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© مكتبة الإ�سكندرية ()2010
اال�ستغالل غري التجاري

مت �إنتاج املعلومات الواردة يف هذا التقرير لال�ستخدام ال�شخ�صي واملنفعة العامة لأغرا�ض غري جتارية ،وميكن �إعادة �إ�صدارها كلها �أو جزء منها �أو ب�أية طريقة �أخرى ،دون
�أي مقابل ودون ت�صاريح �أخرى من مكتبة الإ�سكندرية .و�إمنا نطلب الآتي فقط:
•يجب على امل�ستغلني مراعاة الدقة يف �إ�صدار امل�صنفات.
•الإ�شارة �إىل مكتبة الإ�سكندرية ب�صفتها »م�صدر« تلك امل�صنفات.
بدعم منها.
•ال يعترب امل�صنف الناجت عن �إعادة الإ�صدار ن�سخة ر�سمية من املواد الأ�صلية ،ويجب �أال ين�سب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،و�أال ي�شار �إىل �أنه َّمت ٍ
التحرير� :إدارة الن�شر
ت�صميم وتنفيذ :جيهان �أبو النجا

ر�سالة مكتبة الإ�سكندرية
�أن تكون مرك ًزا للتميز يف �إنتاج املعرفة ون�شرها،
وملت ًقى للحوار والتفاهم بني ال�شعوب.

�أهداف املكتبة
�أن تكون:
•نافذة العامل على م�صر.
•نافذة م�صر على العامل.
•�أداة فعالة يف مواجهة حتديات الع�صر الرقمي.
•مرك ًزا للحوار والتفاهم بني ال�شعوب واحل�ضارات.
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مكتبة الإ�سكندرية يف قلب العمل

يف "�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية" ،قدمنا عر�ضً ا موج ًزا للنمو والتطور الذي �شهدته مكتبة الإ�سكندرية على
يد العاملني بها املخل�صني واملتميزين .وهنا ،يف "مكتبة الإ�سكندرية يف قلب العمل"� ،سنتناول الأن�شطة املختلفة التي
قامت بها املكتبة خالل العام بالتف�صيل.
عملت املكتبة بن�شاط للو�صول لعدد من املجموعات امل�ستهدفة ،حم ِّولة الإمكانات �إىل طاقات حم ِّركة .وتقوم املكتبة
بالرتكيز على مدينة الإ�سكندرية وم�صر ،منطلقة ب�إ�شعاعها منهما �إىل البحر املتو�سط والعامل العربي و�إفريقيا وباقي دول
تتو�سع املكتبة من حيث املكان يف مناطق �أخرى غري
العامل .وللحفاظ على هذا الثبات وامل�ستوى العايل من االنفتاحَّ ،
مقرها اجلذاب على البحر املتو�سط .وكما ذكرنا يف "�إطاللة على مكتبة الإ�سكندرية" ،فنحن نتو�سع يف �شرق وغرب
الإ�سكندرية ،وكذلك على قطع الأر�ض املوجودة يف ال�ساد�س من �أكتوبر ويف حديقة �سوزان مبارك للأ�سرة بالقاهرة.
وي�ستمر برنامج الو�صول للجمهور الذي يقدمه قطاع املكتبات يف القيام بن�شاطه واالهتمام باملجتمع .وقد ركزت
�أغلب الأن�شطة التعليمية العام املا�ضي على املجتمع ال�سكندري وجمتمعات م�صرية �أخرى بهدف الو�صول جلمهور
�أعر�ض ،فقدمت املكتبة خدمات التعريف باملكتبة وحمو الأمية املعلوماتية ب�صورة دورية لروادها ،بالإ�ضافة �إىل �إقامتها
م�شروعات مثل م�شروع القراءة الكربى م�صر /الواليات املتحدة الأمريكية ،وعرو�ض الأفالم ،وور�ش عمل �أفالم
التحريك وامل�سابقات.
ومنذ �صيف  ،2009تقدم املكتبة برامج �أن�شطة عملية جديدة ،يف مكتبة الطفل ومكتبة الن�شء لتعزيز مهارات
القراءة والكمبيوتر واملهارات االجتماعية واملعرفية والفكرية.
كما ُعقدت دورات عديدة داخل املكتبة لرفع م�ستوى املكتبيني ومهاراتهم من خالل برنامج التعليم امل�ستمر .كما
جما دول ًّيا للمكتبيني قدم لثمانية مكتبيني بحرينيني تدري ًبا مكثفًا �أثناء �شهر �أكتوبر .2009
�أقام قطاع املكتبات برنا ً
وكما قدم الع�صر الرقمي العديد من التحديات،
قدم �أي�ضً ا �آليات ميكن للمكتبة بوا�سطتها الو�صول
للأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة ،كمن يواجهون
�صعوبات يف التعلم وذوي الإعاقات العقلية واملتعلقة
بالنمو .ومت تركيب �أ�ستوديو الكتاب الرقمي الناطق
وفق معايري نظام املعلومات املتاحة رقم ًّيا DAISY؛
لت�سجيل الكتب الرقمية و�إنتاج  25كتابًا �صوت ًّيا (منها
القر�آن الكرمي).
الكتاب الرقمي الناطق
وا�ستمر برنامج املكتبة املتنقلة يف زيارة املدار�س.
وا�شتملت برامج ال�صيف للجمهور وملدار�س
الإ�سكندرية االبتدائية على جمموعة متنوعة من الأن�شطة ،منها :دورات مهارات البحث ،وور�ش عمل "امرح مع
العلوم" ،وور�ش حكي الق�ص�ص ،وعرو�ض العرائ�س ،ومناق�شات الكتب ،وم�سابقات القراءة ،وف�صول احلا�سب الآيل،
و�أن�شطة الفنون واحلرف ،وور�ش عمل التحريك ،ودورات اخلط العربي ،وور�ش تعليم الهريوغليفية.
و�أقيم برنامج للتذوق الفني لتعريف الأطفال بالفن وبالفنانني الكبار ومبدار�س الفن املختلفة :الت�أثريية ،والرومان�سية،
وال�سريالية ،والواقعية� ...إلخ.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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وبقدر تنوع خدمات املكتبة وجمموعاتها ،كان حجم و�سخاء الدعم الذي قدمه الأفراد وامل�ؤ�س�سات للمكتبة .فخالل
ْ
ٍ
إهداءات عيني ًة عديدة و َق ِّيـمة ،كان �آخرها  5,000جملد ومادة �سمعية
الفرتة التي نقوم بالتقرير عنها الآن تلقَّت املكتبة �
وب�صرية وكتاب �أطفال �أهداها جمل�س الثقافة الربيطاين.
ومن خالل قطاع العالقات اخلارجية ،تلقت املكتبة �إهداءات من الكتب من عدد من اجلهات ،منها� :إمارة دبي
و�إ�سبانيا وال�صني ُوعمان و�أذربيجان وجامعة ال�سلطان قابو�س ،كما تلقت ن�سخة طبق الأ�صل من قر�آن روزبهان ،ون�سخة
طبق الأ�صل من خمطوط ق�صيدة الربدة للبو�صريي من العراق.
وتعترب مدر�سة الفنون منت ًدى يتيح للأطفال فر�صة ا�ستك�شاف �أفكارهم وخرباتهم وذاتهم ،وذلك �أثناء تواجدهم
وح�سهم الإبداعي ولي�س جمرد مهاراتهم
بني �أقرانهم ،كما يحاول العمل على تنمية ثقتهم ب�أنف�سهم ووعيهم بذاتهم َّ
امل�سرحية .وقدمت املدر�سة عد ًدا متن َّو ًعا من الأن�شطة خالل العام املا�ضي ،منها :قراءات �شعرية ،وحفالت مو�سيقية،
وعرو�ض ،وور�ش عمل ،ومعار�ض.
وي�ستمر قطاع ال�شئون الأكادميية والثقافية يف تقدمي �أن�شطته التي تعزز الثقافة .ف�ضمن عام م�صر /فرن�سا للعلوم
والتكنولوجيا ،نظمت املجموعة الأكادميية للتنمية امل�ؤمتر العلمي الثالث لدول البحر املتو�سط ،GID-Parmenides
والذي انعقد يف مكتبة الإ�سكندرية يف الفرتة من � 21إىل  24يونية  ،2010وكان مو�ضوع امل�ؤمتر هو "الرثاء والتنوع
املتو�سطي :الثقافة وعلوم الأحياء" .و�شارك يف امل�ؤمتر ال�شبكة الأكادميية الأورومتو�سطية ( ،)EMANوبرنامج املتو�سط
الأكادميي (.)Parmenides
وكان للمكتبة ح�ضور �أي�ضً ا يف امل�ؤمتر العلمي الثاين لدول البحر املتو�سط  GID-Parmenidesيف روما يف الفرتة
من � 12إىل � 14أكتوبر  ،2009والذي �أقامته �أكادميية دي لينت�شي الإيطالية ،وكان مو�ضوع امل�ؤمتر الرئي�سي هو "العلم
وال�صحة يف دول املتو�سط :اجلينات والأمرا�ض والبيئة".
و�ضمن الفعاليات ال�شهرية املعتادةَّ ،رحب مركز الفنون بفنانني معا�صرين م�شهورين من م�صر وباقي دول العامل من
كل اخللفيات ،جاءوا للإقامة وتقدمي العرو�ض من �أجل
�إيجاد تبادل قوي يف اخلربات.
ويف �إبريل  ،2010ا ْف ُتتح طريق جديد يتيح الو�صول
لكل معار�ض ومتاحف املكتبة من ال�سلم املمتد من بهو
املكتبة �أو من مركز امل�ؤمترات �أو من مدخل القبة ال�سماوية،
وبهذا ميكن لزوار املكتبة اال�ستمتاع باالنتقال من معر�ض
لآخر .وكان هذا �أحد �أهم �إجنازات العام املا�ضي والذي
يرجع الف�ضل فيه للإدارة الهند�سية.
ويف حماولة للحفاظ على املا�ضي وتعزيز تنمية مدينة
الإ�سكندرية يف امل�ستقبل ،قام مركز درا�سات الإ�سكندرية
وح�ضارة البحر املتو�سط � -ضمن �أن�شطته املتعددة -
بتجميع و�أر�شفة البيانات واملعلومات التي تغطي كل
قطاعات التنمية مبحافظة الإ�سكندرية ،ومنها :االقت�صاد
والكهرباء والتعليم والبيئة والرعاية ال�صحية والزراعة،
وذلك بهدف �إن�شاء قاعدة بيانات ملدينة الإ�سكندرية.
افتتاح طريق املتاحف اجلديد
مكتبة الإ�سكندرية

