عشرانھایة األسبوع Eدراسة الموقع المقترح إلقامة المشروع

الثالث عشرنھایة األسبوع Fدراسة برنامج المشروع

موعد التسلیمGإعداد مقدمة المشروع وتسلیمھا

نھایة الفصل األولHمناقشة المقدمة

الل الفصل الثانيخالفعالیات التي سیتم إنجازھا ) ٢- ٧- ١(جدول 

الزمن المقترحالرمزالفعالیة

نھایة األسبوع الرابعIالخاصة بالمكتبة العامةحدید الفعالیات ت

نھایة األسبوع السابعJرسم مخططات أولیة للفعالیات

األسبوع الثاني عشرKإعداد المخططات المعماریة النھائیة

لنھائيموعد التسلیم اLتقدیم المشروع للمراجعة

بعد أسبوع من نھایة الفصل Mإعداد النسخة النھائیة للمشروع وتسلیمھا

الثاني

موعد المناقشةNمناقشة المشروع النھائیة



٥

الفعالیات التي سیتم إنجازھا خالل الفصل األول) ١-٧-١(شكل 

لثانيخالل الفصل االتي سیتم إنجازھاات الفعالی) ٢-٧-١(شكل 



٦

وع نطاق المشر) ٨- ١(

:وھيلفصوتةسوي ھذا المشروع على تیحس

األھداف المقترحة من،أھمیة اختیار المشروع،مشكلة الدراسةقدمة،المویشمل :األولالفصل -١

،لمخططاتالجدول الزمني موضحا بالجداول و ا،منھجیة الدراسةالمشروع،وصف المشروع،

.نطاق المشروع

.مفاھیم عامة عن المكتبات:الثانيالفصل -٢

.الحاالت الدراسیة السابقة:ثالثالالفصل -٣

.أساسیات في تصمیم المكتبات العامة:الرابعالفصل -٤

).وصف المشروع(برنامج المشروع:خامسالالفصل -٥

.الموقع المقترح:ادسسالفصل ال-٦



الثانيالفصل 

مفاھیم عامة عن المكتبات

.تعریف المكتبة) ١-٢(

.الثقافي والحضاريتالمكتبادور) ٢-٢(

.للمكتباتالتطور التاریخي ) ٣-٢(

.المكتباتأنواع) ٤-٢(

.المكتبات في فلسطین) ٥-٢(



٧

الفصل الثاني

مفاھیم عامة عن المكتبات

كتبة تعریف الم) ١-٢(

ة      عبر العصور حیث أن مفھوم المكتبةتطور مفھوم المكتبة ة للمكتب اھیم الحدیث ن المف ف ع دیما اختل ،ق

:منھاوقد ظھرت عدة تعاریف للمكتبة 

 ة       أوبأن المكتبة عبارة عن غرفة أكسفوردتعریف قاموس ى مجموع وي عل رف تحت ن الغ ة م مجموع

.المستفیدینخدامھا من قبل لغرض استاألخرىمن الكتب والمواد المكتبیة 

 أما ھارود)Harrod (واد   : ةتبفیعرف المك ن الم ا م ن    ،بأنھا مجموعة من الكتب وغیرھ ظ م ي تحف الت

.أجل المطالعة والدراسة واالسترشاد

 ة  اآلخرویصف البعض ب     أوالمكتبة بأنھا غرف ن الكت ة م م مجموع ة تض ات    ،قاع ذه التعریف ر ھ وتعتب

١.تقلیدیة

ة   :للمكتباتم الحدیث أما المفھو ة اجتماعی ة تربوی د ،فیتلخص بأنھا عبارة عن مؤسسة علمیة ثقافی فتھ

ة     كالھا المختلف ات بأش ادر المعلوم ع مص ى جم ة  (إل ر المطبوع ة وغی الطرق ) المطبوع ة وب المختلف

راء( ادل،الش داء،التب دا،اإلھ ذ) عاإلی یم ھ ادرهوتنظ تھا(المص افھرس نیفھا وترتیبھ دیم) وتص ھاوتق

رق     ھل الط ر وأس ة بأیس ن المكتب تفیدین م ع المس اللنم،لمجتم ة  خ دمات المكتبی ارة(الخ و،اإلع

ات  ...) .اإلرشاد والتصویر وذلك عن طریق عدد من العاملین المتخصصین والمدربین في مجال المكتب

٢.والمعلومات

.١٩٩٧،دار الشروق للنشر والتوزیع:م.د. الطبعة األولى. علوماتوالمفي علم المكتبات عالمرج.الھمشريعمر وربحي ، علیان١
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان٢



٨

دور المكتبات الثقافي والحضاري) ٢-٢(

ود   یتمیز العصر الحالي بأنھ  ل جھ عصر العلم والمنجزات العلمیة والتغییر الحضاري الذي تحقق بفض

ول   ،العلماء والذي انعكس على جوانب الحیاة المختلفة ي الحص فاإلمكانیات التكنولوجیة المتاحة لخدمة اإلنسان ف

راز   كان سبب،ونمو الوعي بأھمیتھا والحصول على االستفادة منھا في مختلف المجاالت،على المعلومات ي إب ا ف

.دور المكتبات في الوقت الحاضر وساھم في االنتشار السریع لھا

ث       راءة والبح ون للق ا المواطن ھ إلیھ أصبحت المكتبات عبارة عن مؤسسات ثقافیة اجتماعیة تربویة یتج

اتي       ،واالستفادة من الخدمات التي تقدمھا ذاتي والمعلوم ف ال ادر للتثقی اد ومص ة واإلرش ز للتوعی ن  ،فھي مراك م

ات   دارس والجامع ة كالم ات اجتماعی ات بمؤسس رتبط المكتب رى ت ة أخ ور  ،ناحی ا مح ث باعتبارھ ز البح ومراك

ي      ث العلم ا للبح زا حیوی ة ومرك د           ،العملیة التعلیمی ن مواع ھ م ا تحتوی ع بم راد المجتم ین أف ة ب ر الثقاف تم بنش وتھ

ي      ،فھم األحداثومیولھم ورغباتھم ومعرفة و،تساعد على تنمیة قدراتھم العقلیة دث ف ذاتي تح ور ال ة التط ومتابع

ھ      ،مجتمعھم وما یطرأ على المجتمع اإلنساني من تغیرات وتطورات ون بتوجی ع یك ي المجتم الح ف ذلك أن اإلص

.  الناس لتثقیف أنفسھم ومتابعة التطورات الحدیثة

:ویبرز دور المكتبات في التأثیر على المجتمع من خالل

یم الكبارمكافحة األمیة وتعل

تنمیة المجتمع المحلي .

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

التربیة والتعلیم

 المكتبة كوسیلة اتصال

التطور التاریخي للمكتبات عبر العصور) ٣-٢(

ارة      ة الحض ع بدای دأ م و یب ل فھ ات طوی ب والمكتب اریخ الكت انیةت ن   ،اإلنس ر م رتبط بعص و ال ی وھ

ة جغرا ور أو ببقع ارةالعص ز الحض رتبط بمراك ھ م ل إن رى ب ة دون أخ ت ،فی ة كان ارة معین رت حض ا ظھ فكلم

المكتبات مرافقة لھا في التطور كما أنھ لیس من السھل تحدید المكان أو الزمان الذي بدأت فیھ المكتبات بالظھور 



٩

د  األثریة تدل على أن أولى المكتبات ظھرت في المنطقولكن الدراسات التاریخیة والحفریات  ة العربیة وبالتحدی

١.النیلفي بالد ما بین النھرین ووادي 

ب         أنویمكن القول  واد یكت ود م ة وبوج رفن الكتاب اس یع ود أن رتبط بوج ا ظھور المكتبات كان م ،علیھ

رة  ٢ھلیوالمحافظة عاقتنائھوتراث حضاري یحرص الناس على  وقد تطور مفھوم المكتبة ومدلولھا عبر ھذه الفت

ث         أن المكتبات القدیمة إذ،الزمنیة ن حی ر م ت الحاض ي الوق ات ف ن كالمكتب م تك ا ل ا  أنواعھ ا وتنظیمھ ،ومقتنیاتھ

موھا   ،كانت ملیئة باللوحات الطینیةألنھا) بیت اللوحات الكبیر(سموھا نفالسومریو ة س ات   (والفراعن ة كتاب قاع

روح  (أو ) مصر اش ال ة      ). مكان إنع تخدموا كلم د اس انیین فق ا الیون ذه     )Bibliotheca(أم ة ھ ى المكتب ة عل للدالل

ة     .الكتبالكلمة تعني المكان الذي توضع فیھ  تخدموا كلم ان اس دان الروم ي   )Libri(بینما نج ي تعن اب والت ،الكت

ا أما.مكتبةوالتي تعني ) Library(كلمة أخذتومنھا  ث  كلمة مكتبة فتعتبر حدیثة نوعا م ا حی تخدم   أنھ م تس إالل

٣.المكتبةالعرب استخدموا كلمة دار وكلمة خزانة وكلمة بیت للداللة على أنحیث ،شرعفي القرن التاسع 

المكتبات في العصور القدیمة ) ١-٣-٢(

:مكتبات مصر القدیمة

والي   ل ح دماء قب ریین الق د المص ات عن رت المكتب ام) ٥٠٠٠(ظھ ث ،ع أة أنحی ت مھی روف كان الظ

ادات     فالمصریون عرفوا ،المكتباتلظھور  ة والع الیمھم الدینی ایاھم وتع الق الكتابة وسجلوا فیھا وص ذا  .واألخ ھ

:المكتبات التي عرفت عند قدماء المصریینأنواعنوم،البرديوجود ورق إلىباإلضافة

          ة الطقوس الدینی ق ب ي تتعل ردى الت ائف الب ا لف ظ فیھ د وتحف داث مكتبات المعاب ة  واألح ار التاریخی وأخب

.والتعاویذاآللھة

  م ار والمكتبات الخاصة بالنبالء والرجال البارزین وتض روب     أخب امرات والح ص المغ ائالت وقص الع

.واألسفار

 ٤.واألنظمةومكتبات القصور وتضم رسائل الملوك والمعاھدات والقوانین

.١٩٩٩،عدار الشروق للنشر والتوزی: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان١
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٢
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان٣
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان٤



١٠

:مكتبات بالد مابین النھرین

ي   ت دلت الحفریات الت راق  أجری ي الع ا      ف ن المكتب ر م دد كبی ود ع ى وج ي  عل أت ت الت ى  أنش دي عل أی

ل    ین والبابلییالسومریواآلشوریین ث قب رن الثال یالد ن وذلك في الق ة   ١.الم ن ناحی رى م ع  أخ و یجم أننالمؤرخ

٢.الخاصةمن جمع المحفوظات والمخطوطاتأولن ھم یالسومری

ا دو         ث كونھ ن حی ومریین م ات الس ن مكتب ف ع ي ال تختل ظ  أما مكتبات البابلیین واآلشوریین فھ را لحف

ائالت               اء الع ن أبن رف م د ومش ات المعب ي مكتب اھن ف ة الك ى المكتب رف عل ان یش د ك السجالت والمخطوطات وق

ن  ،ومن أشھر المكتبات في بالد ما بین النھرین٣،النبیلة في مكتبات القصور ة كلش ور  ،مكتب ة نیب ة ،ومكتب ومكتب

واح        ،لمكتباتاأشھر منبنیبال فھي تعتبرأشورأما مكتبة الملك ،نینوى ن األل ف م ین أل ى ثالث وت عل ث احت حی

٤.ھي التاریخ والعلوم والسحر والقصائد واألساطیرموضوعاتالطینیة وكانت مرتبة في مجموعات وتضم عدة 

:الیونانیةمكتبات اإلمبراطوریة 

امس   ل  بدأ ظھور المكتبات عند الیونان في القرن الخ یالد القب ر خ     م ت مص ذي كان ت ال ي الوق عة   ف اض

رتبط  ،ثر تدفق ورق البردي المصري على الیونان، أالسكندرل ومن المالحظ أن ظھور المكتبات الیونانیة كان م

ان   ودیموقریطس،وھیرودوت،وسوفوكلیس،بندر"بمجموعة من العلماء اللذین قادوا الفكر الیوناني مثل ذي ك ال

٥.راط وأفالطونقتبطت بسوكذلك ظھور المدارس الفلسفیة التي ار،یمتلك مكتبة خاصة

یالد  على الرغم ل الم ور   ،أن الدراسات تدل على وجود مركز للوثائق في القرن الخامس قب ذلك ظھ وك

ع        ،المكتبات العامة ومكتبات البحث في القرن الرابع قبل المیالد ت تتب ي كان ة الت ات الخاص ور المكتب ا ظھ وأیض

ة      ون والمدرس ة أفالط ل مدرس اء مث دارس العلم ةلم ي    ،االبیقوری ر الحقیق ر العص طو یعتب ر أرس إال أن عص

٦.للمكتبات الیونانیة

.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش١
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان٢
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، یانعل٣
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٤
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: انعم. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٥
.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان٦



١١

:مكتبات اإلمبراطوریة الرومانیة

ة   كانت المكتبات الرومانیة مرتبطة بالتربیة الرومانیة التي كانت تركز على التربیة البیتیة بعكس التربی

ذ ،الیونانیة التي أكدت على دور المدرسة والمعلم ا         االتاھ دل منھ ة وب ات العام ور المكتب أخیر ظھ ى ت اه أدى إل ج

اء              ا للعلم ة أبوابھ ات الخاص ذه المكتب ت ھ ة وفتح ة والغنی ة المثقف وت الطبق ي بی ة ف ات الخاص ور المكتب ظھ

رة       . والباحثین ذه الفت ي ھ رت ف ي ظھ رى الت ات األخ ا      : ومن أنواع المكتب د وأیض ة والمعاب ل الدینی ات الھیاك مكتب

١.ادیمیة التي كانت ملحقة بالجامعاتالمكتبات األك

م  نلك،لعبت المكتبات الرومانیة دورا ھاما في تجمیع وحفظ التراث الالتیني والروماني ھذه المكتبات ل

٢.بمؤسسات تعلیمیة أو علماء بارزینترق إلى مستوى المكتبات الیونانیة ألنھا لم ترتبط 

المكتبات اإلسالمیة) ٢-٣-٢(

فمن المعروف أن ،ن المكتبات اإلسالمیة البد من استعراض أوضاع العرب قبل اإلسالمعالحدیثقبل 

ارجي إال     اإلسالم كانوا یعیشون العرب قبل الم الخ ن الع ة ع ارة   في شبھ عزل الل التج ن خ ت   ،م اتھم كان وأن حی

اة     ذه الحی ع ھ بة م انوا  ،بدویة متنقلة مما انعكس على علومھم التي جاءت بسیطة ومتناس م    فك ابھم ولھ ون بأنس یعن

ل       ،اھتمام بأیامھم ووقائعھم وحروبھم ولھم اھتمام بالشعر ري ب اجھم الفك دونوا إنت وا ی م یكون وأیضا فإن العرب ل

.إنھم اعتمدوا على الذاكرة في نقل وحفظ ھذا اإلنتاج الفكري

ا        ان أول م د ك الم المجی الة اإلس الم برس الة والس یة     ولكن منذ أن بعث النبي علیھ الص و قض ھ ھ تم ب أھ

الى التي أنزلت من عند اهللا وھي اآلیاتالعلم والتعلم ویتمثل ھذا في أولى  رأ : "قولھ تع ذي    اق ك ال م رب ق باس ،خل

ھ     "وكذلك بالعدید من األحادیث النبویة التي تحض على العلم .." .خلق اإلنسان من علق تمس ب ا یل لك طریق من س