كما يعمل مركز درا�سات الإ�سكندرية وح�ضارة البحر املتو�سط على امل�شروع الطموح امل�ستمر لتوثيق اخلزانات
الأر�ضية بالإ�سكندرية وحتليل حالتها لتقدمي مقرتح لتطويرها وو�ضع خطوط عري�ضة للحفاظ عليها .ويهدف م�شروع
ال�شرائح ال�سالبة الزجاجية لتوثيق � 4817شريح ًة �سالب ًة زجاجي ًة يف �صورة رقمية .وهي �شرائح فوتوغرافية �سبقت
الأفالم الفوتوغرافية ،وتقوم بت�صوير احلياة املعمارية والعمرانية واالجتماعية والأثرية للإ�سكندرية خالل تلك الفرتة.
وي�ستمر مركز اخلطوط يف درا�ساته العلمية البحثية لتوثيق تاريخ الكتابة واخلطوط والنقو�ش يف م�صر وخارجها .ومت
تنظيم عدد من امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل واملعار�ض خالل هذه الفرتة (انظر �أجندة الفعاليات).
كما �أحرزت وحدة نظم املعلومات اجلغرافية باملركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي بالقاهرة تقد ًما
ملمو�سا يف خريطة م�صر الأثرية ( )CultMapعلى امل�ستوى الأول من املعلومات (امل�ستوى القومي) .وت�ستخدم
ً
اخلريطة الو�سائط املتعددة مع تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية لإنتاج �أداة قوية لتوثيق و�إدارة املواقع الأثرية امل�صرية.
والـ  CultMobهو ن�سخة متحركة من  .CultMapويحتوي التطبيق على قائمة باملواقع الأثرية مق�سمة بح�سب
حمافظات م�صر املختلفة ،مما يتيح للم�ستخدمني التنقل بينها.
و�شهد العام املا�ضي �إطالق بوابة ذاكرة العامل العربي على املوقع الإلكرتوين،www.memoryarabworld.net:
وفيه حمتوى تراثي من  19دول ًة عربية .كما ُن�شر دليل امل�ؤ�س�سات التي تعمل يف جمال التوثيق .و ُن�شر على املوقع قائمتا
كتب تتناوالن تراث املعمار واملخطوطات .كما �أنتج فيلمان وثائقيان� :أولهما عن امل�شروع ،والثاين عن الرتاث العربي
امل�شرتك مثل الفخار.
واكتمل الآن توثيق �أر�شيف الدوريات العربية اخلا�ص بدار الكتب والوثائق القومية امل�صرية .كما �أكمل مركز توثيق
الرتاث احل�ضاري والطبيعي توثيق جمموعة خرائط م�صر الهائلة التي بلغت  10,000خريطة تعود �إىل فرتات تاريخية
خمتلفة وتغطي عد ًدا متنو ًعا من املو�ضوعات.
كان برنامج الرتاث املعماري والعمراين م�شرو ًعا ها ًّما �آخر تبناه مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي لتوثيق
الرتاث املعماري يف م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين .وخالل العام املا�ضي ،قام املركز بتطوير نظم املعلومات
اجلغرافية ال�شاملة للرتاث املعماري والعمراين للقاهرة ،و�أن�ش�أ جلنة م�صرية جلمعية البيوت الفرن�سية القدمية لتعزيز حفظ
الرتاث الفرن�سي يف العامل.
طموحا ل�ستة �أعوام بالتعاون مع وزارة الزراعة
ويف يونية  ،2009بد�أ مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي م�شرو ًعا ً
لتوثيق ثروة م�صر من احلدائق النباتية .و�إىل الآن ،مت �إن�شاء قاعدتي بيانات حلدائق الأورمان وجمموعات متحف الزراعة
امل�صرية القدمية ،ونظام املعلومات اجلغرافية حلدائق الأورمان ،وفيلم وثائقي عن الأح�صنة يف مزرعة الزهراء.
وقد مت تطوير و�إطالق الن�سخة الأوىل من نظم املعلومات اجلغرافية لرتاث القاهرة الإ�سالمية باملعر�ض امل�صغَّر
مل�شروعات املركز القومي لتوثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي.
و�أخ ًريا ،جنح معمل مركز توثيق الرتاث احل�ضاري والطبيعي يف ت�صميم وتطوير مواقع �إلكرتونية وتطبيقات لعدد من
امل�شروعات ،منها :موقع الهالل الأحمر امل�صري ،وتطبيقات ق�صر عابدين ،واملوقع الإلكرتوين مل�شروع املناهج العلمية
لتوثيق القطع الأثرية امل�صنوعة من املعادن على �أ�سا�س املواد امل�ستخدمة وطرق ت�صنيعها ( )AUTHENTICOالتابع
لالحتاد الأوروبي ،وجمعية املوقع الإلكرتوين للرتاث امل�صري.
وي�ستمر برنامج الفن ال�شعبي امل�صري يف جمع البيانات عن الفن ال�شعبي امل�صري؛ لتوثيق اجلوانب املختلفة للحياة
اليومية التقليدية التي هي على و�شك االنقرا�ض يف م�صر ،خا�صة يف �أماكن مثل القاهرة و�سيناء والواحات وقنا و�أ�سوان.
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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وانتهى متجر ذاكرة م�صر على الإنرتنت ( )www.egyptmemory.comمن املرحلة الأوىل من �إ�ضافة �إ�صدارات
مكتبة الإ�سكندرية ،وزاد عدد زواره بن�سبة  %30باملقارنة بالعام املا�ضي.
وازداد اهتمام املكتبة بالق�ضايا املتعلقة ب�إتاحة املعرفة ،و�أثمر التعاون بني مركز الدرا�سات والربامج اخلا�صة والإدارة
القانونية عن ور�ش عمل حول حقوق امللكية الفكرية والتنمية كمقدمة لقوانني امللكية الفكرية ،وتاريخها وت�أثريها على
التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
ومت �إ�صدار الدليل الإر�شادي الثاين لإتاحة املعرفة باللغتني الإجنليزية والعربية .وت�ستمر اجلهود لإتاحة املعرفة من
خالل �إعداد وترجمة املواد املتعلقة باملو�ضوع.
�أقام قطاع تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات العديد من الأن�شطة ذات الت�أثري القوي خالل هذه الفرتة .ف�أُطلق �إطار
توفري املحتوى املتعدد الو�سائط يف نوفمرب 2009؛ لتي�سري ا�ستخدام املحتوى عن طريق تقدمي خدمات ،منها :فوا�صل
الكتب ،وتخزين نتائج البحث ،وتطبيقات مايكرو�سوفت �أوفي�س ،و�إمكانات البحث ال�صريف .كما مت ا�ستخدام حل
جديد لي�سع احلاجة لتخزين الكثري من املجلدات ،وذلك با�ستخدام م�صدر مفتوح على �أجهزة ذات كلفة زهيدة مع
املحافظة على اجلودة.
وللمواد الرقمية الداخلية للمكتبة ،مت �إن�شاء نظام �أر�شفة �آيل على الإنرتنت ال�ستيعاب املحتوى الرقمي الدائم
االت�ساع .وي�ستقبل النظام حال ًّيا حوايل  50جيجابايت يف اليوم من عدد من الأنظمة ،منها :مكتبة املراجع املرئية
باملكتبة ،وم�ستودع الأ�صول الرقمية ،وغريها.
وتلبية لرغبة الدكتور يو�سف غايل وزير املالية امل�صري ،بد�أت مكتبة الإ�سكندرية عملية توثيق الأر�شيف اخلا�ص
بوزارة املالية امل�صرية (دار املحفوظات العمومية) .وقد ط َّور املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية التابع ملكتبة الإ�سكندرية
الت�صميم الداخلي للأر�شيف وتدفق العمل وتطبيقات اجلهة اخللفية من املوقع لإدخال البيانات ،وهي حال ًّيا جاهزة
لال�ستخدام.
كما قام املعهد الدويل للدرا�سات املعلوماتية ب�إن�شاء مكتبة املراجع املرئية ،وهي م�ستودع للمواد الرقمية املرئية يف
�أ�شكالها املختلفة ،ومنها :الفيديو وال�صور وامللفات امل�سموعة والن�صو�ص .واملواد متاحة يف امل�ستودع يف �صورة ب�سيطة
لتي�سري الت�صفح.
وعلى اجلانب الآخر ،بد�أ ٌّ
طموحا يهدف �إىل احل�صول
كل من متحف املخطوطات ومركز املخطوطات م�شرو ًعا ً
على �أكرب جمموعة من املواد الرقمية وامليكروفيلمية املنتقاة من جميع �أنحاء العامل .و�شهد العام احلايل �إ�ضافة 9030
خمطوط ًة لي�صل �إجمايل عدد املخطوطات �إىل  54,315خمطوطةً .ويهدف امل�شروع �إىل حتقيق ثالثة �أهداف هي :تقدمي