".الجنةبھ طریقا إلى اهللا لھعلما سھل 

ریم          رآن الك دوین الق ة ت دوین وخاص ي الت لمون ھ ا المس ومن المالحظ أن أول فروع العلم التي اھتم بھ

وي     ،لذلك یعتبر القرآن الكریم أول كتاب عربي ة األم ر الخلیف ي عص ز    " ثم بعد ذلك ف د العزی ن عب ر ب دأ  " عم ب

.١٩٩٩،دار الشروق للنشر والتوزیع: م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتمقدمة في علم المكتبات . ربحي، علیان١
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. كتبات في األردن واقع وطموحاتالم.أمل،زاش٢



١٢

الم و مث،تدوین الحدیث ار  بدأ المسلمون یدونون تاریخ رسول اهللا علیھ الس الم أخب ابع     اإلس دأ یت م ب زوات ث والغ

.التألیف في مختلف فروع العلم

یة             رة العباس ي الفت ة ف لمون خاص ا المس ر عرفھ ت الحاض ي الوق ا ف ي نعرفھ ومن المالحظ أم معظم المكتبات الت

:نواع المكتبات في اإلسالمعصر اإلبداع في الحضارة اإلسالمیة ومن أ

:مكتبات المساجد

دن          حیث كان المس ع الم ي جمی ات ف ذه المكتب ار ھ ى انتش ا أدى إل ل مم جد مكان للتعلم في جمیع المراح

ا       ة وغیرھ ة والعلمی ب األدبی مت الكت ل ض ھرھا   . الكبرى ولم تكن محتویاتھا تقتصر على الكتب الدینیة ب ن أش وم

ى  ومكتبة جامع بني أمیة في دمشق ومكت،ومكتبة المنصور في بغداد،ستنصریةممكتبة جامع ال بة المسجد األقص

.ابن طولون في مصرةومكتب،األزھرفي القدس ومكتبة جامع 

:المكتبات العامة

ورق                ر وال دم الحب ت تق ذلك كان اس ك ل الن دماتھا لك دم خ المیة وتق بالد اإلس م ال ي معظ رة ف كانت منتش

ام     .واألقالم مجانا رابلس الش ي ط ار ف ي عم ي   ،ومن أشھرھا مكتبة بن م ف ة دار العل داد ومكتب ي   رودا،بغ ب ف الكت

.قرطبة

:المكتبات المدرسیة

اعدة     روع لمس ف الف حیث شید المسلمون إلى جانب كل مدرسة مكتبة غنیة أودعوا فیھا الكتب في مختل

دراس    ،األساتذة والطالب ب الم زائن كت ھر خ ة    ،ومن أش ب المدرس ة كت ة خزان ة    ،النظامی ب المدرس ة كت وخزان

ب المدرس،في حلبنة كتب المدرسة النوریة وخزا،المستنصریة في بغداد لیة وخزانة كت ي   ة الفاض ة ف و الكاملی

.و مكتبة الظاھریة في دمشق،القاھرة

:مكتبات المستشفیات

ذي          اھرة ال ي الق ر ف فى الكبی ة المش ھرھا مكتب ن أش كانت تلحق بالمستشفیات و مدارس تعلیم الطب و م

.ومكتبة المشفى العضدي في بغداد،القاھرةن المنصوري في و مكتبة المارستا،قالوونأنشأه السلطان 



١٣

:مكتبات الخلفاء و المكتبات الخاصة

افي و  ،حیث اھتم العلماء و الخلفاء باقتناء الكتب في بیوتھم وكان حجم المكتبة یعتمد على المستوى الثق

،اهللار ومكتبة الخلیفة القائم بأمر ومن أشھرھا مكتبة الخلیفة المصو،بالكتباالقتصادي لصاحبھا و مدى اھتمامھ 

.ومكتبة الرشید و المأمون في بغداد و مكتبة الحكم الثاني في قرطبة،باهللاكتبة المعتصم مو،ومكتبة المستنصر

١.ومن أشھر المكتبات الخاصة مكتبة خالد بن یزید و الصاحب و الجاحظ و الموصلي وغیرھم من العلماء

:إلسالمياأشھر المكتبات في العالم 

أمون         .١ ر الم ي عص رت ف ور و ازدھ ر المنص و جعف أھا أب ي أنش ا   ،بیت الحكمة في بغداد الت ان فیھ وك

ھل       ،غرف خاصة مزودة بكافة وسائل الراحة لیستخدمھا العلماء ا س وا فیھ ذین عمل اء ال ھر العلم و أش

.و الخوارزمي،إسحاقو حنین بن ،بن ھارون

ھ    دار العلم أو دار الحكمة في القاھر.٢ ي كتاب ان ف ة التي أنشأھا الحاكم بأمر اهللا الفاطمي و یذكر ابن خلك

.ملیون و ستمائة ألف كتابإلىو فیات األعیان أن عدد الكتب فیھا وصل 

ي  .٣ مكتبة قرطبة في األندلس التي أنشأھا الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر في قصر الزھراء ف

٢.لف مجلدأأربعمائةووصلت مجلداتھا إلى ،قرطبة

المكتبات عند الغرب المسیحي) ٣-٣-٢(

ي  اإلمبراطوریةرة بعندما اجتاح البرا ر التین اني و الرومانیة دمروا المكتبات وما فیھا من فك م  ،روم ل

اني و في القرن ،للدراساتیتبق سوى مكتبات األدیرة و الكنائس التي أصبحت مركزا  ھدت   الحادي والث ر ش عش

ا    ربدأ ظھوبعض التطور انعكست على المكتبات و األدیرة و الكنائس اریس و ایطالی ي ب ا  الجامعات ف و بریطانی

ب و إلنتاجالتي أصبحت مراكزا  ا الكت ات       ،تجارتھ رت المكتب ات ظھ ي الجامع ور ف ع التط ا  وم ة للجامع تالتابع

.مثل مكتبة جامعة باریس و مكتبة جامعة أكسفورد و مكتبة جامعة براغ في ألمانیا

ة       في  رت حرك انیین و ظھ د اإلنس ى ی ات عل الح عصر النھضة زاد االھتمام بالمكتب ي   اإلص دیني الت ال

ل    ،ألمانیاقادھا مارتون لوثر وكذلك ظھرت المكتبات العامة و التجاریة في  ة مث ات الوطنی و وتم تأسیس المكتب أب

١.دلیان في أكسفورد و برلین و الدنمارك في القرن السابع عشر

.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش١
.١٩٩٩،ر الشروق للنشر والتوزیعدا: م.د. الطبعة األولى. المكتبات في الحضارة العربیة اإلسالمیة. ربحي، علیان٢



١٤

مكتبات في العصر الحاضر ال) ٤-٣-٢(

ا  ي فرنس د تخلقف و التوحی ا نح ا قوی یة اتجاھ ورة الفرنس ر،الث ھ األم ان ل ذي ك رال ى األث ر عل الكبی

.الفھرس العمومي للمكتبة العامة في فرنساإنشاءو المكتبات الجامعیة وفي ،المكتبات في الوالیات الكبرى

بب         ات بس ن المكتب ر م دد كبی ر ع ا ظھ ھ      في ایطالی ان ل ذي ك ي ال د السیاس ر التوحی ذه    األث د ھ ي توحی ف

.ومكتبات الكنائس،القومیةو المكتبات ،الخاصةو ظھرت أنواع مختلفة من المكتبات و المكتبات ،المكتبات

ز       ات تتمی ت المكتب ث بقی ات حی في ألمانیا لم یكن لعملیة التوحید السیاسي األثر الكبیر في تطویر المكتب

.وكذلك ألحقت الحرب العالمیة الثانیة أضرار كبیرة بالمكتبات األلمانیة،میة المحلیة لكل والیةبالصیغة اإلقلی

ا    دة وبریطانی ات المتح ي الوالی ورة       وف ق الث ذي راف ور ال ة للتط ر نتیج ور كبی ات تط ھدت المكتب ش

دین   ي البل ام   . الصناعیة في كافة المیادین وانشأ عدد كبیر من المكتبات ف ي ع ونجرس    أن١٨٠٠فف ة الك أت مكتب ش

دة   ات المتح ة       ،التي أصبحت المكتبة القومیة للوالی ل العام ات مث ن المكتب رى م واع أخ أت أن ة  ،ونش والمتخصص

٢.والجامعیة

المكتبات أنواع) ٤-٢(

National Libraries)(المكتبات الوطنیة ) ١-٤-٢(

ویتم تعریف المكتبة ،باألنواع األخرى من المكتباتتعتبر المكتبات الوطنیة حدیثة النشأة إذا ما قورنت

وطني          ري ال راث الفك ع الت وم بجم ي تق ة الت ة للدول ي     "الوطنیة بأنھا المكتبة المركزی ة الت ة المختلف واد المكتبی الم

ا     ة أو خارجھ دود الدول زم         ،"تتعلق بالدولة سواء صدرت داخل ح ذي یل داع ال انون اإلی الل ق ن خ ع م تم الجم وی

ادة م     المؤل ة م وع أو أی ن المطب ر م خة أو أكث داع نس ة بإی ر أو المطبع كل  تطف أو الناش رورة بش ة  آخ ي المكتب ف

٣.الوطنیة مجانا حیث یتم إعطاؤه رقما لإلیداع

.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش١
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٢
.١٩٩٧،دار الشروق للنشر والتوزیع:م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتفي علم المكتبات عجالمر.الھمشريعمر وربحي ، علیان٣



١٥

ب   ،تعمل المكتبة الوطنیة على حفظ واسترجاع وبث المعلومات داخل الدولة اءھا واج لذلك یعتبر إنش

ومي ا دورا،ق ا " وان لھ افي  " قیادی ي والثق ا األدب ة وتطورھ راث األم س ت ذي یعك افي ال ز الثق ا المرك باعتبارھ

١.والعلمي

(Public Libraries)لمكتبات العامةا) ٢-٤-٢(

ان    وجدت المكتبات العامة  ة اإلنس دم لحاج ھ   منذ الق ف نفس ي تثقی ة      ،ف ة جامع ة العام ر المكتب ذا تعتب ولھ

ة   "ھاویتم تعریف المكتبة العامة بأن. للشعب ة المختلف تلك المؤسسة الثقافیة واالجتماعیة التي تجمع مصادر المعرف

٣.ومن ثم تقدیم ھذه المواد إلى جمیع فئات الشعب دون تمییز بسبب اللون أو العرق أو الدین٢".وتحافظ علیھا

)(Children Librariesمكتبات األطفال )٣-٤-٢(

وین شخ ي تك ة ف ة الطفول ة مرحل را ألھمی ردنظ یة الق ة ،ص ة خاص دان أھمی ن البل ر م ت الكثی د أول فق

إلنشاء مكتبات األطفال باعتبارھا المؤسسة التي تعمل على تكوین شخصیة الطفل وصقل مواھبھ وتنمیة مقدراتھ 

ة           ھما تقدممن خالل  دمھا المكتب ي تق ة الت طة المتنوع الل األنش ن خ ال وم ات األطف ول ورغب من مواد تناسب می

٤.لقصص وعرض المسرحیاتمثل قراءة ا

ة            ة والثقاف ادر المعرف ع مص ي تجم ة الت ة واالجتماعی ة الثقافی ك المؤسس ا تل وتعرف مكتبة األطفال بأنھ

ال   ات أطف اء مكتب دیثا إنش م ح د ت ابي وق كل ایج راعھم بش تغل ف م وتس ارھم وأخالقھ ي أفك ي تنم ات الت والمعلوم

٥.بات العامةمستقلة إال أن الكثیر منھا ال یزال یتبع المكت

.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش١
.١٩٨٩، بوعات والنشردائرة المط: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٢
.١٩٩٧،دار الشروق للنشر والتوزیع:م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتفي علم المكتبات عالمرج.الھمشريعمر وربحي ، علیان٣
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. المكتبات في األردن واقع وطموحات.أمل،زاش٤
.١٩٨٩، دائرة المطبوعات والنشر: عمان. الطبعة األولى. األردن واقع وطموحاتالمكتبات في.أمل،زاش٥



١٦

(Academic Libraries)المكتبات األكادیمیة )٤-٤-٢(

ة  ات أو            "المكتبة األكادیمی ل الجامع ن قب دار م ول وت أ وتم ي تنش ات الت ة المكتب ة أو مجموع ي المكتب ھ

ون   ادیمي المك ع األك ة للمجتم دمات المكتبی ات والخ دیم المعلوم ك لتق ة وذل یم المختلف د التعل ات أو معاھ ن الكلی م

" الطلبة والمدرسین والعاملین لھذه المؤسسات األكادیمیة 

School Libraries)(كتبات المدرسیة مال) ٥-٤-٢(

ا  ،المكتبة المدرسیة ھي المكتبة التي تلحق بالمدارس سواء كانت أساسیة أو ثانویة ویشرف على أدارتھ

ل   ة مؤھ ین مكتب ى خدموأ،أم دف إل ة وتھ دیر المدرس ھ م م یعین ة     معل ن الطلب ون م ة المك ع المدرس ة مجتم

١.والمدرسین

(University Libraries)المكتبة الجامعیة )٦-٤-٢(

ن  "المكتبة الجامعیة ھي المكتبة أو مجموعة المكتبات التي تقوم الجامعات بإنشائھا وتمویلھا وإدارتھا م

دم    . " أجل تقدیم الخدمة المكتبیة للمجتمع الجامعي ي تخ ة الت وتتعدد أشكال المكتبة الجامعیة فمھا المكتبة المركزی

ا  ة كلیاتھ ة بكاف ا   وأ،الجامع ع للكلی ي تتب ات الت ن المكتب ة م كل مجموع ى ش ة  عل ود للمكتب ام دون وج ت واألقس

.أو أن یكون جمع بین الشكلین السابقین،المركزیة

(Special Libraries)المكتبات المتخصصة) ٧-٤-٢(

ة أو          كتبة المتخصصةمال ة حكومی ة أو مؤسس ة أو جمعی ق بھیئ ات الملح ز المعلوم ة أو مرك ي المكتب ھ

ام   ات األقس ى مكتب ناعیة أو وزارة أو حت ركة ص ذه    ش رت ھ ي ظھ ث العلم د البح ات أو بمعاھ ة بالجامع العلمی

ة      فيالمكتبات نتیجة لالتجاه نحو التخصص ز المتخصص ات والمراك ور المؤسس ة وظھ وم المختلف دف  ،العل وتھ

.إلى توفیر المعلومات المناسبة وإیصالھا إلى المستفیدین في الوقت المناسب

.١٩٩٧،دار الشروق للنشر والتوزیع:م.د. الطبعة األولى. والمعلوماتفي علم المكتبات عالمرج.الھمشريعمر وربحي ، علیان١
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المكتبات في فلسطین) ٥-٢(

ریخیة لمحة تا) ١-٥-٢(

اة     ي الحی م ف ة كان للمكتبات دور مھ ذ     الثقافی ك من طین وذل ي فلس ة ف رن     بدای ى الق المي وحت تح اإلس الف

طین، المكتبات التي ظھرت في أولىوكانت مكتبات المساجد ھي الھجري،السادس  ذكر     فلس یاق ی ذا الس ي ھ و ف

اهللا الخلیفة عثمان بن عفان رضيأرسلھاتي العربیة دخل فلسطین ھو نسخة القران الكریم الباللغةأول كتاب نأ

.ھـ٣٠سنة یاعنھ إلى طبر

ة    ة علمی اك نھض ت ھن ري كان ادس الھج رن الس ن الق دءا م ةوابت رین  وفكری ي العص طین فف ي فلس ف