موارد للبحث العلمي يف جماالت الرتاث املتعددة ،وبناء تعاون �أكادميي مع مراكز متوازية حول العامل ،ون�شر الرتاث
العلمي خا�صة الأعمال املتعلقة بتاريخ العلوم ،و�إ�سهامات احل�ضارة العربية الإ�سالمية يف الفكر الإن�ساين.
كما �سي�سهم م�شروع املخطوطات املتو�سطية " "MANUMEDيف احلفاظ على تنوع الرتاث املكتوب وغري
امللمو�س يف منطقة البحر املتو�سط .وقد ُنظم م�ؤمتران يف عام � 2009ضمن �إطار امل�شروع .كما �أ�سهم مركز املخطوطات يف
مكتبة امل�شروع املرئية ،بزيادة  50خمطوطة من جمموعته.
و�أ�صبح معمل ترميم مركز املخطوطات �أحد �أحدث معامل الرتميم يف املنطقة و�أكرثها ريادة .ولأكرث من عامني
الآن ،قام املعمل برتميم  216كتابًا ناد ًرا و 99ورقة بحثية نادرة ،بالإ�ضافة �إىل كتب من جمموعة دار الآثار الإ�سالمية
بالكويت� ،إىل جانب  75كتابًا ناد ًرا من جمموعات املركز.
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وقد قام مركز القبة ال�سماوية العلمي بعدد من
الأن�شطة داخل املركز ويف موقع املكتبة ويف مواقع �أخرى؛
خللق جيل جديد من املفكرين املبتكرين ،وتقدمي جيل
جديد من الأفراد ذوي اخللفية العلمية والقادرين على
حل امل�شكالت.
ففي عام  ،2009ا�شرتك مركز القبة ال�سماوية العلمي
مع ال�سفارة الإيطالية يف القاهرة ،احتف ً
اال بعام م�صر/
�إيطاليا للعلوم  ،2009من خالل عدد من الأن�شطة .كما
نظم املركز �سل�سلة من الأن�شطة على مدى العام كجزء من
العام الدويل للفلك الذي �أعلنته الأمم املتحدة يف ،2009
وهي :م�سابقة �أوملبياد الفلك ،وبرنامج الوعي بالكون،
وبرنامج مائة �ساعة من الفلك ،واملع�سكر اال�ستك�شايف
( ،)Astro-Campواحتفالية اليوم العاملي للفلك،
واالجتماع ال�سنوي ال�سابع ع�شر للجمعية الأوروبية
للفلك يف الثقافات ( ،)2009ومعر�ض الفلكيني العرب
وعدد من الأن�شطة ،ومع�سكر البنات ،بالإ�ضافة �إىل ور�ش العمل واملحا�ضرات وامل�ؤمترات املرئية .كما نظم املركز العديد
من الأن�شطة لدعم دوره يف م�شاركة املعرفة.
ويف الفرتة ما بني يوليو  2009ويونية  ،2010نظم منتدى احلوار �أكرث من  20منت ًدى تغطي العديد من املو�ضوعات
يف جماالت الفنون ،ونظرية التطور ،والعلوم ال�سيا�سية ،وتعريب العلوم ،والثقافة القومية و�شبكات الثقافة ،واملناهج
العلمية يف التفكري.
ونظم برنامج امل�ست�شارين �سل�سلة من جل�سات املهارات ال�شخ�صية ،م�ستهدف ًة طلبة اجلامعة؛ لتح�سني مهاراتهم وبناء
طاقاتهم يف االت�صاالت والذكاء العاطفي والقيادة والتخطيط الإ�سرتاتيجي واملفاو�ضات .كما عقد ور�ش عمل حول
�إعادة التدوير والتخطيط مل�ستقبلك وبرامج مايكرو�سوفت �أوفي�س.
و�شهد عام  2010 /2009تغي ًريا كب ًريا يف وحدة املبيعات ،بداي ًة من تو�سيع وجتديد منفذ بيع الكتب عند مدخل
املكتبة حتى افتتاح منفذ بيع جديد يف مركز القبة ال�سماوية العلمي .ونتيجة لتو�سيع منفذ بيع الكتب و�صلت
مبيعاته يف الفرتة من  1يوليو � 2009إىل  13يونية � 2010إىل حوايل  3,850,000جنيه باملقارنة بـ  2,598,750يف
. 2009 /2008
كانت امل�شاركة يف معار�ض الكتب املحلية والعاملية عام ًال رئي�س ًّيا �آخر يف زيادة مبيعات الكتب .فبجانب معر�ض
الإ�سكندرية الدويل للكتاب� ،شاركت مكتبة الإ�سكندرية يف عدد من معار�ض الكتب داخل م�صر وخارجها ،منها:
معر�ض الإ�سكندرية للكتاب العربي ،املقام بقلعة قايتباي (�أغ�سط�س  ،)2009ومعر�ض الكتاب بدم�شق ب�سوريا
(�أغ�سط�س  ،)2009ومعر�ض الكويت الدويل للكتاب (�أكتوبر  ،)2009ومعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب ،بالإمارات
العربية املتحدة (نوفمرب  ،)2009ومعر�ض بريوت العربي الدويل للكتاب بلبنان (دي�سمرب  ،)2009ومعر�ض الدوحة
الدويل للكتاب بقطر (يناير  ،)2010ومعر�ض القاهرة الدويل للكتاب مب�صر (يناير  ،)2010ومعر�ض م�سقط الدويل
للكتاب بعمان (فرباير  ،)2010ومعر�ض �أبو ظبي الدويل للكتاب بالإمارات العربية املتحدة (مار�س  ،)2010ومعر�ض
املدينة املنورة للكتاب ،باململكة العربية ال�سعودية (يونية .)2010
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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هذا ،كما �شرعت الإدارة الهند�سية يف التو�سع مب�شروعاتها للو�صول لدرجة ال�صفر بالن�سبة للحوادث ،واحلد الأق�صى
من �إمكانية الت�شغيل ،و�أقل من � %5أعمال طارئة ،والتزام بامليزانية و�صل لأكرث من  ،%98وعدم التزام و�صل ل�صفر
باملائة بالن�سبة لعدم ر�ضا العمالء.
كما ح�ضر فريق التخطيط عد ًدا من الدورات التدريبية لزيادة الكفاءة والوعي بكل جوانب ال�صيانة.
�إىل جانب ذلك� ،أقامت الإدارة الهند�سية �إ�سرتاتيجية �صيانة وقائية لتجنب حدوث �أية �أعطال� ،أو توقف يف الآالت.
وكل البيانات واملعلومات ال�ضرورية متاحة الآن من خالل نظم �إدارة ال�صيانة باحلا�سب الآيل ( )CMMSل�ضمان �أعلى
�أداء و�أقل تكلفة .كما مت حت�سني �أنظمة مكافحة احلريق ،وم�صدر الطاقة اخلا�ص بالغرفة الرئي�سية للخادم واحلِمل احلراري
ونظام التحكم يف الدخول واخلروج ( ) Access Controlونظام الدوائر التليفزيونية املغلقة لتحقيق �أف�ضل �أداء.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،جنحت الإدارة يف �إقامة عدد من امل�شروعات داخل مبنى املكتبة وهي :طريق املعار�ض وجتديد
قاعة اال�ستك�شافات ،و�إن�شاء منفذ بيع الهدايا التابع لقاعة اال�ستك�شافات ،و�إن�شاء كافيرتيات ب�ساحة احل�ضارات،
بالإ�ضافة �إىل م�شروع الكتاب الناطق ،واملعدات ال�سمعية والب�صرية ،وخدمات امل�ؤمترات و�شقق منتدى احلوار (�شارع
ابن �شجاع) ،والبانوراما احل�ضارية ومكتبة اخلرائط .وال يزال هناك املزيد من امل�شروعات قيد التنفيذ وهي :منفذ بيع
الكتب يف �شارع بور�سعيد و�أ�ستوديو تليفزيوين و�إذاعة .FM
ويف �أنحاء الإ�سكندرية ،مت العمل يف حدائق �أنطونيادي�س وخمازن برج العرب وال يزال ق�صر �أنطونيادي�س قيد
التنفيذ .ومت تنفيذ م�شروعني يف القاهرة :املرحلة الأوىل من دار املحفوظات وك�شك مكتبة الإ�سكندرية مبعر�ض القاهرة
الدويل للكتاب .ومركز العلوم التعليمي بحديقة �سوزان مبارك للأ�سرة ،ومركز امل�ؤمترات يف مدينة ال�ساد�س من �أكتوبر،
وبيت ال�سناري .واملرحلة الثانية من دار املحفوظات.
وت�ستمر �إدارة الت�أمني الداخلي يف القيام بجميع عمليات ت�أمني مكتبة الإ�سكندرية من خالل خطة مدرو�سة جي ًدا
وبا�ستخدام �أحدث املعدات .ويتم تدريب العاملني ب�إدارة الت�أمني الداخلي ب�صورة م�ستمرة على الدفاع املدين ومكافحة
احلريق والإ�سعافات الأولية والتعامل مع املتفجرات وت�أمني الأفراد وامل�ستندات.
وتقدم الإدارة خدمة مراقبة ملدة � 24ساعة يف اليوم � -سبعة �أيام يف الأ�سبوع ملبنى املكتبة داخل ًّيا وخارج ًّيا ،عن
طريق  250كامريا مراقبة ،وكذلك خدمة ت�سجيل كل الأحداث اليومية با�ستخدام �أحدث التكنولوجيا .ومتت درا�سة
املبنى ب�أكمله و�إعداد خريطة �شاملة تبني كل املداخل واملخارج مع حتديد طرق اخلروج ،كما مت تدريب كل العاملني