اء و   ا العلم ذبت إلیھ م وج د العل رت معاھ وكي ازدھ وبي و الممل ات  األی ل مكتب ات مث دارس و المكتب ات الم انش

ان  عو كانت المكتبات منظمة و مفھرسة حسب موضوالخاصة،تبات المساجد و المكتبات المدارس و مك اتھا و ك

تم  اقی كل     اإلنف ف بش وال الوق ن أم ات م ذه المكتب ى ھ يعل ذه  ،رئیس ات ھ ن مكتب رة،و م ة الفت ةمكتب مدرس

١.ى و غیرھا كثیرالتي وقفھا القاضي فخر الدین و مكتبة المسجد األعل) الخانقاه ( 

ذلك        نالعثمانییمن قبل إصالحیةكانت ھناك محاوالت  ة ك اة الثقافی ملت الحی ر ش ع عش رن التاس منذ الق

ت  الیاتدخل بالد و اإلرس ى ال ة إل دارس و أنشأاألجنبی تت الم ة    ألحق ت الطباع م دخل ات، ث ا المكتب أبھ وانش

وذكس    روم األرث ابعھم، الفرنسیسكان و ال ت المكت مط ت        و كان ث أدخل ل حی ع أفض ع بوض اة تتمت ات المنش ا ب إلیھ

.المكتبيمبادىء التنظیم في العمل 

ات           یأما في عھد االنتداب البر ام بمكتب ن اھتم م یك ث ل افي، حی توى الثق ي المس ع ف دث تراج طاني فقد ح

ة       ات العام ي المكتب ع ف دث تراج ذلك ح ذا  ونتیج. المدارس بسبب عدم توفیر المخصصات لدائرة المعارف، ك ة ھ

لمین       وان المس ة اإلخ ة جماع ي، و مكتب الوضع فقد ظھرت مكتبات المؤسسات و النوادي مثل مكتبة النادي العرب

ة ز الثقافی ات المراك ا، و مكتب ي یاف رة . ف ة دائ ل مكتب ة مث دوائر الحكوم ة ل ة التابع ات المتخصص ات المكتب وانش

.١٩٣٥سنة انشألفلسطیني الذي وتم إنشاء مكتبة متحف اآلثار ا. الزارعة ودائرة المعارف

ات          ١٩٤٨وفي عام  اه المكتب تالل تج ة االح رب وسیاس روف الح ة ظ ات نتیج اع المكتب تدھورت أوض

ا      دھا و جامعاتھ ى معاھ ا إل ات ومقتنیاتھ د أن  . الخاصة و العامة، حیث استولت على ممتلكات الكثیر من المكتب بع

المجلد الثالث، ١٩٩٠. الطبعة األولى. الموسوعة الفلسطینیة١
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الل      ینبعض التحسدخلتأ١٩٥١في عام األردنإلىضمت الضفة الغربیة  ن خ یة م ات المدرس ى المكتب ات عل

ة        ١٩٥٨عام انشأقسم المعارف الذي  ل مكتب رى مث دن الكب ي الم دیات ف ة للبل ، وتم تأسیس المكتبات العامة التابع

. ١٩٦٤و مكتبة بلدیة رام اهللا في عام ١٩٦٢و مكتبة أمانة القدس في عام ١٩٦٠بلدیة نابلس في عام 

ام   ي ع ا ف تالل  ١٩٦٧أم د االح د عم رائیليفق ة   اإلس الل سیاس ن خ طینیة م ات الفلس دمیر المكتب ى ت إل

رت    دحیال الشعب الفلسطیني، و من خالل مداھمة ومصادرة عأنتھجھاالتجھیل التي  ي حظ ب الت د كبیر من الكت

رة االن . ١٩٩٥كتاب حتى نھایة عام ) ٦٤٢٠( سلطات االحتالل تداولھا  ة  ولكن یالحظ أنھ في فت ١٩٨٧( تفاض

ن      ) ١٩٩٥– دد م اء ع رة إنش ذه الفت الل ھ م خ ال، و ت ات األطف ة و مكتب ات العام دد المكتب ي ع ور ف ان تط ك

م، و  رالجامعات الفلسطینیة التي كانت تحتوي على مكتبة كبیرة نسبیا، مثل مكتبة جامعة بی زیت و جامعة بیت لح

١.، و جامعة القدساإلسالمیةجامعة النجاح، و جامعة الخلیل، و الجامعة 

ومیمكتبات أثریة عریقة في فلسطین ال) ٢-٥-٢(

: أقسامھناك العدید من المكتبات العریقة في فلسطین وھي تقع ضمن ثالثة 

: مكتبات المساجد و من اشھرھا: أوال

     س أھا المجل ي أنش ى الت جد األقص ة المس ب أو مكتب الميدار الكت ام   اإلس طین ع ي فلس ى ف األعل

١٩٢١ .

 ١٩٢٣األعلى في فلسطین عام اإلسالميو مكتبة المتحف اإلسالمي التي أنشأھا المجلس .

١٧٨١حمدیة في عكا التي األقصى احمد باشا الجزار عام ألو المكتبة ا .

 الشریف، و مكتبة جامع یافا الكبیر و غیرھا الكثیراإلبراھیميو مكتبة الحرم .

:ھااشھرمكتبات األدیرة ومن :ثانیا

في القدسةمكتبة دیر الروم أنشأھا البطریركیة األرثوذكسی .

في القدس) دیر المخلص أنشأھا دیر اإلفرنج ( كتبة وثائق دیر الالتین مو.

المجلد الثالث، ١٩٩٠. الطبعة األولى. عة الفلسطینیةالموسو١
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ومكتبة دیر األرمن في القدس .

تبة دیر السریان في القدسمكو.

:اشھرھاالمكتبات القدیمة العائدة إلى العائالت و من :ثالثا

بة آل الجوھري، و مكتبة آل الصوفان في نابلسمكت .

لدي، و مكتبة الموقف، و مكتبة البدیري في القدسومكتبة الخا .

األوضاع الراھنة للمكتبات الفلسطینیة ) ٣-٥-٢(

ة و      واحي التاریخی د الن طین و بع ي فلس ات ف ن المكتب دیثنا ع رض ح ي مع مف ر  أھ ى م ات عل المكتب

المتتبع  األوضاعنعرج على نأالعصور كان ال بد من  الراھنة للمكتبات و خاصة المكتبات العامة في فلسطین، ف

رواد دون   ألوضاع دم لل المكتبات یالحظ أن ھذا القطاع یعاني في مختلف مكوناتھ و أن الخدمات المكتبیة التي تق

بة  مكتبة) ١١٩( كذلك من المالحظ أن عدد المكتبات العامة ال یتجاوز . الحد األدنى وع   % ٤٠أي بنس ن مجم م

ظ     إلىالمكتبات، وبالنظر  طین نالح ي فلس رى ف ا التركیبة السكانیة وتوزیع المدن والق ة  أنن ى بحاج ة إل ا ال  إقام م

.مكتبة حتى نسد النقص في المكتبات العامة) ٤٠٠( یقل عن 

ا آخوكانت العدید من الدراسات التي بحثت في أوضاع المكتبات في الضفة وغزة وكان دثھا رھ ة  وأح دراس

زة           " بعنوان  اع غ ة وقط فة الغربی ي الض ال ف ات األطف ة ومكتب ات العام اع المكتب ت  " دراسة أوض ا قام بإجرائھ

ام  إلىوقامت الباحثة بتقسیم المكتبات العامة .القدسمن مكتب الیونیسیف في بإشرافالباحثة عفاف حرب  األقس

:التالیة

مكتبات المجلس الثقافي البریطاني.

مكتبات المراكز وأندیة الشباب.

نیةیمكتبات المؤسسات الد.

مكتبات الجمعیات والمؤسسات غیر الحكومیة.

مكتبات البلدیات.

مكتبات وكالة غوث الالجئین.
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:التاليوقد جاءت نتائج المكتبات العامة التابعة للبلدیات على النحو 

١التطور وتوزیع المكتبات حسب الفترة الزمنیة) ١- ٣- ٥- ٢(ل جدو

النسبة المئویة عدد المكتبات الفترة الزمنیة 

%١٩٦٧٩١٣.٢ما قبل 

١٩٧٢٥٧.٤- ١٩٦٨%

١٩٧٧٩١٣.٢- ١٩٧٣%

١٩٨٢٧١٠.٢- ١٩٧٨%

١٩٨٧٣٤.٤- ١٩٨٣%

%٢٧٣٩.٧االنتفاضةفترة 

%٨١١.٨األولىما بعد االنتفاضة 

%٦٨١٠٠المجموع

ك         االنتفاضةیالحظ من الجدول أن فترة  ة وذل ات العام اء المكتب ي أنش حا ف ورا واض ھدت تط ادة ش لزی

ى      ھیونیة عل ة الص ل الھجم الوعي عند الفلسطینیین بأھمیة العلم وأثره في تحدید مستقبل الشعب الفلسطیني في ظ

.تراثھ وثقافتھ

٢سنویة من الكتبالاإلضافاتمعدل ) ٢- ٣- ٥- ٢(جدول 

عدد الكتب المضافةاسم المكتبةعدد الكتب المضافةاسم المكتبة

١٠٠٠مكتبة بلدیة الخلیل العامة٨٠٥مكتبة بلدیة طولكرم

------ مكتبة بلدیة قلقیلیة العامة ١٠٠مكتبة بلدیة البیرة

١٠٠٠٠مكتبة بلدیة جنین العامة١٠٠٠مكتبة رام اهللا العامة

٥٠٠العامةأریحامكتبة بلدیة ٢٥٠٠لدیة نابلس العامةمكتبة ب

٦٠٠٠مكتبة القدس العامة٥٠مكتبة العامة لبلدیة رفح

.١٩٩٧، ٧ص:دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،حرب١
.١٥،١٩٩٧ص: دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،حرب٢
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ین      اإلضافةیالحظ أن معدل  ا ب راوح م ات یت ذه المكتب اب، ٢٥٠-٥٠إلى ھ دس    كت ة الق تثناء مكتب باس

.إسرائیلالمركزیة وذلك ألنھا تتبع لبلدیة القدس التي تمولھا 

١أسلوب الفھرسة المتبع في المكتبات) ٣- ٣- ٥- ٢(دول ج

نوع الفھرسنظام التصنیفاسم المكتبة

٣قاموسي٢دیويمكتبة بلدیة طولكرم 

قاموسيدیوي مكتبة بلدیة البیرة 

قاموسيدیوي مكتبة رام اهللا العامة 

مجزأدیويمكتبة بلدیة نابلس العامة 

ال یوجد یوجدالمكتبة العامة لبلدیة رفح 

قاموسيدیويمكتبة بلدیة الخلیل العامة

ال یوجد دیويمكتبة بلدیة قلقیلیة العامة 

قاموسيدیويمكتبة بلدیة جنین العامة 

مصنف دیويمكتبة بلدیة أریحا العامة 

بدون تحدید بدون تحدیدمكتبة القدس العامة 

بعض ال     ایظھر انھ ال یوجد نظام تصنیف معین في ري و ال وي العش ام دی لمكتبات فبعضھا یستخدم نظ

و       ة األنجل د الفھرس ب قواع رس حس البعض یفھ ة ف بة للفھرس ا بالنس نیف، أم تخدم التص ةیس ة أن، و أمریكی مكتب

.الفھرسة و التصنیفمال تستخدواحدة 

.١٦،١٩٩٧ص: دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،بحر١
.نظام تصنیف یعتمد في المكتبات ویعتمد ھذا التصنیف على األرقام٢
.یعتمد على الترتیب الھجائي للموضوعات أو یعتمد على اسم الشخص المؤلف٣
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١الموظفون في المكتبات العامة) ٤- ٣- ٥- ٢(جدول 

نوع التدریبغیر مؤھلونمؤھلوننعدد الموظفیاسم المكتبة 

دبلوم مكتبات+دورات٧٤٣مكتبة بلدیة طولكرم

--- ٣-٣مكتبة بلدیة البیرة العامة

دورات-٤٤مكتبة رام اهللا العامة

دبلوم مكتبات+دورات٢٢٢٢٠مكتبة بلدیة نابلس العامة

دورات٥٢٣المكتبة العامة لبلدیة رفح

--- ١١-١١خلیل العامةمكتبة بلدیة ال

--- ١-١مكتبة بلدیة قلقیلیة العامة

دورات١٢٩٣مكتبة بلدیة جنین العامة

تدریب داخلي٣١٢مكتبة بلدیة أریحا العامة

دورات٤٣١مكتبة القدس المركزیة

٧٢٢٥٤٧المجموع

٦٥,٣%٣٤,٧%١٠٠%

ن      من الموظفین% ٣٤,٧یظھر من الجدول أن  ؤھالتھم م ى م لوا عل ة حص العاملین في المكتبات العام

أث ضلم یتلقوا تدریبا في مجال علم المكتبات ، أن ھذا الو% ٦٣,٣أنخالل دورات تدریبیة قصیرة و  را یع یؤثر ت

.المكتبیة المقدمة إلى الرواد الخدمةمستوى تدني سلبیا على تطور ھذه المكتبات ویؤدي إلى 

٢)عدد الرواد ( في المكتبات العامة زوارال) ٥- ٣- ٥- ٢(جدول 

عدد المكتبات یومیا/ عدد الرواد 

٢٠٠٦-٠

٤٠٠١-٢٠١

١فما فوق-٤٠١

١بدون تحدید 

١٠المجموع 

.١٧،١٩٩٧ص: اع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزةدراسة أوض: غسانفعفا،حرب١
.١٩،١٩٩٧ص: دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،حرب٢
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ا       ة یومی ى المكتب رددون عل ذین یت ؤولین    " یظھر من الجدول أن عدد الرواد ال دیرات المس ب تق " حس

. زائر٧٠٠-٢٠تتراوح ما بین 

١مساحة المكتبات العامة الفلسطینیة) ٦- ٣- ٥- ٢(جدول 

بدون ٢٠٠٢٠١-١٥٠١٥١-١٠٠١٠١- ٥٠٥١-٠العددفئات المكتبات العامة

تحدید

١٠١١٢١٤١مكتبات البلدیات 

١٠٥٢٣مكتبات مراكز واندیة الشباب 

مكتبات الجمعیات والمؤسسات غیر

الحكومیة 

٨٣٣٢

٤٢٢كالة غوث الالجئین مكتبات و

٣٢١مكتبات المجلس الثقافي البریطاني

٦٣٣مكتبات المؤسسات الدینیة 

٤١١٢١٠٨١٤٦المجموع 

%١٤,٦%٩,٧%٢,٤%١٩,٥%٢٤,٤%٢٩,٣النسبة المئویة 

ات     أنى یالحظ من الجدول أن مساحة المكتبات العامة قلیلة حیث تشیر األرقام إل ع المكتب ن رب ر م أكث

احتھ  األخروأن ربعھا ٢م٥٠-١العامة تتراوح مساحتھا ما بین  ات     ،٢م١٠٠ال تتجاوز مس ذه المكتب ان ھ ذلك ف ل

.للقراءال تستطیع أن تقدم الخدمات التي یجب أن تقدمھا 

٢الفلسطینیةالمشاكل التي تعاني منھا المكتبات )٤-٥-٢(

: فیما یليمن المشاكل و في مختلف الجوانب یمكن أن نلخصھا تعاني المكتبات العدید 

. غیاب القوانین الخاصة بالمكتبات العامة و التي توضح أھدافھا و غایاتھا.١

. غیاب المؤسسات الوطنیة التي ترعى المكتبات العامة و تتابع تطورھا وقضایاھا.٢

. بالنشاطات المختلفةخاصةمھا ال یحتوي على قاعة ظتعاني المكتبات من ضیق المكان، فمع.٣