باملكتبة على خطة الإخالء يف حاالت الطوارئ.
كما تن�سق �إدارة الت�أمني الداخلي مع الإدارة الهند�سية باملكتبة ل�ضمان �سهولة �سري العمل .فتم ا�ستكمال �أعمال
ال�صيانة على بوابات ت�أمني الكتب ،وماكينات الأ�شعة ال�سينية ،و�آالت امل�سح ال�ضوئي املحمولة باليد ،وبوابات املرور ،و�آالت
التفتي�ش ،واملرايا العاك�سة حتت املركبات ،و�آالت االت�صال الال�سلكي .هذا بالإ�ضافة �إىل تطوير نظام مكافحة احلريق.
وي�ستمر قطاع العالقات اخلارجية يف الرتكيز على تو�سيع و�إثراء الداعمني للمكتبة حول العامل ،وتطوير �شبكة من
التعاون العاملي من خالل االتفاقات وال�شراكات وامل�شروعات امل�شرتكة.
وقد مت تنفيذ العديد من امل�ؤمترات واملعار�ض ومناق�شات املائدة امل�ستديرة ،ومنها" :القمة الأورومتو�سطية للمجال�س
االقت�صادية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سات املماثلة" ،بالتعاون مع االحتاد الأوروبي ،وندوة حول "معركة العلمني ودورها
يف �إنهاء احلرب العاملية الثانية" ،والتي �أقامتها اجلمعية الرو�سية لقدامى املحاربني ،و"مواجهة التغريات يف الظروف
االقت�صادية العاملية احلالية وا�ستك�شاف �صناعات جديدة ووظائف جديدة – اململكة املتحدة /م�صر" ،املقدمة من
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ال�سري �أندرو كاهن ،و"ثقافة وتاريخ منغوليا" لرئي�س منغوليا ال�سابق ال�سيد نامبارين انخبايار ،و"البعثة الدامنركية
لل�شرق."1767 – 1761 /
واهتم القطاع بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع جهات دولية ،منها :مكتبة كينيا الوطنية ،واملكتبة الوطنية
لقرغز�ستان ،وجامعة امللك حممد بن فهد (ال�سعودية) ،وجمل�س خدمات مكتبة تنزانيا ،ومنظمة الأمم املتحدة للطفولة
(اليوني�سيف) يف م�صر.
واهتم القطاع �أي�ضً ا من خالل وزارة اخلارجية امل�صرية بتوقيع الربنامج التنفيذي للتعاون الثقايف بني احلكومة امل�صرية
وحكومات موري�شيو�س ورومانيا و�إيطاليا ومملكة تايالند وفيتنام.
هذا ،ف�ض ًال عن �أن �إدارة العالقات العامة م�سئولة عن تدفق املعلومات والتفاهم فيما بني مكتبة الإ�سكندرية
واملجتمع ككل ،على امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية .وتدور امل�شاركة يف الأ�سا�س حول الق�ضايا املتعلقة
بال�شبكات وال�شراكات واحلوار والتفاهم بني النا�س.
وقد قامت الإدارة ب�إن�شاء قاعدة بيانات بال�شخ�صيات التي تتعامل املكتبة معها لتي�سري عملية �إقامة �صالت �سريعة
وتقدمي معلومات عامة؛ ل�ضمان امل�شاركة �أو احل�ضور يف الفعاليات التي تقيمها املكتبة.
واخلدمة الأخرى التي تقدمها الإدارة هي دعم كل الفعاليات التي ُتقام باملكتبة من زيارات كبار الزوار وم�ؤمترات
ومعار�ض واحتفاليات �إهداء.
وتعمل جمعية �أ�صدقاء مكتبة الإ�سكندرية بن�شاط لإيجاد متويل للمكتبة وتقدمي �إهداءات عينية  -غال ًبا يف �شكل
كتب  -وتقدمي املنح لدعم تدريب العاملني باملكتبة ،وتن�سيق املحا�ضرات والفعاليات املثرية لالهتمام .وال يقوم �أ�صدقاء
املكتبة ب�إيجاد التمويل فح�سب ،بل يقومون ب�إثارة الوعي بقيمة املكتبة ،واملناداة بال�سالم ،واحلوار والتغيري الإيجابي مع
الأمل يف غد �أف�ضل.
ومنذ افتتاح مكتبة الإ�سكندرية ،يقوم �أ�صدقاء املكتبة بعقد اجتماعات �سنوية باملكتبة لتقييم الأداء ،ومتابعة �أحدث
�إجنازات املكتبة ،ومناق�شة طرق الرتويج للمكتبة يف بالدهم .وقد عقد الأ�صدقاء اجتماعهم ال�سنوي الثاين ع�شر يف
�أكتوبر .2009
و�أ�صبح عدد جمعيات �أ�صدقاء املكتبة  33بعد زيادة جمعيات مين�سوتا وموناكو .واجلمعيتان العربيتان الوحيدتان
هما اجلمعية امل�صرية واجلمعية املغربية ،وهناك �سبع جمعيات يف الواليات املتحدة الأمريكية وكندا فقط.
وا�ستمر اهتمام �إدارة الزيارات والقاعات
خالل العام املا�ضي بالرتويج للمكتبة يف
املدار�س ،ووكاالت ال�سفر واجلمعيات واجلامعات
لزيادة عدد الزوار عن طريق �إ�صدار مواد �إعالمية
وعقد عرو�ض تقدميية� ...إلخ .وقد �أثمرت
املحاوالت الت�سويقية عن جميء  63,660زائ ًرا.
ونتيجة ال�ستيعاب املكتبة العدد املتزايد
من الزوار املتحدثني بالفرن�سية �سنو ًّيا� ،أقامت
�إدارة الزيارات وحدة اجلوالت الإر�شادية باللغة
الفرن�سية .ويف هذا ال�صدد ،لعب املتطوعون دو ًرا
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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ها ًّما يف توفري �أف�ضل اخلدمات للعدد املتزايد من
زوار املكتبة.
ونظ ًرا للنجاح امل�ستمر لعر�ض البانوراما
احل�ضارية ،مت جتديد قاعة البانوراما احل�ضارية.
وخالل العام املا�ضي ،قدمت البانوراما احل�ضارية
متفرجا م�صر ًّيا و�أجنب ًّيا.
عرو�ضها لـ ً 39,630
ويف �سعي املكتبة لتعليم ال�صغار ،قامت
املكتبة ب�إعادة ت�صميم عر�ض الو�سائط املتعددة
باملكتبة لعر�ض تاريخ مكتبة الإ�سكندرية القدمية
وبناء املكتبة اجلديدة ب�أ�سلوب ُم َب َّ�سط با�ستخدام
زوار املكتبة من الكبار وال�صغار
التحريك والكرتون للأطفال من �سن � 4إىل 9
�سنوات.
ولتلبية احتياجات الأطفال حتت �سن �ست
�سنوات ،مت جتديد خدمة ا�ست�ضافة الأطفال .كما
�أتيحت املقاالت التعليمية حول تربية الأطفال
لأولياء الأمور .وخالل هذه الفرتة ،ا�ستقبلت
خدمة ا�ست�ضافة الأطفال باملكتبة  4,930زائ ًرا.
ولت�شجيع املزيد من الزوار على االن�ضمام
للجوالت والعرو�ض املجانية ،نظمت املكتبة
موجهة للزوار تركز على البيانات
م�سابقة ثقافية َّ
خدمة ا�ست�ضافة الأطفال
املوجودة يف اجلوالت الإر�شادية ،مع معلومات
عامة عن الإ�سكندرية وعر�ض البانوراما احل�ضارية .ولزيادة الوعي الثقايف بني طلبة املدار�س ،عقدت م�سابقة ع�صف
ذهني بعنوان "اعرف مكتبتك" .و�أثناء الفرتة التي يتناولها التقرير ،قام  97,470من طلبة املدار�س بزيارة املكتبة،
منهم  4,010ح�ضروا عرو�ض الأطفال التقدميية.
كما ا�ستقبلت الإدارة عد ًدا من ال�شخ�صيات البارزة ،منهم :ر�ؤ�ساء دول �سابقون ور�ؤ�ساء وزراء ووزراء و�سفراء
وكذلك ممثلو م�ؤ�س�سات �أكادميية ودينية وثقافية بارزة من كل �أنحاء العامل.
و ُتعنى �إدارة الإعالم باالت�صاالت بني مكتبة الإ�سكندرية وو�سائل الإعالم من خالل املركز ال�صحفي ووحدة
الأر�شيف ،وذلك عن طريق �إن�شاء وتطوير ات�صاالت على �أحدث م�ستوى مع ال�صحف املحلية والعربية والدولية،
وكذلك قنوات التليفزيون وحمطات الراديو ،واملجالت وو�سائل الإعالم البديلة .كما تعمل وحدة الأر�شيف على
متابعة وتوثيق كل املواد املن�شورة عن املكتبة يف و�سائل الإعالم املختلفة ،مبا فيها الإنرتنت .وخالل العام املا�ضي ،كان
جمموع الأخبار املن�شورة عن املكتبة يف خمتلف ال�صحف  3,750خ ًربا.
ومت �إ�صدار �أربعة �أعداد من الن�شرة الإعالمية للمكتبة باللغة العربية ،و ُعني كل عدد بحدث ذي �أهمية يف وقته ،مثل
الإهداء الفرن�سي ال�سخي يف عام  ،2010وافتتاح مكتبة اخلرائط.
مكتبة الإ�سكندرية