.٥٠،١٩٩٧ص: طاع غزةدراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وق: غسانفعفا،حرب١

.٥٣،١٩٩٧ص: دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،حرب٢
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. عدم وجود التعاون بین ھذه المكتبات و بین األنواع األخرى من المكتبات.٤

. قلة استخدام الحاسوب في العملیات المختلفة في المكتبة.٥

: عكس على المجاالت التالیةننقص المخصصات المالیة مما ی.٦

في مجال التزوید:أوًال

كال       تعاني المكتبات العامة من نقص مل األش نقص یش ذا ال ا، وھ وفرة فیھ واضح في عدد المقتنیات المت

ر  ة و غی ةالمطبوع دیھا ا .المطبوع وفر ل ات ال تت م المكتب ا أن معظ ات  الكم د بمقتنی ة للتزوی ات المادی مكان

. جدیدة

في مجال التوظیف :ثانیًا

وظفی        .١ ي الم ص ف ام، و نق كل ع وظفین بش دد الم ن ع كل   تعاني المكتبات في نقص م ؤھلین بش ن الم

. خاص

. المكتبةإدارةللقیام باألعمال المختلفة وفي نالمؤھلیوعین غیر طالمكتبات على عمل المتتعتمد.٢

س ومع.٣ ود أس دمات، و       اعدم وج رواد، و الخ ة، و ال ة المكتب ع طبیع ب م ف، یتناس م ییر للتوظی حج

. المقتنیات

ات، و    .٤ م المكتب ي عل ة ف دورات التأھیلی د ال ي عق نقص ف ي   ال املین ف دریب الع ى ت دف إل ي تھ الت

. المكتبات

في مجال الخدمات :ثالثًا

.التصنیفتعاني المكتبات من نقص في عملیات الفھرسة و .١

١یف و التوثیق وخدمات المعاقینشمثل خدمات التكللرواد،النقص في الخدمات المقدمة 

.دراسة أوضاع المكتبات العامة ومكتبات األطفال في الضفة الغربیة وقطاع غزة: غسانفعفا،حرب١



ثالثالالفصل 

أساسیات في تصمیم المكتبات العامة

.مقدمة) ١- ٣(

.األسس النظریة في تصمیم المكتبات العامة) ٢- ٣(

.األسس المعماریة في تصمیم المكتبات العامة) ٣- ٣(
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ثالثالالفصل 

أساسیات في تصمیم المكتبات العامة

مقدمة )١- ٣(

تكون واضحة أنینبغي فمن أھداف المكتبة العامة والتيأنواعھا،داف عامة للمكتبات بجمیع ھناك أھ

كانت متحفا أنجامعة للشعب بعد علمیة وكونھا،حضاریة،ثقافیةفي أذھان المشرفین على البناء كونھا مؤسسھ 

من ھما تقدمالثقافي من خالل فترفع مستواھم واألعمار،مختلف الفئات في الماضي للكتب فھي ترشد القراء من

.مصادر معلوماتیة

األسس النظریة في تصمیم المكتبات العامة)٢- ٣(

ات        میم المكتب ي تص ور ف دوث تط ن ح مع وجود التطور الكبیر في أسالیب المكتبات العامة كان ال بد م

ات     لذلك كان ال بد من وجود مبادئ عامة یتم التطور،العامة بما یتماشى مع ذلك  اني المكتب ة مب ى كاف تطبیقھا عل

:المبادئالعامة لیتم الوصول الى األھداف المبتغاة من انشاء المكتبات العامة ومن ھذه 

موقع المكتبة)١-٢- ٣(

ق      ي تحقی ا ف ة دورا حیوی ا یلعب موقع المكتب ا      ،وظائفھ ن نجاحھ ر م در كبی ف ق ھ یتوق ن   ،وعلی د م والب

ع      فيمراعاة عدد من األمور الھامة  ا تق ل كونھ ال مث ذا المج ب   ھ ان قری ي مك ن       ف د م ا الب رواد كم كن ال ن مس م

احات      ذاإأیضاً  من مراعاة المكتبة والبدهمراعاة إمكانیة سھولھ الوصول إلى ھذ ل مس ود داخ ان موج ان المك ك

د یحإلیھا،العامة تتمیز بسھولھ الوصول خضراء أو حدائق فمعظم المكتبات ل  و،دةث أنھا تقع في مراكز متع لك

ن   سواء أكان لألطفال والكبار أوإلیھاسھل الوصول یالمناطق یخصص لھا مكتبة قریبھ ومنطقة من ار الس وأكب

ع، جمیع شرائح  ظ أن المجتم ات     و نالح ى اللوح ر إل ات اآلن تفتق م المكتب ادیة  معظ ة اإلرش ق    الدال ا یعی ا مم علیھ



٢٦

ول   ا ویؤخر الوص ان ،إلیھ ل    المك د داخ حي المتواج ًا        الص ر أیض ان یعتب در اإلمك دائق ق راء أو ح احات خض مس

.المكتبةالتي البد من مراعاتھا في موقع مبنى شرطا من الشروط

مساحة مبنى المكتبة )٢-٢- ٣(

بذلت محاوالت على أولویات ھذه المكتبة حیثلخیر دلیتعد المساحة التي تخصصھا المكتبة لوحداتھا 

ات  الساحات الكثیرة للخروج بتصور عن الم ات المكتب املین  زمة إلیواء مقتنی ا والع ذنز    بھ ر و ج رح ویل د اقت فق

Wheeler-Githens    ن ھ یمك ام بأن یغة رأي ع ة         ص ة العام بة للمكتب احة المناس د المس ي تحدی ا ف تفادة منھ االس

دد  ة ع ى معرف ادًا عل ة  اعتم توعب مائ ع یس ر المرب تنتج أن المت یغة أس ذه الص ق ھ تفیدین وبتطبی ره المس وعش

.مة اإلعارة والخدمات األخرىمتر مربع تشمل خد٣.٧٢مجلدات وان القاري یحتاج إلى 

العامةالمطلوبة للمكتبة تحسب المساحةإذا:

١)٤٣٠÷ الحركة ) + (٣.٧× عدد المقاعد ) + (١١٠÷ عدد الكتب (

المتوقع للمستفیدین و حجم المقتنیات العددمعرفھوتفید ھذه المعادلة في تحدید المساحة أذا أمكن التوصل إلى

.ومقدار اإلعارة على وجھ الدقة

المرونة والقابلیة للتوسع)٣-٢- ٣(

ب  ادة  أنیج رًا للزی عھ نظ ى التوس درة عل ھ والق ة بالمرون ى المكتب م مبن ةیتس يالمتوقع ات ف مجموع

.قبلالمستالمستفیدین فيأعدادفي زیادةالمكتبة والخدمات وما یصاحبھا من 

ي      أنمعماریا بالمرونةویقصد  ا ف اري مرن میم المعم ون التص عة یك ر  والتوس داخلي، التغی ث أن  ال حی

ة ماوھ،الصفتیناتینأغلب أبنیھ المكتبات العامة ال تتمتع بھ عة و المرون أ    التوس ذلك ف ى ك ي المبن ك   نف اني تل مب

عة  اني قدیمالمكتبات غیر مھیأه للتوس ك المب ھ الن تل ي  يھھ فاالفقی أت ف ر أش ر     أواخ ي غی الي ھ تینات وبالت الس

بح        ،علیھاصالحة للبناء اتھم لتص عة مكتب دیث وتوس ي تح وض ف ا للھن ات دورا ھام ات  لقد لعب أمناء المكتب مكتب

١)(http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4829
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ي         ع المحل اً  والمجتم ھ خصوص ھ المحلی كان المنطق ة س ى خدم ا ً حدیثة وفعالھ تعمل عل الل    ،عموم ن خ ك م وذل

.لى تبنى الجمعیات المھنیھ لھذه المكتباتعالمبدئیةفقةاالمو

القابلیة للتوسع) ١-٣-٢-٣( شكل 

األسس المعماریة في تصمیم المكتبات العامة)٣- ٣(

وجي       ور التكنول ة للتط ة نتیج ات العام لقد حدثت تطورات وتغیرات على أسلوب التصمیم لمباني المكتب

ة          الىللمكتبات،في اسلوب ونظام البناء  ة وكیفی ات العام ال ادارة المكتب ي مج تجدت ف ي اس ورات الت ب التط جان

ع  امیمھا،وض دیث     تص ى تح ة دورا أدى ال ادیة واالداری ة واالقتص ة والتنظیمی رات االجتماعی ت التغی د لعب وق

.العامةفي مباني المكتبات ةوتطویر أسالیب األداء العام

المداخل الرئیسیة للمكتبة ) ١-٣- ٣(

ة     تعكس  ن الناحی حة ع ورة واض ات بص ول     المداخل الرئیسیة للمكتب ھولة الوص ات وس ة للمكتب الجمالی

ر  وعن مدى اھتمام المسئولین والقائمین علیھا،إلیھا ومن المؤسف جدا إن المداخل الرئیسیة للمكتبات العامة تفتق

ات  لمشاھد بان أبواب تلكومن ا،كة الدخول والخروج لرواد المكتبةالمرونة في حرللشكل الجمالي وعدم المكتب

دمات      ،جداقدیمة  ة لخ واب فرعی ا أب وفر فیھ ات ال یت ة      كما إن تلك المكتب داخل خاص ا م وفر فیھ وارئ وال یت الط

ي  ،یتبین بھا أن عدم االھتمام باللوحة الرئیسة الخاصة بالمكتبةكما،)المعاقین ( لذوي االحتیاجات الخاصة  والت
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ب  كبیرة لجذب االنتباه واالستدالل على المكتبة غیر مھتم بھ فان تلك اللوحات المتواجدةتعد ذات أھمیة على اغل

.بھامما یدل على عدم االھتمام ،واضحةالمكتبات قدیمة وغیر 

المداخل الرئیسیة)١-١-٣-٣( شكل 

:یلياألعتبارات ما ھنالك عدة اعتبارات یجب مراعاتھا في تصمیم المداخل ومن أھم ھذه

. یراعى وجود مدخل رئیسي للمشاة والسیارات.١

.مداخل الخدمة یجب أ ن تكون متصلة بفراغ للتخدیم وتفریغ األحتیاجات.٢

ول          .٣ ھ الوص ن خالل تم م ث ی ة بحی ات الخاص ى ذوي األحتیاج اقین أو المرض یراعي وجود منحدر للمع

.األدراجللطابق األرضي دون وجود عائق 

لذوي االحتیاجات الخاصةمراتم)٢-١-٣-٣( شكل 
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ا      طینیة م ین الفلس ة المھندس وھذه المنحدرات تخضع لشروط خاصة ومن ھذه الشروط التي حددتھا نقاب

ة  (جاء في كتیبھا الذي یحمل اسم  زء األول –المقاییس العامة ومتطلبات األبنیة لذوي اإلعاق ك أن   )الج ن ذل ، وم

وب ی ألي ي المنس رق ف ن ف د ع دار     ) 2(زی بة االنح ون نس ن أن تك درات ویستحس تخدام المنح ح باس م ینص س

12:1ال تزید ھذه النسبة عن و أن20:1بحدود

١منحدرات لذوي االحتیاجات الخاصة)٣-١-٣-٣( شكل 

قصىقیة القصوى وفرق االرتفاع األوفي الجدول التالي بعض نسب االنحدار المفضلة مع المسافة األف

٢بعض نسب االنحدار المفضلة) ١- ١- ٣- ٣(جدول 

أقصى ارتفاعنسبة االنحدار

)سم ( 

أقصى مسافة أفقیة للمنحدر 

)متر( 

1:12749

1:167412

1:207414

)الجزء األول–المقاییس العامة ومتطلبات األبنیة لذوي اإلعاقة (١
)ألولالجزء ا–اإلعاقة المقاییس العامة ومتطلبات األبنیة لذوي (٢
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ل  - د ك در وعن ل منح ة ك ة ونھای د بدای طات عن درات ببس د المنح ى تزوی رق) 74(یراع م ف ي س ف

.االتجاھاتتغیر المنسوب على األكثر وكذلك عند

أشكال مختلفة من المنحدرات)٤-١-٣-٣( شكل 

ة    یراعى - د نقط طة عن أن ال تقل عرض البسطة عن عرض المنحدر، ویفضل أن ال یقل طول البس

.سم) 90(وال یقل عرضھا عن سم،) 140(تغییر االتجاه عن 

.سم)140x140(یراعى أن ال تقل أبعاد بسطة المنحدر العلیا عن -

الحركة األفقیة والعمودیة داخل المكتبة )٢-٣- ٣(

د        المھمة،تعتبر الحركة في المكتبة من االمور  ة عن ة بالغ ة بأھمی ة العام ي المكتب ة ف حیث أنھ ینظر للحرك

.المكتبةفي داخل یةالتصمیم ویتوجب وضع خطة تفصیلیة للحركة الرئیس

-:وھمامة على شكلین وتتوزع الحركات في المكتبة العا

):الممرات ( الحركة األفقیة -أ

ددة األدوار،      ات متع ي المكتب ى ف إن الحركة األفقیة أساسیة في كل المكتبات وھي غیر قابلة لإلزالة حت

ر   ونجاح أي مكتبة یتوقف على حسن اختیار وتصمیم ھذه العناصر، وتتمثل ھذه الحركة في الممرات بغض النظ

.رعیة أو حتى خدماتیة أو غیرھاأكانت رئیسیة أو ف
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ذه    ن ھ یجب أن تخضع الممرات لشروط ومواصفات بحسب مكان وجودھا و الھدف من استخدامھا وم

:الشروط

 ة أو   :والتھویةاإلضاءة اءة طبیعی حیث یجب أن تكون الممرات مضاءة جیدا بغض النظر أكانت اإلض

.حتى صناعیة

ة       یجب أن ال تكون الممرات م: العزل الصوتي ادة مطاطی یات بم ة األرض ك بتغطی اج وذل صدرا لإلزع

اعد             در مس ا مص ون أیض ث التك دران بحی ة الج ب معالج ذلك یج وات، وك اص األص تعمل على امتص

.على ارتداد األصوات و إحداث اإلزعاج

):األدراج ( الحركة الشاقولیة - ب

دوار المختلفة ویجب أن تخضع األدراج ھي وسیلة الحركة الراسیة والتي تقوم بربط العناصر في األ: األدراج

.إلى بعض الشروط التي تضمن عمل األدراج بكل فعالیة

:ومن ھذه الشروط ما یلي

.مین الحركة العمودیة عند لزومھاأیتم توزیع األدراج بطریقة تمكن من ت.١

المسافة بین األدراج)١-٢-٣-٣( شكل 

.مة النزالء والعاملین عند حدوث أي طارئیجب توفیر أنظمة أمان بحیث تضمن سال.٢
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أبعاد سلم الھروب)٢-٢-٣-٣( شكل 

.درجة14یجب أن ال یزید عدد الدرجات في الشاحط الواحد عن .٣

عدد الدرجات في الشاحط الواحد)٣-٢-٣-٣( شكل 

ن خاللھ.٤ وات م ال األص مح بانتق ث التس یانتھا بحی ة األدراج وص ارات   یجب معالج روائح أو التی ا أو ال

.الھوائیة

وارئ  .٥ ن  األدراج الثانویة تشبھ أدراج الط و        م ا نح تح أبوابھ ب أن تف ات ویج فات و القیاس ث المواص حی