ومنذ عام  ،2002يتم تنظيم معر�ض مكتبة الإ�سكندرية للكتاب ب�صورة �سنوية حتت مو�ضوعات رئي�سية كل عام.
وقد �شاركت يف املعر�ض هذا العام  94دار ن�شر من  13دولة ،وكانت فرن�سا وموريتانيا هما �ضيفتا ال�شرف.
كما مت تنظيم  45حدثًا ،منها :الأن�شطة الثقافية واالحتفاليات وجل�سات توقيع الكتب ،ا�شرتك فيها كبار الكتاب
والنقاد .وتذاع �أن�شطة املكتبة على الراديو امل�صري ب�صورة �أ�سبوعية.
وخالل العام املا�ضي� ،صدر عن املكتبة  700خرب �صحفي ،منها :مقاالت �إخبارية وتقارير عن كتب .كما �أ�صدرت
�أربعة �أعداد من جملة مكتبة الإ�سكندرية ربع ال�سنوية باللغة الإجنليزية .كما ت�صدر جملة املكتبة الإلكرتونية باللغة
الإجنليزية ب�صورة دورية ،وتعر�ض املجلة الفعاليات القادمة والإ�صدارات واخلدمات ومعلومات �أخرى تهم رواد املكتبة
وزائريها .ويتم �أي�ضً ا بنا ًء على طلب الإدارات املختلفة توفري ملفات �صحفية �أثنا ًء امل�ؤمترات والفعاليات الهامة.
وقد قام �أ�ستوديو مكتبة الإ�سكندرية بتغطية  255حدثًا من م�ؤمترات حملية ودولية �إىل مهرجانات واحتفاالت توزيع
جوائز ،منها :م�ؤمتر الإ�صالح العربي ،وحما�ضرة روبرت كاهن وجائزة ح�سن فتحي للعمارة ،و�إهداء املكتبة الوطنية
الفرن�سية � 500ألف كتاب �إىل مكتبة الإ�سكندرية ،ومعر�ض الإ�سكندرية الدويل للكتاب ،واالحتفال بالعيد اخلم�سني
على �إن�شاء فرقة ر�ضا ،وم�ؤمتر بيوفيجن الإ�سكندرية  ،2010وكذلك مبادرات يف جماالت التعليم والعلوم والثقافة نحو
تعزيز التعاون الأمريكي امل�سلم.
وغطى فريق الت�صوير ب�أ�ستوديو مكتبة الإ�سكندرية  455حدثًا �أثناء العام املا�ضي ،منها :عدد من زيارات كبار
الزوار ،منها :زيارة رئي�س دولة مايل ،ووزير التجارة اخلارجية الفرن�سي ،ووزيرة �أيرلندا لل�شئون االجتماعية و�شئون
الأ�سرة ،ووزير الثقافة وال�شباب الإماراتي ،والأمري هرنيك قرين ملكة الدامنرك ،وع�ضو الكوجنر�س الأمريكي بريان بريد،
و�سفري الواليات املتحدة يف م�صر ،و�سفري �سوي�سرا يف م�صر وجمموعة رفيعة امل�ستوى من البنك الدويل.
ويف �أثناء هذه الفرتة ،مت و�ضع � 3025صورة وفيلم فيديو يف الكتالوج والأر�شيف ال�ستخدامها يف حلقات التليفزيون،
والأفالم الوثائقية ،والربامج .كما متت رقمنة � 1475شري ًطا مبجموع � 1725ساعة عر�ض.
وا�شتملت الربامج التليفزيونية والوثائقية التي قام بها الأ�ستوديو على  30حلقة من برنامج علماء امل�سلمني
(�أغ�سط�س� /سبتمرب  ،)2009و 52حلقة من الربنامج الأ�سبوعي :مكتبة الإ�سكندرية ،و 38حلقة من برنامج �صالون
القاهرة التليفزيوين ،و�سل�سلة العلوم التليفزيونية (�آفاق العلوم) ،وفيلم وثائقي عن جمل�س ال�شورى ،وفيلم وثائقي مبنا�سبة
املئوية على �إن�شاء جمعية االقت�صاد ال�سيا�سي والإح�صاء والت�شريع ،واالحتفال بالإهداء الفرن�سي ،والق�ضاء على مر�ض
�شلل الأطفال يف �إفريقيا ،وم�شاركة الن�ساء العربيات الأوروبيات مع الن�ساء العربيات يف اخلربات.
ومتثِّل �إدارة الن�شر خلية النحل التي ُتن َتج منها كل مواد مكتبة الإ�سكندرية املكتوبة  -بالإ�ضافة �إىل التقرير الذي
بني يديكم الآن  -وهي م�سئولة عن التحقق من �صحة املعلومات املدرجة بها ومراجعتها وترجمتها للو�صول لكل قرائنا.
كما تدير �إدارة الن�شر �أي�ضً ا حمتوى موقع املكتبة الإلكرتوين باللغات العربية والإجنليزية والفرن�سية .و�إىل جانب اجلهود
التي تقوم بها الإدارة داخل املكتبة ،مثَّلت الإدارة مكتبة الإ�سكندرية يف امل�ؤمتر الدويل الثاين للتنوع اللغوي والعوملة
والتنمية (دي�سمرب  )2009الذي عقد يف �ساو باولو بالربازيل.
ويحتوي التقرير على �أجندة الفعاليات وقائمة الإ�صدارات خالل العام املا�ضي.
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قامت مكتبة الإ�سكندرية هذا العام بتنظيم وا�ست�ضافة  756حدثًا ثقاف ًّيا ،و 41دور ًة تدريبي ًة وتعليميةً ،و 401ن�شاط
ملدر�سة الفنون ،منها :الباليه والرق�ص املعا�صر و�أورك�سرتا ال�شباب و�أورك�سرتا الهواة والبيانو واجليتار والدرامز وتدريبات
ال�صوت والتدريب على كمان ال�سوزوكي والر�سم واليوجا والنوتة املو�سيقية وكورال الأطفال.

�أجندة الفعاليات

حفالت �إ�صدار كتب
•مذكرات نوبار با�شا
•مذكرات �أمرية م�صرية
•�سبعة �أيام يف �سي�سل
•يف يوم من الأيام يف القد�س
•الإ�سكندرية� ..أ�سطورة �أخرى
•الرتجمة العربية لكتاب "فارو�س" للم�ؤلف هرمان تري�ش
حفالت ومهرجانات
•احتفالية �إيراتو�ستين�س٢٠١٠ ،
•الإ�سكندرية عا�صمة ال�سياحة العربية٢٠١٠ ،
•حفل توزيع جوائز الفائزين مب�سابقة "�أوريكا"
•حفل تخ ُّرج الق�سم الثانوي مبدر�سة �شد�س2010 ،
•حفل تخرج مدر�سة �سان �شارل بروميه الأملانية بالإ�سكندرية
•افتتاح م�شروع "العي�ش م ًعا يف جمتمع متعدد الثقافات"
•حفل تخ ُّرج طلبة مدر�سة "فيوت�شر" للغات
•حفل تخ ُّرج املدر�سة الربيطانية للغات
•حفل ختام املنتدى املايل
•حفل ختام م�شروع امل�ستثمرين ال�شباب
•اليوم العاملي للبيئة واليوم العاملي للتنوع البيولوجي2010 ،
•حفل تخرج مدر�سة �سيدي جابر للغات – بنات2010 ،
•يوم الأر�ض
•ختام �أوملبياد العلوم
•احتفالية العلوم2010 ،
•احتفالية عيد العلم ملدر�سة الإ�سكندرية للغات .ALS
•احتفالية :ربيع ال�شعراء  -كفافي�س� ...صوت خالد من الإ�سكندرية
•اليوم العاملي للمياه
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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•حفل تخرج طلبة الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،دفعة فرباير 2010
•اليوم العاملي ُ
للكلى
•معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
•حفل تكرمي الطلبة الفائزين يف م�سابقة اخلط العربي على م�ستوى حمافظة الإ�سكندرية
•�أوملبياد العلوم
•حفل تخرج كلية الطب ،دفعة 2010
•مهرجان الفنون
•انتقال مكتب ال�شبكة العربية للمر�أة يف العلوم �إىل مكتبة الإ�سكندرية
•حفل تكرمي املت�سابقني يف امل�سابقة الثقافية
•ر�صد الك�سوف اجلزئي لل�شم�س
•احتفالية ال�شاعر �أمل دنقل
•ختام م�سابقة نادي ال�شطرجن
•م�شروع التبادل الثقايف واملعريف حلقوق املعاقني يف الثقافة والرتويح وال�سياحة
•افتتاح م�سابقة نادي ال�شطرجن
•حفل افتتاح امل�سابقة الإقليمية للدول العربية و�شمال �إفريقيا
•احتفالية اليوم العاملي ملكافحة مر�ض الإيدز2009 ،
•افتتاح معر�ض "تراث فولتا"
•ختام مهرجان الإ�سكندرية الثقايف الدويل
•جائزة ح�سن فتحي للعمارة
•بطولة ال�شرق الأو�سط الدولية للراليات
•افتتاح معر�ض اخلط العربي
•يوم الإب�صار العاملي
•افتتاح معر�ض "من الأر�ض �إىل �أعماق الكون"
•ختام الن�شاط ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي
•احتفالية نهاية ال�صيف وتوزيع اجلوائز على الن�شء
•ختام الور�ش ال�صيفية ملركز اخلطوط
•حفل تخرج كلية ال�صيدلة ،دفعة 2009
•�إطالق املكتبة الرقمية للنقو�ش
•احلفل ال�صيفي مل�شروع القراءة الكربى
•اليوم العاملي لل�شباب
•ال�شعر والإلقاء2009 ،
•االحتفاء مبحمود دروي�ش يف الذكرى الأوىل لوفاته
•ختام دورات معهد درا�سات ال�سالم التدريبية
مكتبة الإ�سكندرية