.طارئالخارج من اجل سھولة الحركة عند حدوث أي 

المساحة الخضراء)٣-٣- ٣(

ي      ال ف ر وفع راء دورا كبی افة للمساحات الخض ي والإض و النفس ذ   نمطالج ي تج الي فھ زور  الجم ب ال

.ةللمكتب
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السیاراتمواقف )٤-٣- ٣(

ي  نظرا ألھمیة مواقف السیارات  راھن ف        والت ا ال ي وقتن یما ف ا و ال س ات عنھ رواد المكتب ى ل ى  ال غن عل

ة  ،یمتلك سیارة خاصةاألغلب اكل المروری ،لذالك یجب توفیر ھذه الخدمة لضمان عدم االزدحامات و المش

یارات   إلىتفتقر لمالحظ أن أغلب المكتبات العامةمن اولكن ة لس ھذه النوعیة من المواقف والتي ھي خاص

.نیالمستفید



رابعالفصل ال

السابقةاالت الدراسیةــالح

.العامةاإلسكندریةمكتبة ) ١-٤(

.بلدیة الخلیل العامةمكتبة ) ٢-٤(



٣٤

رابعالفصل ال

السابقةالحــاالت الدراسیة

العامة اإلسكندریةمكتبة ) ١-٤(

كندریة مكتبة إعادةإن مشروع  ومي مصاإلس روع ق ة    مش ادرة جامع دا بمب كندریة ري ب ام   اإلس ي ع " ف

ن   التنفیذ،ھذه الجھود إلى الوصول إلى وضع المشروع موضع أسفرتحتى " ١٩٧٣ اإلعالن ع ابقة  الوذلك ب مس

ذت اإلسكندریةالمعماریة العالمیة لتصمیم وإحیاء مكتبة  ة    وأخ روع الحكوم ذا المش ادرة ھ ریة مب ن   المص د م بتأیی

كو   وضع رئیس ال" ١٩٨٨"وفي عام .للتنمیةاألمم المتحدة برنامجالینوسكو ودعم ام للیونس جمھوریة والمدیر الع

ة األساس لمبنى حجر بتمبر   .المكتب ي س ن         " ١٩٨٨"وف اییر ع دولي للمع اد ال ع االتح اون م كو بالتع ت الیونس أعلن

.اإلسكندریةالمسابقة لتصمیم مكتبة 

:المصممون

ي   ل نرویج ق عم ابقة فری از بالمس م ف ة " ٩"یض یات مختلف ن جنس ین م ر، : مھندس رویج، مص الن

" األرجنتین، ألمانیا، النمسا 

الموقع ) ١-١-٤(

ا تقع مكتبة اإلسكندریة الجدیدة بین البحر ومجمع الكلیات النظریة بي، طبجامعة اإلسكندریة، بمنطقة الش

ع السلسلة وملسان وتطل واجھتھا الشمالیة على البحر المتوسط عند ھ موقوق و ذات د ھ ة الجدی و عـالمكتب مالبروكی

ة    الحي الملكي القدیم( ة الرومانی ارة الیونانی ي للحض ت        ) المنتم ي أجری ة الت ات األثری ك الحفری ى ذل دل عل ا ت كم

ام  ي ع ة ف رض عتق("، ١٩٩١بالمنطق ط ع ى خ ة عل ول ٣١.٢٠٨٦المكتب ط ط احة ")٢٩.٩٠٩وخ غ مس ، وتبل

١". ٢م٤٠٠٠٠"تبة األرض التي أنشأت علیھا المك

١http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/site.htm)(



٣٥

١كتبة اإلسكندریة العامةم) ١-١-١-٤( شكل 

٢الموقع العام لمكتبة اإلسكندریة العامة) ٢-١-١-٤( شكل 

١)http://www.sis.gov.eg/Ar/Arts&Culture/alexlibrary/071100000000000001.htm(
٢http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/site.htm)(



٣٦

١الواجھة الشمالیة للمكتبة) ٣-١-١-٤( شكل 

ر    ال البح ي وجم ات       من مزایا الموقع االساسیة جمال المنظر الطبیع ع كلی ة، و تق ة المدین ل علی ذي تط ال

و     ارع ب ن ش ر م ن         رالفنون و التجارة و اآلداب على الجانب االخ رق م ى الش ة و ال ن المكتب وب م ى الجن عید إل س

. الموقع یوجد مستشفى جامعي

٢الموقع العام لمكتبة اإلسكندریة العامة) ٤-١-١-٤( شكل 

١(http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/a01%20(02).htm)
٢(http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/architecture.htm)



٣٧

التصمیم المعماري) ٢-١- ٤(

احتھ    . مما یثیر الدھشة أن المبنى في مجملھ بناء معماري بسیط ن مس البرغم م عة، ف ر  الشاس إال إن الزائ

یقة  المبنى،داخل . رئیسي للمبنىال یشعر بتلك المساحة عند الدخول من المدخل ال یأتي االنتقال من المساحات الض

دریجي  كل ت ر بش احات األكب ى المس ة  . إل وحي بفخام ي ال ت دیدة الت اطة الش ة بالبس ة للمكتب احة الداخلی م الس وتتس

ى        . المكان من الداخل ة إل دخل المكتب د م ة عن واب المغلق ور األب داخل، بعد عب احة الش   ال ر بالمس عر الزائ عة  یش اس

ى   ل المبن ات     . داخ ن القاع ر م االقتراب أكث یة، وب ي        الرئیس اءة الت رة واإلض ر المباش ة غی اءة الطبیعی في اإلض تض

داخل  ن     . وزعت بعنایة جو خاص على المكتبة من ال وات م د خط ى بع دخل، وعل میت     الم ي س رفة والت ر الش تظھ

اكوس  م كالیم تني (باس اعر الھلنس یم،الش ان مالعظ ع أول بی ذي وض نفھ وال ة ص ة القدیم ات المكتب ن مقتنی نظم ع

وبالنظر من خالل زجاج الشرفة على قاعات القراءة ). وبذلك اعتبر أبو علوم المكتباتالمؤلف،بالموضوع واسم 

ا        بالمكتبة،الرئیسیة  ا وروعتھ راءة بأناقتھ ات الق احات قاع ن مس ار م ر باالنبھ اكوس    . یشعر الزائ رفة كالیم ن ش م

رفة   القراءة،قاعات تقودنا الساللم إلى  ن الش ھ م . ومن المدھش حقا أن اإلحساس بمساحة القاعات یختلف تماما عن

یة        ة والحس احیتین الفكری ن الن رین م ي الزائ ؤثر ف . ویعتبر ھذا التوزیع للمساحات داللة على قدرة معماریة فائقة ت

ة، واألعمدة المبنى،یتأثر الزائر بشكل سطح أخرى،ومن ناحیة  ات، ب والكتاألنیق ي     والمعروض ؤثر ف ا ی و م وھ

. الزائر والقارئ على حد سواء

١المكتبة من أعلى) ١-٢-١-٤( شكل 

ت    القراءة،وبالرغم من المساحة الشاسعة لقاعات  د اجتمع ائیین ق إال أن موھبة المعماریین ومھارة اإلنش

احة     مستویات،ل تقسیم قاعات القراءة إلى سبعة من خالالمكان،إلضفاء الجاذبیة والبساطة على  ا مس ل منھ ي ك ف

١(http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/a01.htm)



٣٨

ات   الكتب،لإلطالع ومساحة لرفوف  ب معلوم ى مكت ل        . باإلضافة إل ي ك احات ف ع المس میم توزی ى التص ا راع كم

. مستوى بالشكل الذي یوفر الراحة للقراء والزائرین

١القاعة الرئیسیة) ٢-٢-١-٤( شكل 

ة             دم كاف ذي یخ كل ال ة بالش واد المعرفی وعات والم ب الموض ة حس بعة بالمكتب تویات الس كما قسمت المس

. األنشطة المصاحبة للمكتبة

٢رفوف الكتب) ٣-٢-١-٤( شكل 

١(http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/b%20(01).htm)
٢http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/b.htm)(



٣٩

١اإلطالع مستویات قاعة ) ٤-٢-١-٤( شكل 

توى   ي المس دروم الاألول،ف ع،ب میھ  الراب ا نس د م ة "نج ذور المعرف ي " ج فة،أال وھ اریخ،الفلس والت

. والخرائطوالخطوط،والجغرافیا، 

توى  ي المس اني،ف دروم الث ثالب عر،األدب :الثال ین والش ھ حس ة ط وفین،وكتب م للمكف میت باس ي س الت

ھ    ر ط ب الكبی ب واألدی ین،الكات رین   حس ل المبص ام لك در إلھ یظل مص ذي س ھ   وال ن أن یحقق ا یمك ذكرھم بم ی

.المكفوفین من إنجازات

. ومكتبة متخصصة للمواد السمعیة والبصریةوالثقافة،الفنون :الثانيالبدروم الثالث،في المستوى 

توى  ي المس ع،ف دروم األول الراب م  : الب ات األم داع مطبوع ة إی ة ، ومكتب ع العام ارض ، والمراج المع

ارات     . بيالمتحدة واالتحاد األورو احة الحض فل س افي أس ع الثق ا  . ویربط ھذه المستوى معظم أجزاء ھذا المجم كم

ن     ین م ارض ومتحف احف یحوي العدید من المع ة   المت ة بالمكتب ار  (الثالث ات اآلث ث    ،)والمخطوط ف الثال ا المتح أم

ھ ف        ول إلی ن الوص اني ویمك دروم الث ي الب ماویة ف دروم     الخاص بتاریخ العلوم فیقع أسفل القبة الس الل الب ن خ ط م ق

ماویة ة الس دخل القب د م ف . األول عن ان ومتح دروم األول معرض ي الب د ف ا یوج ات،كم ا للمخطوط ن أیض و یمك

. الوصول إلى متحف اآلثار من الساللم بمدخل المكتبة الرئیسي

احة         ن س ة م دخل المكتب د م امس عن توى الخ ي المس اراتف یف  :الحض ت، أرش م  اإلنترن اع،وعل االجتم

. القانونو

١(http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/b%20(02).htm)



٤٠

في ھذا المستوى وعلى الناحیة األخرى من المكتبة . أما المستوى السادس فھو مخصص للعلوم الطبیعیة

ز   ة، من المدخل الرئیسي یوجد المدخل للمراك ة   البحثی ات المتخصص ال والمكتب ن   (لألطف ار م نة ١٢-٥أعم ، ) س

ة    وغرفة مخصصة لجمعیات أصدقاء المكتبة حول العالم ، والتي تعد  دقاء مكتب ریة ألص مقرا دائما للجمعیة المص

. اإلسكندریة

دوات  السبعة،وفوق تلك المستویات . أما المستوى السابع فھو مخصص للتقنیات الحدیثة توجد قاعتان للن

. متصلة بالجزء اإلداري والبحثي بالمكتبة من خالل كوبریین

ودة بنا         ة وج ن أھمی در م س الق ى نف ة عل دمات المكتب ا  وتعد خ اري ئھ دخول      المعم ة ب ل للمكتب طح المائ مح الس فیس

ائط      للكتب،وتظھر األعمدة األنیقة وكأنھا كاتدرائیة الریح،كما یقاوم الطبیعي،الضوء  ر ح ة أكب د بالمكتب ا یوج كم

ر    ١٦غشائي في العالم ، فیقع حوالي  توى البح ت مس ى تح ي     . متر من المبن اح ھندس ذا نج ر ھ ر، ویعتب یس  كبی ول

. ماریا فحسبنجاحا مع

اطة    اء بالبس ي البن الص       . وتتسم المواد المستخدمة ف ب الخ ن الخش ھ م اث بأكمل مم األث ا ص ب  . كم وتتناس

دة  البعض،مكونات المبنى مع بعضھا  بحیث تظھر األجزاء المختلفة للمبنى مجتمعة في صورة أفضل من كل واح

. منھا على حدا

١قاعة العرض الجماعي) ٥-٢-١-٤( شكل 

ا    المكتبة،وھناك بعض االقتراحات الخاصة بالتصمیم المعماري الفرید لمبنى  ذھا، ومنھ تم تنفی ولكن لم ی

یة      ة الشمس ع الطاق ة لتجمی ارب بیئی ن        . استخدام سقف المبنى في تج د م ى مزی ة إل اك حاج بعض أن ھن ا رأى ال كم

١http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/b%20(05).htm)(



٤١

ان  ا ك ر مم المبنى أكث دمات ب ا،الخ امتوقع م إض ل وت ي مراح میم ف ى التص دمات إل ك الخ ذ،فة تل ك التنفی ن تل وم

.الخدمات زیادة عدد المعارض وإنشاء مكتبة متخصصة للطفل

ن    الخدمات،كان ھناك زیادة في حجم وختاما، رة م داد الكبی وذلك لمواكبة التصمیم الرائع للمبنى واألع

والي   ى ح ل إل دي وص ي وال اح التجریب رة االفتت ي فت رین ف ھر ٢٠٠.٠٠٠الزائ ي الش ر ف د،زائ ل الواح ك قب وذل

ازات      عامة،وبصفة . تشغیل أي من المتاحف أو المعارض ت باإلنج ا قورن ة إذا م ر ذات أھمی تعتبر تلك النقاط غی

دارة      نوربما یكون أفضل ما،الكبیرة الممثلة في كافة أجزاء المبنى ن ج تحق ع ھ یس و كون صف بھ مبنى المكتبة ھ

١.ریةاسم مكتبة اإلسكند

٢مخطوطات نادرة) ٦-٢-١-٤( شكل 

برنامج المشروع ) ٣-١- ٤(

ن          یین م اعین رئیس ار قط ي إط درج ف ة، فت ات الوظیفی وضع برنامج المشروع على اساس من المجموع

٣.قطاع الخدمات العامة و قطاع الخدمات الخاصة

١)(http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/architecture.htm
٢http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/c%20(09).htm)(
.٢٠٠٠،دار قابس للطباعة و النشر و التوزیع.: م. د. الطبعة األولى. أبنیة المكتبات العامة و الخاصة. محمد ماجد،خلوصي٣



٤٢

قطاع الخدمات العامة

ات   یشمل األنش احف والقاع طة المتصلة بالجمھور ویحوي ساحة فسیحة تؤدي إلى عناصر عدیدة، كالمت

الع            داول واالط راء و الت اطق الق ة ومن واد المكتبی ب والم ع الكت الت بی رض ومح المتعددة األغراض ومناطق الع

. دیوخطوطات وقسم الخرائط وقاعات الموسیقى وتسجیل الفیمعلى الفھارس عن طریق الحاسب وقسم ال

الفكرة التصمیمیة ) ٤-١-٤(

افي   استوحى المشروع الفائز فكرتھ من قرص الشمس باعتبار المكتبة مركزا الإلشعاع الحضاري و الثق

ا       وم علیھ ة مرس ع فنی ى قط و العلمي واستمد المبنى ضخامتھ من األھرامات المصریة القدیمة وتحولت جدرانھ ال

.الھیروغلیفیةو الحدیثة في العالم و أھمھا الحروف رموز و حروف من الحضارات القدیمة

١قزح و الحائط الخرسانيقوس) ١-٤-١-٤( شكل 

ى   ر المبن ى   " م١٦٠"قط ھ إل ل ارتفاع وق االرض و " م٢٥"ویص ا  " م١٦"ف ت االرض منھ " م١١"تح

رب          ع تس اني لمن ائط خرس ة ح ب إقام ا تطل ر مم ع        تحت سطح البح ن تس ى م ون المبن ة و یتك ى المكتب اه للمبن المی

. طوابق

١(http://www.bibalex.org/arabic/gallery/pages/a01%20(03).htm)