•حفل نهاية ال�صيف مبكتبة الطفل
•يوم ال�صفوة
�سينما
•ملتقى الأفالم الق�صرية
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o oخمرجات من م�صر
o oور�شة روتردام ()2
o oور�شة روتردام ()1
�o oأفالم حتريك
o oخمرج من م�صر� :سمري عوف
�o oأفالم من الإ�سكندرية
 12o oفيل ًما من ال�سعودية
o oمئوية �أحمد كامل مر�سي ()1987 - 1909
o oمن اليمن وعن اليمن
•ذكريات وتراث جنيب الريحاين
•يوم �أوروبا � - 2010سينماتوجراف لوميري ()15+100
•العر�ض الأول � -شايل غايل
•يوم �شك�سبري2010 ،
•ملتقى �أفالم التحريك
•ملتقى الأفالم الت�سجيلية
•يوم املر�أة العاملي  -خمرجات من العامل العربي
•العر�ض الأول لفيلم "من حتت الأر�ض"
•ال�سينما الأمريكية :احلرب يف العراق
•� 15سنة على دوجما 95
•يوم جنيب حمفوظ
•عرو�ض �أفالم ق�صرية من مهرجان "حلظات من الفيديو"
•يو�سف �شاهني  -الأفالم املو�سيقية
•عرو�ض �أفالم م�شروع "بالزا"
•عام يو�سف �شاهني
•عرو�ض لأفالم جتريبية �أيرلندية
•حوار ال�شرق والغرب  -عام يو�سف �شاهني  -الأفالم التاريخية
•اندي
•عرو�ض مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي الدويل
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•مئوية ميالد عماد حمدي
•مئوية ميالد ح�سني فوزي
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م�سابقات
•خمترب ال�شهرة
•نادي ال�شطرجن
حفالت مو�سيقية
•عيد املو�سيقى
•مدر�سة الفنون2010 ،
•رومان�س و�إليجي
•حممد عنرت و�إدوارد باول
•فريق �صحرا
•الف�صول الأربعة لأنطونيو فيفالدي
•مو�سيقى روك لفرق بنات
•فرقة �سماعي
•�صولي�ستات �أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
•رباعي عمر �سو�سا
•فريق افتكا�سات
•كورال قيثارة ال�سماء
•�إن�سامبل مكتبة الإ�سكندرية للمو�سيقى املعا�صرة
•ظافر يو�سف
•م�شروع لقاء  -حممد �سواح وثالثي جاز من �سوي�سرا
•فريق امل�صريني (امل�صريني راجعني)
•ماهي حممود
•فرقة �إن�سان باال�شرتاك مع مدر�سة الفنون
•مو�سيقى حجرة � -صولي�ست بيانو ريكو �أوا�سو
•�أورك�سرتا الأطفال باال�شرتاك مع كورال قلب داود
•ناثان في�شر
•�أزرق �سماوي و�سمبلك�سيتي
•فرقة تاكينج هورنز
•�أرتيفي�شال فالفور
•�أليك�س هيدباجنرز
•فريق م�سار �إجباري  -مبنا�سبة افتتاح املعار�ض الدائمة اجلديدة
مكتبة الإ�سكندرية
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•حفل مو�سيقى احلجرة� ،أورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
•ميوزيك �إنك
•�سحر ال�شرق
•عيد احلب
•�أورك�سرتا القاهرة ال�سيمفوين
•�أم�سية غنائية من ال�شعر العربي  -امللتقى الإبداعي
•عزف ملاري كوماماتو
•فريق �سكوربيونيزم
•ختام ور�شة الأ�صوات
•فريق �سالمل
•حفل ر�أ�س ال�سنة
•كورال مطرانية الالتني بالإ�سكندرية
•مدر�سة الفنون2009 ،
•يال بينا
•كورال الرفاق
•م�سار �إجباري
•كورال �سان مارك
•حفل كورال مكتبة الإ�سكندرية  -ر�أ�س ال�سنة
•حفل كورال �أطفال مكتبة الإ�سكندرية
•كورال "قلب داوود"
•فريق �أوتو�سرتاد (الأردن)
•فريق �أندروميدا
•مركز ري�سودان�س
•مو�سيقى م�صرية روحية
•جمعية فنون و�أجيال
•دايفيد بافلوفيت�س
•امل�شروع الأزرق
•حمزة منرة
•ليلة �إ�سكتلندية
•فريق بالك تيما
•مهرجان الإ�سكندرية الثقايف الدويل
•حفل �إن�سامبل� :صول كورال �أطفال (�أملانيا /م�صر)
•فريق يونيون
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•�سهرة �شرقية
•فريق مار�ش
•فرناندو برييز (فالمينكو جيتار)
•فرقة م�صطفى كامل للمو�سيقى العربية
•عزيز مرقة (الأردن)
•حفل ختام ف�صول امتياز للكمان والأورك�سرتا
•كورال مكتبة الإ�سكندرية
•االحتفاء مبحمود دروي�ش يف الذكرى الأوىل لوفاته
•كورال القدي�سة فريينا
•عود حممد �أبو ذكري
م�ؤمترات
•امل�ؤمتر العلمي الثالث لدول البحر املتو�سط
•ال�شبكة الأكادميية الأورومتو�سطية
•مبادرات يف التعليم والعلوم والثقافة لتنمية التعاون بني �أمريكا والدول
الإ�سالمية
•الق�ضاء على مر�ض �شلل الأطفال يف �إفريقيا
•م�ؤمتر الإ�سكندرية ال�سنوي لأمرا�ض القلب
•ملتقى الإ�سكندرية ال�صيفي ل�صحة املر�أة
•اجلوانب القانونية واالقت�صادية لتطوير التجارة البحرية يف املنطقة
الأورومتو�سطية
•امل�ؤمتر ال�شهري لأطباء ال�سكر والقلب
•امل�ؤمتر الدويل ال�سابع ملركز املخطوطات بعنوان "�أ�صول ومقدمات الرتاث العربي الإ�سالمي"
• امل�ؤمتر العا�شر للأمرا�ض اجللدية
•امل�ؤمتر ال�ساد�س للبرتول لدول حو�ض البحر املتو�سط
•ال�صحة والبحر املتو�سط
•الإ�سكندرية مق�صد �سياحي عربي وعاملي
•حياة �أف�ضل للمر�أة والأ�سر الفقرية
•بيوفيجن الإ�سكندرية2010 ،
•�أكادميية العلوم يف العامل النامي /بيوفيجن 2010 ،NXT
•ت�سويق الإ�سكندرية  -من مزار �سياحي �إىل مق�صد دويل
•املياه والف�ضالت والتنمية امل�ستدامة
•منتدى الإ�سكندرية الرابع ل�صحة املر�أة
•الهوية املعمارية يف منطقة حو�ض البحر املتو�سط
مكتبة الإ�سكندرية

�أجندة الفعاليات

•االجتماع ال�سنوي ال�سابع ملنتدى الإ�صالح العربي " -عامل يت�شكل من جديد� ..أين دور العرب؟!"
•املنتدى اخلام�س لل�شباب العربي" :التمكني االقت�صادي لل�شباب العربي"
•م�ؤمتر مهند�س 3
•امل�ؤمتر ال�سنوي جلمعية احل�سا�سية بالإ�سكندرية
•�إنقاذ معابد �أبو �سمبل بوا�سطة املوارد الب�شرية والتكنولوجية
•التنوع احليوي يف املنطقة العربية
•امل�ؤمتر الثالث لدول البحر املتو�سط لعلوم الأع�صاب
•الإ�سكندرية ومراكز الفكر يف م�صر القدمية
•م�ؤ�شرات التنمية امل�ستدامة
•تراث داروين الباقي
•الدبلوما�سية الوقائية و�صنع ال�سالم
•االحتفال مبرور �ستني عا ًما على م�ؤ�س�سة فولربايت مب�صر
•اجلمعية الأوروبية للفلك يف الثقافات" :الفلك والثقافة يف البحر املتو�سط وما وراءه"
•امللتقى العربي لل�شباب والبيئة2009 ،
•امل�ؤمتر العربي الدويل الثالث للفيزياء وعلوم املواد
•القمة الأورومتو�سطية للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
•�إطالق التقرير الثاين اخلا�ص مب�شروع مر�صد الإ�صالح العربي
•امل�ؤمتر الدويل ال�سابع ع�شر مليكانيكا الرتبة والهند�سة اجليوتيكنيكية
•الندوة الدولية للحوار حول املوت واحلياة
•امل�ؤمتر ال�سنوي الدويل الثالث ع�شر جلمعية الإ�سكندرية للتخدير والعناية
املركزة2009 ،
•كيفية �إدارة املكتبات احل�ضرية وخدمات ال�شباب
•�أمرا�ض الكبد يف مفرتق احل�ضارات
•�آليات الرقابة وحرية التعبري يف الوطن العربي
حدد م�ستقبلك
• ِّ
•تفاعلْ مع عامل اليوم2009 ،
دورات تدريبية
•�إدارة اال�ستثمارات يف البور�صة2010 ،
معار�ض
•املنزل املوفر للطاقة
•عني على الطبيعة
•يوم البيئة العاملي2010 ،
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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•م�شروع الرتاث
•ذكريات وتراث جنيب الريحاين
•حياة ال�سريك
•بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل لكتاب الفنان2010 ،
•احلرف واملهن التقليدية
•�أهرام� ،أخبار ،جمهورية
•�آدم حنني
•تراثنا الأخ�ضر
•معر�ض الربج
•عبق املكان
•�أجندة 2010
•نريان ال�سامرائي
•بينايل مكتبة الإ�سكندرية الدويل للحفر ال�صغري -الدورة الأوىل
•روحانيات كن�سية
•�إنقاذ معابد �أبو �سمبل بوا�سطة املوارد الب�شرية والتكنولوجية
•توثيق الرتاث القبطي
•معر�ض ا�ستعادي للفنان �ألك�سندر �صاروخان
•زجاجيات ماجدة حنفي
•رحلة الورق
•تراث داروين الباقي
•الور�شة الثانية لإبداعات الطفل والن�شء
•عقد الت�ضامن
•ماركوين  -االحتفال بنهاية عام م�صر � -إيطاليا للعلوم
•الإ�سكندرية كما يراها ال�شباب
•�أعماق البحار
•برنامج جداريات �أميال الفن
•طريق "�أليك�س في�ست" الدويل لل�صداقة
•اخلط العربي
•امللتقى الدويل الثالث ع�شر للتعليم العايل والتدريب "�أكادمييا م�صر "2009
•بانوراما ال�سادات
•الرتاث الفل�سطيني
•�سمبوزيوم الإ�سكندرية الدويل للنحت يف اخلامات الطبيعية – الف�سيف�ساء النحتية
•غاندي -حياته ور�سالته
مكتبة الإ�سكندرية