٤٣

١محقائق وأرقا) ٥-١- ٤(

·٢م٤٠٢٠٠مساحة موقع مجمع مكتبة اإلسكندریة

مبنى المكتبة الرئیسي

مبنى المكتبة الرئیسي) ١- ٥- ١- ٤(جدول 

إلى دور میكانیكي للخدمة باإلضافةعشرة أدوار عدد األدوار 
٢م٨٥،٤٠٥ر مسطح األدواإجمالي

عناصر مبنى المكتبة الرئیسي 

عناصر مبنى المكتبة الرئیسي) ٢- ٥- ١- ٤(جدول

أكثر من استیعابالرئیسیة یمكنھاصالة القراءة 

وحدة خاصة ١٣٣زائر وتحتوى على ٢٠٠٠

.راءةللق

تشغل سبعة أدوار ٢م١٣,٦٢٥

وتبدأ من المستوى 

Bإلى المستوى ٤

F٢

٢B٣م١,٩٠٠لمتعددة مكتبة الوسائط ا

خاصة للمكفوفین وضعاف مكتبة(حسین مكتبة طھ 

)البصر

٢B٣م٥٠

٢B٢م٨٤٠مكتبة الكتب النادرة 

٢F١م٣٤٠مكتبة الطفل 

٢F١م٣٢٠نشئمكتبة ال

٢Eم١٥٠االنترنتأرشیف 

مخزن الكتب للكتب یتواجدالمساحة التخزینیة 

ة لصالة القراءة بمستویاتھابالمساحة الخلفی

٢م١٧,٠٠٠

١(http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/facts.htm)



٤٤

روعسلبیات المش) ٦-١-٤(

.یزید من تكالیف المشروعاشعة الشمس وھذأاستخدام المصممون اإلضاءة المباشرة من خالل-١

ة إال أن        -٢ ل المكتب مس داخ عة الش رب إش ع تس ذت لمن السقف الدائري للمشروع، رغم كل المحاوالت التي اتخ

ورة           نسبة كبیرة  ف بص زة التكیی غیل إجھ تدعي تش ذا یس ة وھ ل المكتب ى داخ ا إل من أشعة الشمس تجد طریقھ

. دائمة خاصة في فصل الصیف

رات    ظالن-٣ ل كمم یة تحم انیة الرئیس رات الخرس ن الكم بكي م ام ش ن نظ ون م ى یتك طح المبن ائي لس ام اإلنش

ة  رات الثانوی اج، الكم قف الزج ل اس دني یحم ائي مع ام إنش الت ونظ ن المظ بكة م ل ش دورھا تحم ب

ان ألالمثلثیة تعرف باسم األشرعة الشمسیة و التي تتیح المجال  ذه  . شعة الشمس أن تنتشر في كل مك إال أن ھ

. الترتیبات ال تترك أي مساحة من الفتحات الزجاجیة لتمكن من رؤیة البحر

مكتبة بلدیة الخلیل) ٢-٤(

تعریف بالمكتبة) ١-٢-٤(

حة -بة بلدیة الخلیل في مركز المدینة تقریبا تقع مكت ات وداد     ،-بجوار دوار الص ة بن ن مدرس القرب م وب

.م٢٠٠٦-٢٠٠٣وقد تم البدأ في تأسیس المكتبة في سنة ،ناصر الدین الثانویة

موقع محافظة الخلیل)١-١-٢-٤( شكل 



٤٥

ة  ،أھل المحافظة بشتى أطیافھمو جاءت الحاجة للمكتبة نتیجة لزیادة عدد روادھا من  وال سیما أن المكتب

ة     ،المالئمة لمعاییر التصمیمالقدیمة كانت على قدر غیر كاف من  ة العام ات المكتب تیفائھا لمتطلب دم اس ،و نتیجة لع

.فكان البد من بدیل أخر-تحت السیطرة اإلسرائیلیة–و وقوعھا في منطقة غیر مالئمة 

ة   ن أربع ة م ون المكتب قتتك د    ،طواب ابق الواح احة الط دل مس ى أرض  ،)٢م٦٩٨.٧٠(مع ع عل وتق

.تقریبا٢م١.٣٠٠مساحتھا

مبنى مكتبة بلدیة الخلیل العامة) ٢-١-٢-٤( شكل 

مرافق الخدمات في المكتبة) ٢-٢-٤(

:ومن ھذه العناصر ما یليبشتى أھدافھاتحتوي المكتبة على جمیع العناصر الالزمة

.م اإلدارة العامةقس.١

.قسم الخدمات العامة.٢

.األقسام الثقافیة.٣

.قسم األمن.٤

.قسم الدوریات والمراجع.٥

.معرض الكتاب.٦

.مكتبة الطفل.٧

.قسم المطالعة.٨

.قسم الباحثین.٩



٤٦

وصف الفعالیات) ٣-٢-٤(

ي ی    سیتم وصف الفعالیات في كل طابق على حدة ات الت ام والفعالی ح األقس ا  والجداول التالیة توض حتویھ

:كل طابق

الدور األرضي

محتویات الطابق األرضي ) ١- ٣- ٢- ٤( جدول 

المساحةالعرضالطولاسم الفراغالرقم
٥.٦٠٣.٣٠٢٣.٧بھو المكتبة١
٥.٦٠٥.٦٠٣١.٣المنور٢
٥.٦٠٥.٢٠٢٩.١مطلع الدرج وسطي٣
٥.٧٠٥.٣٥٢٦.٢بیع كتب و تصویر فوتوغرافي٣
٨.٢٥٦.٢٠٥٣.٧مركز انترنت٥
٦Server٣.٩٠٢.٥٠١٠.٣
١٣.٣٠٥.١٠٧٥.٣معرض كتاب٧
٦.٢٠٥.٢٥٣٢.٣مشروبات خفیفة٨
٥.٩٠٢.٥٠١٣.٨مطلع درج جانبي٩

٣.١٠٢.٧٠١١.١دورات میاه١٠
٥.٧٠٥.٣٥٢٦.١مخزن لمعرض الكتاب١١
٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٣أمانات و امن١٢
٥.٦٠٣.٠٥١٧اإلعارة١٣
٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٢مشغلي المیكروفیلم و الحاسب اآللي١٣
١٣.١٠٥.٥٥٥٠.١فرز و ترتیب١٥
٨.٧٠٥.٢٠٣٣.٢مخزن كتب١٦
٣.١٠٢.٧٠٦.٥دورات میاه١٧
٥.٩٠٢.٥٠١٣.٨مطلع درج جانبي١٨
٦.٢٠٥.٢٥٣٣.٦مطبعة و صیانة كتب١٩
٢.٠٠١.٧٠٣.٦ربائي رئیسيمصعد كھ٢٠
١.٣٥١.٣٠٢مصعد كھربائي جانبي٢١
متر مربع٦٥٩.٢٣المساحة الكلیة للطابق  ٢٢



٤٧

الدور األول

محتویات الطابق األول) ٢- ٣- ٢- ٤( جدول 

المساحةالعرضالطولاسم الفراغالرقم
٦.٢٠٥.٢٥٣٢.٥عرض فیدیو١
٥.٩٠٢.٥٠١٣.٨مطلع درج جانبي٢
٣.١٠٢.٧٠١١.١دورات میاه٣
٥.٧٠٥.٣٥٢٦.١فھارس٣
١٣.٣٠١٢.٩٠١٥١.٣مكتبة الطفل٥
٥.٧٠٥.٣٥٢٥.٧كمبیوتر٦
١٠.٢٠٢.٠٥٧٦.٦ممر٧
٥.٦٠٥.٦٠٣١.٣المنور٨
٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٢اإلدارة المالیة و المشتریات٩

٥.٦٠٣.٠٥١٧المناولة١٠
٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٣األمناء و األوصیاء١١
٥.٣٠٣.٣٠٢٢.٩اجتماعات١٢
٨.٧٠٥.٣٠٣٧.٨استقبال١٣
٦.٢٠٥.٢٥٣٣.٦رئیس مجلس اإلدارة١٣
٥.٣٠٣.٦٠٢٦.٨السكرتاریة١٥
٧.٣٠٥.٣٥٣٣.٢المدیر العام١٦
٥.٦٠٥.٢٠٢٩.١مطلع الدرج وسطي١٧
٢.٧٠١.١٥٣.١مطبخ١٨
٢.٧٠١.١٥٣.١دورات میاه١٩
متر مربع٦٩٥.٣٦المساحة الكلیة للطابق                             ٢٠



٤٨

الدور الثاني و الثالث

محتویات الطابق الثاني والثالث) ٣- ٣- ٢- ٤( جدول 

ساحةالمالعرضالطولاسم الفراغالرقم
٦.٢٠٥.٢٥٣٢.٥میكروفیلم١
٥.٩٠٢.٥٠١٣.٨مطلع درج جانبي٢
٣.١٠٢.٧٠١١.١دورات میاه٣
٥.٧٠٥.٣٥٢٦.١مخطوطات و خرائط٣
١٣.٣٠١٢.٩٠١٥١.٣قسم الدوریات و المراجع٥
٥.٧٠٥.٣٥٢٥.٧مخطوطات و خرائط٦
١٠.٢٠٢.٠٥٦٦ممر٧
٥.٦٠٥.٦٠٣١.٣المنور٨
٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٣باحثین٩

٥.٩٥٥.٣٥٢٦.٣باحثین١٠
١٢.٩٠١٠.٨٥١٥٣.١قسم المطالعة١١
٦.٢٠٥.٢٥٣٣.٦سماع موسیقى١٢
٥.٦٠٥.٢٠٢٩.١مطلع الدرج وسطي١٣
٢.٧٠٢.٣٠٦.٣دورات میاه١٣
٥.٦٠٣.٨٩٢٧.١دراسات جامعیة١٥
٢.٠٠١.٧٠٣.٦مصعد كھربائي رئیسي١٧
١.٣٥١.٣٠٢مصعد كھربائي جانبي١٨
متر مربع٦٩١.٥٠المساحة الكلیة للطابق                             ١٩



٤٩

ایجابیات المكتبة) ٤-٢-٤(

ا   .١ رات والزوای تم مراعاة البساطة في التصمیم واالبتعاد عن التكلف، ویالحظ ذلك من عدم استخدام الكس

.الھندسیة المعقدةواإلشكال 

ل         للمكتبةتم االھتمام بالتصمیم الداخلي .٢ ب لك ع المناس ار الموق ة واختی ات الداخلی یم الفراغ ث تقس من حی

.كل حیز بالفراغات الملحقة بھ مع االھتمام بعدم ترك مساحات غیر مستغلة في المبنىةفراغ، وعالق

.طوابق٣فھي في أقصاھا لمكتباتامباني عدد طوابق البناء تناسب .٣

.ألنشطة الخارجیةلیوجد أماكن فراغات .٤

.المدینةسھولة المواصالت للمبنى بحكم وقوعھ تقریبا في وسط .٥

.التھویة واإلضاءة الطبیعیة الجیدة.٦
.جھات المعماریة تمتاز بالمنظر المعماري الجیداالو.٧

طریقة التھویة واإلضاءة في المكتبة) ١-٤-٢-٤( شكل 



٥٠

سلبیات المكتبة) ٥-٢-٤(

.عدم إمكانیة التوسع والتطور المستقبلي.١

.كبیرلعدم مناسبة الموقع للجو المكتبي لقربھ من مصادر الضجیج ومن المراكز التجاریة بشك.٢

.عدم وجود مواقف خاصة للسیارات.٣

.قلة وجود ساحات خضراء وأماكن لجلوس الزوار.٤

.عدم وجود مسجد خاص بالمكتبة.٥

.الفناء الخاص بالمكتبةصغر مساحة.٦

%.   ٥٠التصمیمیة، بحیث تبلغ نسبة مساحة البناء القائم من مساحة األرض رعدم مطابقتھا للمعایی.٧

فناء المكتبة من الجھة الشرقیة) ١-٥-٢-٤( شكل 



٥١

مقارنة بین مكتبة االسكندریة ومكتبة بلدیة الخلیل ) ١- ٥- ٢- ٤( جدول 

مكتبة بلدیة الخلیل العامةاالسكندریة العامةمكتبة الصفة
٢م٢١٣٠٠م٤٠٠٠٠مساحة قطعة األرض

٢م٢٦.٢٧٣٧م٨٥٤٠٥مجمل مساحة المكتبة

٩٤عدد األدوار
تقلیديمستوحاة من قرص الشمسالفكرة التصمیمیة 

جیدةجیدة جداالتھویة
اضاءة صناعیةاضاءة طبیعیة من الشمساألضاءة
غیر قابلة للتوسعقابلة للتوسعوسع والتطورقابلیة الت

 )طالع على مساقط مكتبة بلدیة الخلیل راجع المالحقألل(



خامسالالفصل 

موقع البناء

.مقدمة) ١- ٥(

.موقع محافظة الخلیل في فلسطین) ٢- ٥(

.المحافظةموقع مدینة دورا في ) ٣- ٥(

.موقع المشروع) ٤- ٥(

.دراسة الموقع وتحلیلھ) ٥- ٥(

.تقیم الموقع) ٦- ٥(



٥٢

خامسالالفصل 

موقع البناء

مقدمة) ١- ٥(

ام ب  ة           عند القی ة فائق ة بعنای ائم بالمنطق ام الق ع الع ة الموق ام بدراس ي القی روع ینبغ میم أي مش ث، بحیتص

.مثلاأللف وتناغم لتحقیق التصمیم آالقائمة وعالقاتھا بالتصمیم المقترح في تشكالتالمتصاغ 

تمالت        ن مش ة ع رة عام اء فك ب إعط ع، حیفلذلك یج اء     ثالموق رح البن ات األرض المقت ح مقاس توض

ة ع، وارتفایھا وعالقة الموقع بالشوارع والخدمات المحیطةعل ا المباني المحیط جیج    ه، واتج ائد والض اح الس الری

.الموقعومسار الشمس وكذلك قوانین البناء السائدة في ذلك 

موقع محافظة الخلیل في فلسطین ) ٢- ٥(

والي  الشرق،المیت من تقع في الجبال المطلة على البحر األبیض المتوسط من الغرب والبحر  وتبعد ح

درجات ٨على خط طول عشماال، وتقدقیقة ٣١درجة و ٣١وتقع الخلیل على خط عرض القدس،كم جنوب ٣٦

.دقیقة شرقا٣٥ًَو



٥٣

المحافظة بالنسبة لفلسطینموقع) ١- ٢- ٥(الشكل 

المحافظةموقع مدینة دورا في ) ٣- ٥(

شرقي غرینتش  )٣٤,٥٥و٣٥,٥(الخلیل بین خطي طول تقع دورا إلى الجنوب الغربي من محافظة 

. شمالي خط االستواء) ٣١,٥٦و٣١,٣١(وخطي عرض 



٥٤

للمحافظةدورا بالنسبةموقع )١- ٣- ٥(الشكل 

وقع المشروعم) ٤- ٥(

ة دورا فيعلیھا فيتقع قطعة األرض المقترحة إلقامة المشروع  دعى منطق مقة -ت ة   -الس ذه المنطق وھ

ن    اتنفیذھا، وعلیھفھو مقر یجمع لكثیر من المدارس التي تم كالتعلیمیة، لذلض مخصصھ لألغرا ر م دور الكثی ت

ة    ة والتعلیمی ذ  النشاطات الثقافی یة، ولھ ة و         اوالریاض ة العام افي والحدیق ھداء دورا الثق ز ش ى مرك ا مبن یم علیھ أق

.)١٩(ضمن حوض رقم دونمات وتقعوتبلغ مساحة قطعة األرض تقریبًا ثالثة .الریاضيالمدرج 



٥٥

لمدینة دوراةموقع قطعة األرض بالنسب) ١- ٤- ٥(الشكل 



٥٦

للموقع المقترحصوره فوتوغرافیة) ٢- ٤- ٥(الشكل 

دراسة الموقع وتحلیلھ) ٥- ٥(

المحیط بالموقعالعمراني النسیج) ١-٥- ٥(

د  ضافةباإلط بالمشروع سیج العمراني المحییتكون الن اني    ) ٤-٥(إلى ما ذكر في البن ن المب ھ م مجموع

ارع   السكنیة وبعض الفعالیات الثقافیة واالجتماعیة مثل النادي األھلي وقاعة االحتفاالت ومسجد التي یفصلھا الش

.الغالبالرئیسي المار بمحاذاة موقع المشروع والمكتبة العامة أي أنھ یغلب علیھا الطابع التعلیمي في 



٥٧

.الموقعصوره عامھ لمحیط ) ١-١-٥-٥(الشكل رقم 

الواجھات المحیطة بالموقع ) ٢-٥- ٥(

بوسط المدینة م یصلھا١٦ئیسي باتجاه واحد عرضھ ھذه الواجھة على شارع رتقعالواجھة الشمالیة 

.ع طوابقعدد طوابقھا عن أربمباشرة ویقابل الموقع من ھذه الواجھة مباني سكنیة ال یزید 



٥٨

صوره لحدود الموقع من الجھة الشمالیة )١- ٢- ٥- ٥(الشكل 

.درسة ماجد أبو شرار مباشرةالواجھة الجنوبیة تقع ھذه الواجھة على الجھة الخلفیة لم

.الموقع من الجھة الجنوبیةلحدود صوره) ٢- ٢- ٥- ٥(الشكل 



٥٩

بوسط المدینة م یصلھا١٦جاه واحد عرضھ ئیسي باترشارع ه الواجھة علىتقع ھذشرقیة الواجھة ال

.و النادي األھلي و المسجدمباشرة ویقابل الموقع من ھذه الواجھة مباني سكنیة

.الشرقیةصوره لحدود الموقع من الجھة )٣- ٢- ٥- ٥(الشكل 

.الواجھة الغربیة تقع ھذه الواجھة على الجھة الخلفیة للمدرسة الصناعیة

.وره لحدود الموقع من الجھة الغربیةص) ٤- ٢- ٥- ٥(الشكل 



٦٠

والكنتور الطبوغرافیا التربة و) ٣-٥- ٥(

ذات )Randazina(التربة الجیریة الصرفة المعروفة بالرند زینا األرض منتتكون معظم تربة 

.األحمراللون 

جاء الحدود و من المالحظ أن قطعة األرض تنحدر بمنسوب واحد متر عن منسوب الشارع وذلك في معظم أر

أما بالنسبة لخطوط ،مستویةیالحظ أن قطعة األرض تتصف یمیالن قلیل جدا بمعنى أنھا شبھ الشارع بینمامع 

.كما ھو مالحظ من خالل الشكل  التالي) ٨٤٥(وخط  ) ٨٥٠(الكنتور فھي تقع بین خطي كنتور 

قطاع طولي في الموقع) ١- ٣- ٥- ٥(الشكل 

صوره للموقع) ٢- ٣- ٥- ٥(الشكل 



٦١

حركة الشمس والریاح) ٤-٥- ٥(

ي            :الریاح.١ ا ف ام بھ ن االھتم د م ان ال ب میم فك ة التص ى عملی ؤثر عل ا ت تعتبر الریاح مصدرًا مھمًا وذلك ألنھ

:ومن المالحظ أن الموقع یتعرض إلى أنواع الریاح التالیة،التحلیل

:إلىفة معتدلة وتقسم وھي ریاح تتراوح بین قویھ عاصفة وخفی:الشرقیةالریاح -أ

ریاح حارة جافھ تھب في أواخر شھر أب وأیلول .

 الخریفریاح باردة وجافھ وتسبق ھطول األمطار تھب في أول فصل الشتاء وأخر.

ون     :الغربیةالریاح - ب تاء وتك ل الش ي فص وھي ریاح تھب عادة في وسط النھار في فصل الشتاء وف

.بالغبارمحملھ 

ر           وھي ریا:الخماسینریاح - ت ع وأخ ل الربی ي فص ب ف ال وتھ ار والرم ھ بالغب ھ محمل ارة وجاف ح ح

.أیارشھر 

وقوتھاشكل یوضح اتجاه الریاح ) ١- ٤- ٥- ٥(الشكل 

:حركة الشمس.٢

تعتبر دراسة حركة الشمس من أھم األسس المعماریة في التصمیم المعماري وذلك بھدف تحدید تأثیر الظل 

الل  ناعیة      والظ ارة الص اج لإلن ي تحت اطق الت ًا والمن ا طبیعی تم إنارتھ وف ی ي س اطق الت ة أي المن ك لمعرف وذل

.ومعرفة ھل ھناك حاجة الستخدام الكواسر الشمسیة أم ال



٦٢

ة          ن الجھ رض م ة األرض یتع ع قطع ظ أن موق ا نالح رح فإنن وعلیھ ومن خالل النظر إلى الموقع المقت

ث   مس حی ًا             الشمالیة الشرقیة للش ات تعرض ر الواجھ ا أكث ذلك فإنھ مس فل روق الش ع ش ن لموق ا یمك رب م ا أق أنھ

رض            ة تتع رقیة الجنوبی ة الش إن الجھ ھا ف ول نفس مس ح ع دوران الش دھا وم لساعات طویلة لشروق الشمس وبع

ى   حى إل ت الض د وق مس عن رة،للش ى   الظھی رة حت ن الظھی مس م رض للش ة فتتع ة الغربی ة الجنوبی ا الواجھ أم

.، في حین أن الواجھة الجنوبیة الشمالیة فتتعرض للشمس عند المغیب للشمس وذلك لفترة قصیرة جداالمغیب

شكل یوضح حركة الشمس على مدار الیوم)٢- ٤- ٥- ٥(الشكل

النسبیةالرطوبة )٥-٥- ٥(

رب        ا لق رى وفق ھ ألخ ن منطق ف م بیة تختل ع إن الرطوبة النس ا     الموق ط فكلم ر المتوس ن البح و  م ا نح اتجھن

اتي       اء النب ھ الغط حراء وقل ن الص الجنوب والشرق الفلسطیني تقل الرطوبة النسبیة بشكل كبیر جدا وذلك لقربھ م

)%.٧٠-٦٠(والن دورا تقع في الجنوب فان نسبھ الرطوبة النسبیة تتراوح من 

مصادر الضجیج) ٦-٥-٥(

ن           بشكل عام فإن فان المشروع یقع دھا ع ك لبع اج وذل ادر اإلزع جیج ومص ن الض ة م ة خالی ي منطق ف

ز   وسط البلد بشكل مباشر وأن ھذه المنطقة مخصصة أصًال للحاجیات التعلیمیة مثل المدارس والمكتبات والمراك

.الثقافیة وذلك ألنھا تناسب ظروف الراحة والبعد عن االزدحام



٦٣

الخدمات) ٧-٥-٥(

رق  التالط النظر إ:والمواص ط   ب ًا وس ع تقریب ة تق ذه المنطق إن ھ ة دورا ف ي لمدین ط الھیكل ى المخط ل

ًا        ین تقریب ن جھت ة م د القطع ي یح المدینة وبالتأكید فإن الطرق تصل إلى الموقع بشكل جید فإن ھناك شارع رئیس

.وھذا یوفر المال والوقت في الوصول للموقع

دورھا   حیث تتوفر شبكة كبیرة من أنظمة االتص:االتصاالتخدمات  ي ب االت على مستوى متطور والت

. تستخدم في توفیر أفضل الخدمات لھذا المبنى سواء كانت الھاتف أم اإلنترنت وغیرھا

تمر :والماءالكھرباء  ا  .تتوفر شبكة میاه قریبة جدًا من الموقع تساھم في تغذیة المبنى بشكل جید ومس أم

ات     بالنسبة للكھرباء فإنھ كذلك تتوفر شبكة كھرباء ت د احتیاج ى س اعد عل قع بشكل قریب جدًا من الموقع وھذا یس

. المبنى من الكھرباء بالشكل المطلوب

یم الموقعیتق) ٦- ٥(

:یليكما وھي بالنظر إلى موقع المبنى المقترح نرى أن ھذا الموقع مناسب لعدة أسباب 

دارس   أن منطقة المشروع تخلو من المصانع والمناطق السكنیة الكثیفة وألن  م م ھذه المنطقة تقع فیھا تقریبًا معظ

.ذكور دورا وھذا یوفر جو تعلیمي مرتفع

اء          تأنھ كما سبق  ن الضوض و م ا تخل ة فإنھ ناعیة والتجاری رف الص واع الح ل أن بعد ھذه المنطقة عن ك

.والضجیج



سادسالالفصل 

برنامج المشروع

.العالقات الوظیفیة) ١-٦(

.صر المشروعادراسة عن) ٢-٦(

.تفصیل المساحات) ٣-٦(



٦٤

سادسالالفصل 

برنامج المشروع

العالقات الوظیفیة) ١-٦(

رضعلى قطعة األموضحةالعالقات الوظیفیة) ١-١-٦(شكل



٦٥

مفصلةالعالقات الوظیفیة) ٢-١-٦(شكل

عالقة المكتبة بالمساحات المختلفة)٣-١-٦(شكل



٦٦

تحلیل المساحات العامة)٤-١-٦(شكل

المساحات شبھ العامة)٥-١-٦(شكل



٦٧

تحلیل المساحات الخاصة)٦-١-٦(شكل

مشروع صر الادراسة عن) ٢-٦(

:إلىیتم تقسیم المساحات في المكتبة العامة بناءا على طبیعة استعمالھا 

الرئیسیة المساحات العامة ) ١-٢-٦(

:ھيمل ھذا القسم جمیع مساحات الخدمات العامة التي تتصل بالجمھور وھذه الخدمات شوی



٦٨

ة    یكون واسعأنالمكتبة ویجب إلىللدخول تھیىء الزوار:فراغ المدخل.١ ة المعماری ن الناحی وجمیل م

).٢م٣٠(وتبلغ مساحتھ 

احتھا       :مساحة انتقالیة.٢ غ مس ا و تبل ا و عمودی ة أفقی ة الحرك والي  تسمح للزوار و لطاقم العمل بحری ح

.)٢م٨٠٥(

).٢م١٠(وتبلغ مساحتھ و أماناتھمعبارة عن ركن صغیر یضع فیھ الرواد حقائبھم:الحقائبإیداع.٣

ة  :رةوالسیطالحراسة قسم .٤ ام مراقب ة عبارة عن نظ ن  و حمای ي   أنیمك ون الكترون ل   أویك دوي یعم ی

.٢م) ٣٥(المكتبة وتبلغ مساحتھ أجزاءجمیع و حمایةعلى مراقبة

م  .٥ ارة قس ق درج     :اإلع ن طری ازن ع م بالمخ ذا القس ل ھ اوال    یتص م ط ذا القس ي ھ ع ف ة وتوض ت خدم

ة  عمالكتب الألخذو القسائم خلف الكاونترات إلمالء ارة ارة وحواسیب مخصص ع   لإلع وف لوض ورف

).٢م٢٥(اإلعارةصیانة بعد تسلیمھا وتبلغ مساحة قسم أوحفظ إلىالكتب التي بحاجة 

الخدمات الخاصة)٢-٢-٦(

م .١ عقس دة  :المراج حف المجل تمل الص السوتش ول  واألط وف بط ي رف ع ف ق١٤٠٠وتوض م وبعم مل

).٢م١٠٥(ملم وتبلغ مساحتھ ) ٢٦٠(فوف منوتكون المسافة بین الراألقلملم على ٢٨٠

ي  أكثرھاوتوضع :الدوریاتالمجالت وقسم.٢ اح ف ذلك  مس ة ل ة     ة مخصص وف خاص ى رف رض عل الع

ا امیل لعرض ما بداخلھتوةكون معلقو تبالمبنى األخرىاألثاثمع قطع مئتتالمختلفة تصامیمذات  أم

ن   معھا التعاملویتماستعماال فتوضع على حوامل خاصة األقلاألعداد ا م ب  على الرفوف كغیرھ الكت

).٢م٨٥(مساحتھ وتبلغ

ن  :الخرائطقسم .٣ ـ  ١٠٠٠(الطریقة المتبعة في حفظھا ھي خزائن عمودیة یتراوح ارتفاعھا م )١٥٠٠ـ

دل   ) ٤٣٠(وعمقھا حوالي ،ملم) ٩٠٦-٦٨٥(وعرضھا من ملم، ع بالمع تم   )٦٥٠(ملم تتس ة وی خارط

.)٢م٣٥( مساحة ھذا القسمالجدران وتبلغعرضھا على

ارس .٤ م الفھ ات خاص:قس ادة حاوی تخدم ع حبھا  تس ن س تقلة ویمك واریر مس اوالت  ة ذات ج ى الط إل

ھا اورة لفحص ي،المج ة ف م البطاق اروحج ل ج م ١٦٠* ٦٥(روك م٢٠٠*٢٢٥(أو ) مل ن ) مل ویمك

ع  عنوان و) ٢٠٠(جواریر فوق بعضھا البعض بحیث یتسع كل منھا إلى ةوضع حتى ست عادة یتم وض

).٢م٨٠(الفھارس مالصقة للجدران لتقلیل الحیز الذي تشغلھ وتبلغ المسلحة المخصصة لھا 

قسم الكتب والمطالعة) ٣-٢-٦(

د ھذه القاعة تكون:الرئیسیةقاعة المطالعة .١ ز  وعلى عالقة مباشرة بقسم التزوی اءة اإلبتتمی دة الض ،جی

ذ   ا  ) ٥/١(تكون فیھا مساحة النواف ن المس ة   م ة للقاع اك   وإذاحة الكلی ت ھن ارة كان ة  إن ا علوی ون  فإنھ تك



٦٩

تقاللیة     األخرىوتكون ھناك قاعة رئیسیة وعدد من القاعات )٦/١-٦/١(بنسبة  دوء واس ع بھ ي تتمت الت

).٢م٦٨٠(فردیة وتبلغ مساحتھا أوتكون قاعات المطالعة جماعیة نأكبر فیمكن أ

ة   الكبیرة وفیھابات شكل قسما رئیسیا في المكتت:الكتبمخازن .٢ من فعالی یتم ترتیب الرفوف بطریقة تض

و وف   ىقص ع الرف ث توض ان حی تخدام المك ي اس ةف دران األحادی قة للج ط ةوالمزدوجمالص بالوس

وف  أدنىكحد ) ملم٦٠٠(إلىوتصل نما یمكالممرات بین وحدات الرفوف اصغر نوتكو وترفع الرف

ن  یال ع ار  األرضقل ن الغب ب ع ع الكت ةوإللرف اع   تاح ل ارتف وف ویص ت الرف ف تح ال للتنظی المج

).٢م٩٠(وتبلغ مساحتھ ) م١.٨٦(إلىالرفوف 

رفوف الكتب) ١-٣-٢-٦(شكل

ن   :لفردیةالمطالعة اعاتقا.٣ القرب م یة   توجد ھذه القاعة ب راءة الرئیس ات الق ون    قاع دة تك اءة جی وبإض

ن الم ) ٥/١(فیھا مساحة النوافذ  بة           م ون بنس ا تك ة فإنھ ارة علوی اك إن ت ھن ة وإذا كان ة للقاع احة الكلی س

).٢م٤٠(تتمتع بھدوء واستقاللیة اكبر وتبلغ مساحتھا ) ٦/١-٦/١(



٧٠

قسم المساحات المساعدة) ٤-٢-٦(

رض   تیتم استخدامھا لالجتماعات المختلفة واللقاءا:قاعة متعددة األغراض.١ تخدامھا للع والندوات واس

).٢م٢٠٠(احتھا وتبلغ مس

ع      أنیجب :الكافتیریا.٢ ة م ا عالق ى ولھ ن المبن طة تكون في ركن مستقل م ة   األنش ة الخاص ع  الجماعی م

ى ال ور حت درا الجمھ ون مص اجتك رواد لإلزع ا وال ل بھ اقم العام ة والط رواد المكتب دماتھا ل دم خ وتق

رین  ة      اآلخ ات عام بخ وحمام ى مط وي عل ور وتحت ة الجمھ رین وعام ام   والمحاض الة للطع غ وص وتبل

.)٢م٢٤٠(امساحتھ

تراحة .٣ احات الس اقممس غیرة :الط ابخ ص مل مط دادوتش تراحة إلع رف االس ة وغ روبات الخفیف المش

). ٢م٦٥(بلغ مساحتھ ویأوليوحمامات خاصة بالموظفین وخزائن وغرف عالج 

التقنیة أقسام العملیات ) ٥-٢-٦(

ال ر الوصول للمواد والمصادر لتسھل القیام تیسیإلىیھدف :والتصنیفقسم الفھرسة .١ نیف  بأعم التص

).٢م٦٥(للكتب الجدیدة وتبلغ مسلحتھ 

ن     :لتوثیقاقسم.٢ ة م ات المكتب وائم محتوی یقوم ھذا القسم بعملیة توثیق للكتب المفھرسة و إدراجھا في ق

وق   ة حق ة و متابع وم بمراقب ا یق ھ كم ب نوع ل حس ا ك ب و غیرھ رالكت اح،النش غ مس م وتبل ذا القس ة ھ

).٢م٨٠(

تخدموھا   :والترمیمقسم التجلید .٣ ي یس یحتوي على غرف للفنیین ومساحات للقیام بأعمالھا واألدوات الت

ة      ل والرطوب ل العوام ف بفع أما قسم الترمیم فتتم فیھ صیانة الكتب والمخطوطات القدیمة المعرضة للتل

).٢م٦٥(و الغبار ویزود القسم بإضاءة وتھویة جیدة وتبلغ مساحتھ

م .٤ دقس وم :التزوی دادإبیق ائل    ع ع وس ك م ط ذل لي ورب ا التسلس ب رقمھ ة حس وفرة بالمكتب ب المت الكت

).٢م٧٥(االتصاالت المتطورة كالبرید االلكتروني وتبلغ مساحتھ 

ات  یقوم :میكروفیلمقسم ال.٥ ة   ھذا القسم على تحویل المعلوم ب المھم روء    و الكت كل مق ن ش ى م كل  إل ش

). ٢م٥٠(غ مساحتھ وتبلالكتروني 



٧١

المخصصة لألطفال المساحات) ٦-٢-٦(

).٢م١٠(ومعاطفھم وتبلغ مساحتھ األطفالحقائب إلیداعوھي جزء مخصص :الحقائبإیداعغرف .١

راءة  .٢ ص ركن لق ددا   :القص م ع ر میض ف   نكبی ص لمختل ار القص ن   األعم ن س غ   ) ١٥-٦(م نة وتبل س

).٢م٨٠(مساحتھا 

راءة ركن المطالعة .٣ ات           :والق ھا بمفروش تم فرش ل وی ة الطف ع عقلی ب م ة تتناس ا الداخلی ون دیكوراتھ تك

.)٢م١٠٥(مناسبة وتبلغ مساحتھا ألوانمناسبة ویستخدم فیھا 

دین ركن المشرفین .٤ وا   :والمرش ث یقوم اد حی ال بإرش ى األطف ا إل وا     كالنكأم دونھا ویقوم ي یری ب الت ت

ة  البمراقب ة األطف واد المكتبی ة الم مان حمای ض  لض ھ بع ذي یحدث ف ال ن التل الم غاألطف ب وتبل للكت

.)٢م٢٠(تھ مساح

.)٢م٣٥(تھا وتبلغ مساح: المرافق العامة.٥

قسم اإلدارة) ٧-٢-٦(

ب   مل المكات ةیش یر  اإلداری ي تس ورالت ي بتطو  أم دماتھا وتعن ادھا وخ دیر اقتص ة وت دمھا  یالمكتب ا وتق رھ

:التالیةوتشتمل المكاتب 

.)٢م٤٥(مكتب المدیر العام .١

.)٢م٢٥(السكرتاریةمكتب .٢

.)٢م٢٠(مكتب نائب المدیر ومدیر العالقات العامة .٣

.)٢م٣٥(مدیر المالیة .٤

.)٢م٥٠(قاعة اجتماعات.٥



٧٢

تفصیل المساحات ) ٣-٦(

:تفصیل المساحات وظیفیا-أ

المساحات العامة الرئیسیة

یةالمساحات العامة الرئیس) ١- ٣- ٦(جدول 

مساحات الخدمة الخاصة
مساحات الخدمة الخاصة) ٢- ٣- ٦(جدول 

اعدةالمساحات المس
المساحات المساعدة) ٣- ٣- ٦(جدول 

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٠فراغ المدخل١
الحاالت الدراسیة للمشروع٦٠٥أفقیةمساحة انتقالیة٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٠٠عمودیةمساحة انتقالیة٣
روعالحاالت الدراسیة للمش١٠إیداع الحقائب ٤
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٥قسم الحراسة والسیطرة٥
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٥قسم اإلعارة٦
الحاالت الدراسیة للمشروع٩٠٥المجموع٧

منھالمصادر المستوحاة)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع١٠٥المراجعالمصادر وقسم١
الحاالت الدراسیة للمشروع٨٥الدوریات المجالت وقسم٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٥قسم الخرائط٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٨٠قسم الفھارس٤
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٠٥المجموع٥

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحة ــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٠٠قاعة متعددة األغراض١
الحاالت الدراسیة للمشروع٦٥قسم استراحة العاملین٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٤٠كافتیریا٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٥٠٥المجموع٤



٧٣

والمطالعةكتبمساحات ال
مساحات الكتب والمطالعة) ٤- ٣- ٦(جدول 

مساحات العملیات التقنیة
مساحات العملیات التقنیة) ٥- ٣- ٦(جدول 

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
دراسیة للمشروعالحاالت ال٦٥قسم الفھرسة و التصنیف١
الحاالت الدراسیة للمشروع٨٠قسم التوثیق٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٦٥قسم التجلید٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٧٥قسم التزوید٤
الحاالت الدراسیة للمشروع٥٠المایكروفلیم٥
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٣٥المجموع٦

الالمساحات المخصصة لألطف

المساحات المخصصة لألطفال) ٦- ٣- ٦(جدول 
المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع١٠غرف إیداع الحقائب١
الحاالت الدراسیة للمشروع٨٠قراءة القصص٢
الحاالت الدراسیة للمشروع١٠٥قراءةالمطالعة و قاعة ال٣
و مشرفیناحة المس٤

المرشدین
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٠

الحاالت الدراسیة للمشروع٣٥مرافق عامة٥
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٥٠المجموع ٦

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٦٨٠المطالعة الرئیسیةاتقاع١
الحاالت الدراسیة للمشروع٩٠مخازن الكتب ٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٤٠اعات المطالعة الفردیةق٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٨١٠المجموع٤



٧٤

ةیمساحات اإلدارال

ةیمساحات اإلدارال) ٧- ٣- ٦(جدول 

 الخدمات الفنیةمساحات

مساحات الخدمات الفنیة) ٨- ٣- ٦(جدول 

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٦٥قسم الصیانة١
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٥غرفة كھرباء٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٤٥یلرغرفة بو٣
الحاالت الدراسیة للمشروع١٣٥المجموع٤

مساحات أخرى
مساحات أخرى) ٩- ٣- ٦(جدول 

المصادر المستوحاة منھ)٢م(المساحةــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٥ول الحدیقةؤغرفة مس١
راسیة للمشروعالحاالت الد٦٠حمامات الرجال٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٠حمامات النساء٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٤٠حمامات أخرى٤
الحاالت الدراسیة للمشروع١٥االستعالمات٥
الحاالت الدراسیة للمشروع١٧٠المجموع٦

المصادر المستوحاة منھ)٢م(ساحةالمــــراغاســم الفــمالرقـ
الحاالت الدراسیة للمشروع٤٥المدیر العام١
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٠نائب المدیر٢
الحاالت الدراسیة للمشروع٢٥السكرتاریة٣
الحاالت الدراسیة للمشروع٣٥مدیر المالیة٤
الحاالت الدراسیة للمشروع٥٠قاعة االجتماعات٥
الحاالت الدراسیة للمشروع١٧٥لمجموعا٦

)٢م(٣٥٩٠المجموع الكلي



٧٥

:تفصیل المساحات طابقیا-ب

الطابق التحت األرضيمساحات فعالیات

مساحات فعالیات الطابق التحت األرضي)١٠- ٣- ٦(جدول 

مساحات فعالیات الطابق األرضي

لطابق األرضيمساحات فعالیات ا)١١- ٣- ٦(جدول 

)٢م(المساحةاسم الفراغالرقم
١٦٠أفقیةمساحة انتقالیة١
٢٥عمودیةمساحة انتقالیة٢
١٧مسؤول المخزن٣
٩٠مخزن الكتب٤
٦٥قسم الفھرسة و التصنیف٥
٨٠قسم التوثیق٦
٦٥قسم التجلید٧
٧٥قسم التزوید٨
٥٠المایكروفلیم٩

٦٥قسم الصیانة١٠
٢٥غرفة كھرباء١١
٤٥غرفة بویلر١٢
٣٥منامات١٣
٣٠مطبخ١٤
٣٢غرفة مسؤول الحدیقة١٥
٢٤حمامات١٦
٨٨٣المجموع١٧

)٢م(المساحةاسم الفراغالرقم
١٥٥أفقیةمساحة انتقالیة١
٥٠عمودیةمساحة انتقالیة٢
٢٠٠قاعة متعددة األغراض٣
٨٥الدوریات المجالت وقسم٤
١٥استراحة٥
١٥ستقبالاال٦
١٠أمانات٧
٨٠قراءة القصص٨
١٠٥قراءةالمطالعة و قاعة ال٩

٢٠و المرشدینمشرفینحة المسا١٠
٣٥مرافق عامة١١
٢٤حمامات رجال١٢
١٠مخزن خاص بقسم األطفال١٣
٨٠٤المجموع١٤



٧٦

ولمساحات فعالیات الطابق األ

مساحات فعالیات الطابق األول)١٢- ٣- ٦(جدول 

ثانيمساحات فعالیات الطابق ال

مساحات فعالیات الطابق الثاني)١٣- ٣- ٦(جدول 

)٢م(المساحةاسم الفراغالرقم
١٣٠أفقیةمساحة انتقالیة١
٥٠عمودیةمساحة انتقالیة٢
٣٢٠قاعة المطالعة الرئیسیة٣
٢٠قاعات المطالعة الفردیة٤
٢٤حمامات نساء٥
١١قسم اإلعارة٦
١٠٥المراجعالمصادر وقسم٧
٣٢قسم الخرائط٨
٨٠قسم الفھارس٩

٧٧٢المجموع١٠

)٢م(المساحةم الفراغاسالرقم
١٧٥أفقیةمساحة انتقالیة١
٥٠عمودیةمساحة انتقالیة٢
٣٩٠قاعة المطالعة الرئیسیة٣
٢٠قاعات المطالعة الفردیة٤
٢٤حمامات رجال٥
١١قسم اإلعارة٦
٤٥المدیر العام٧
٢٠نائب المدیر٨
٢٥السكرتاریة٩

٣٥مدیر المالیة١٠
٥٠الجتماعاتقاعة ا١١
٤٥ترس١٢
٨مطبخ١٣
١٠حمامات١٤
٩٠٨المجموع١٥



٧٧

 طابق السطحمساحات فعالیات

مساحات فعالیات طابق السطح)١٤- ٣- ٦(جدول 

)٢م(المساحةاسم الفراغالرقم
٢٥عمودیةمساحة انتقالیة١
١٢مخزن٢
٤٠مطبخ و عرض٣
٢٠٤كافیتریا٤
٢٤حمامات ٥
٣٠٥المجموع٦

)٢م( ٣٦٧٠المجموع الكلي



٧٨

الخاتـــــــــــــــــمة 

كل متابعةإلىالمجتمعات المتحضرة ھي التي تمتلك رصید حضاري وثقافي كبیر، وتسعى بشكل دائم 

بكافة و العلمیةوالنھوض بالثروة الثقافیة والحضاریة، وتطویر قدراتھا و امكاناتھاجدید في شتى المجاالت، 

.الوسائل الممكنة

وجمع ،كتبة العامةالمللفراغات األساسیة التي یجب أن تتوفر في ولیةسات األدراالوبعد إتمام

همساعدة مشرفنا الفاضل من إتمام تصمیم ھذثم وبفضل اهللا تمكنسن، كتبات العامةمعلومات كافیة عن الم

. التصمیمبكافة المخططات الالزمة لعملیة كتبة العامةالم

ونسأل اهللا العظیم- مقدمة مشروع التخرج–ه المقدمةعمل ھذوبحمد اهللا وتوفیقھ تم االنتھاء من 

.ولي ذلك والقادر علیھانھو أن یمن علینا بالرضا التوفیق في تصمیم المكتبة العامة على أحسن وجھ 



٧٩

المراجــــــــــــــــع

الجزء األول–نیة لذوي اإلعاقة المقاییس العامة ومتطلبات األب-١

المجلد الثالث، ١٩٩٠. الطبعة األولى. لسطینیةالموسوعة الف-٢

زة           .غسانفعفا،حرب-٣ اع غ ة وقط فة الغربی ي الض ال ف ات األطف ة ومكتب ات العام اع المكتب ة أوض . دراس

.١٩٩٧، ٧ص

دار قابس للطباعة و النشر و .: م. د. الطبعة األولى. أبنیة المكتبات العامة و الخاصة. محمد ماجد، خلوصي-٤

.٢٠٠٠، التوزیع

ي ، علیان-٥ ات     . ربح م المكتب ي عل ة ف ات مقدم ى  . والمعلوم ة األول ع   : م.د. الطبع ر والتوزی روق للنش ،دار الش

١٩٩٩.

ات  عالمرج.الھمشريعمر وربحي ، علیان-٦ ات في علم المكتب ى  . والمعلوم ة األول روق  :م.د. الطبع دار الش

.١٩٩٧،للنشر والتوزیع

ل، زاش-٧ ات  .أم ع وطموح ي األردن واق ات ف ى . المكتب ة األول ان. الطبع ر : عم ات والنش رة المطبوع ، دائ

١٩٨٩.

.٢٠٠٠نوفمبر  –١٢٣عدد –مجلة البناء -٨

.١٩٩٢سنة -١٢٨عدد –مجلة عالم البناء -٩

.٢٠٠٠یولیو  –١١٩عدد –مجلة البناء -١٠

١١-http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=4829

١٢-http://www.bibalex.org/ARABIC/aboutus/building/site.htm)(

١٣-)http://www.sis.gov.eg/Ar/Arts&Culture/alexlibrary/071100000000000001.htm(

١٤-)http://www.mpl.org.eg/arabic/building.htm#2(

.قسم الھندسة والتنظیم –بلدیة دورا -١٥



٨٠

المــــــــــــــــالحق
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