•معر�ض ور�شة الهريوغليفية واخلط العربي للأطفال والن�شء
•الفنان املقيم  -امللتقى الرابع
•�أول مرة  -امللتقى الرابع
•توثيق �أر�شيف الدوريات العربية بدار الكتب
•تطوير املدار�س

o oو�سط البلد
o oالفرقة ال�شعبية ملنطقة الألبا
o oفرقة فران�سي�سكو �سو�سيو
o oم�سار �إجباري
o oفريق كيكلو�س
�o oصوت �سيربيدا ليما�سول ودي�سبينا �أوليمبيو
o oفرقة الكفافة
o oفريق ر�سالة
•تبادل الكتب
•�سوق الفن2009 ،
•مهرجان ال�صيف الدويل الثامن

�أجندة الفعاليات

حفالت ومهرجانات
•الفن يف ال�شارع
•مهرجان مكتبة الإ�سكندرية الثاين ملو�سيقى ال�شعوب

o oمهرجان الرق�ص الالتيني
�o oأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية
o oم�سابقة مكتبة الإ�سكندرية للمو�سيقى والأغاين بالأ�سلوب الغربي
احلفل اخلتامي وتوزيع جوائز الفرق الفائزة
جهاد  -جريني�ش ريد  -م�سار �إجباري  -افتكا�سات
�أ�سبنتاليا � -إنتيتي �إك�س � -إم تي تي بي � -إبتايد
ريدميب�شني  -مونو�سيت  -كريو�سني  -روينز �أوف ماين
�إمنايتز �أوف – �سيلنت �إيكو – �إن�سرتومينتال ثريابي – فورتك�س
كال�سيكال بيهافيور � -سويلل  -مرايا  -ع القهوة
�o oأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية (باال�شرتاك مع منال حميي الدين ،ون�سمة عبد العزيز (مارميبا) وفرقتها
o oفريق و�سط البلد
o oكورال ق�صر التذوق للمو�سيقى العربية
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010

25

مكتبة الإ�سكندرية يف قلب العمل

o oفريق يل كامبنيون
�o oإن�سامبل كافيه �أنتارزيا (الواليات املتحدة الأمريكية)
�o oأورك�سرتا مكتبة الإ�سكندرية باال�شرتاك مع �أورك�سرتا �سويت �ساوند
o oقهوة �سادة
o oفرناندو برييز وحممد عنرت
o oمهرجان SOS
فريق "نغم م�صري" وب�شري
حفل مو�سيقي :فريق �أزرق �سماوي وفريق مرايا
وايفرن � -صحرا  -نغم م�صري  -م�سار �إجباري
فريق ب�ساطة وفريق عداد ديجيتال
فريق هوت بوتيتو وفريق جيب�سيا
فريق ريدميرز وفريق ذ رووم
�أكرم ال�شرقاوي وفريق �سالمل
فريق �صحرا  -فريق م�سار �إجباري
o oفرقة وايفرن
o oعمر خريت مب�صاحبة �أورك�سرتا حجرة مكتبة الإ�سكندرية
حما�ضرات
•املجرات القريبة
•تطبيقات التليفون املحمول
•برملان ال�شباب  :2010البطالة
•مغامرة يف كوكب زحل
•الذين �ساروا على القمر
•ال�سباحة يف الف�ضاء
•املر�أة امل�صرية يف املا�ضي واحلا�ضر – درا�سة مقارنة
•ال�سياحة يف الف�ضاء
زي املر�أة والطفل يف م�صر القدمية
• ّ
•املنتدى املايل
•م�شروع امل�ستثمرين ال�شباب
•مظاهر الود بني الرجل واملر�أة يف م�صر القدمية
•عامل تقوده البيانات
•جائزة �أغا خان للعمارة
•العمارة والأر�ض
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�أجندة الفعاليات

•�ألعاب الأطفال يف م�صر القدمية
•الطفل امللكي يف م�صر القدمية
•االجتار بالب�شر
•الإبداع بني ال�سينما والعمارة
•تغري املناخ وم�صادر املياه
•املناعة و�أمرا�ض الكلى
•الطاقة املتجددة والبيئة النظيفة
•احلفائر احلديثة مبنطقة كوم الدكة بالإ�سكندرية
•اخلط العربي؛ ج�سر بني الثقافات
•مر�ض ال�سكري وت�أثريه على �شبكية العني
•حتديات الرتجمة
•دور املر�أة يف ال�صناعات احلرفية يف م�صر القدمية
•درا�سة رموز ال�سماء يف زخرفة ال�سقوف والقباب
•فن الف�سيف�ساء  -مظهر فريد من مظاهر احل�ضارة الرومانية
•املر�أة والطفل يف الفن امل�صري القدمي
•�أهم �آثار املر�أة والطفل يف م�صر القدمية
•مو�ضوعات يف تربية الأبناء (متعلقة بالإعاقة)
•م�ستقبل اللوج�ستيات يف م�صر
•املر�أة يف م�صر القدمية وال�شرق الأدنى القدمي  -درا�سة مقارنة
•رواد الف�ضاء الأوائل
•اخلط العربي للأجانب
•املجرات وتركيب الكون
•مكافحة الغ�ش التجاري وحماية حقوق امل�ستهلك
•التوعية بفريو�س H1N1
•�إ�سكندرية ...جنيب حمفوظ
•لقاء جديد مع املريخ
•كيف تقر�أ رواية؟
•املر�أة كو�صية على العر�ش يف م�صر القدمية
•الفلك ُّيون العرب
•نحو ثقافة احلوار
•التنوع احليوي
•جوهرة يف الف�ضاء
•علماء الغد
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•املر�أة يف الفكر الدنيوي والديني
•الزهور ونباتات الزينة من �أجل �سعادة الإن�سان
•دور املر�أة يف الق�صر امللكي يف م�صر القدمية
•دور املر�أة يف تن�شئة الطفل يف م�صر القدمية
•ال�ضغوط واملناعة واملر�ض
•الرحالت الف�ضائية
•حقوق وواجبات املر�أة االقت�صادية واالجتماعية يف م�صر القدمية
•نظام التعليم يف �أيرلندا
•بورتريهات الفيوم  -وجوه و�صور خالدة
•املر�أة ك�شريكة يف �إدارة الدولة
•اجلوهرة الزرقاء
•مارتن �سكور�سيزي
•املحاكاة الرقمية للخطوط القر�آنية احلا�سوبية
•املر�أة كحاكمة يف م�صر القدمية
•�أكرث من طريقة لهزمية اخلاليا ال�سرطانية ب�أجزاء النانو ملادة
الذهب
•رحلة �إىل املريخ
•حقوق املواطن وواجباته
•ذكريات �شخ�صية لداج همر�شولد
•و�ضع املر�أة والطفل يف الأ�سرة واملجتمع امل�صري القدمي
•رحلة يف عامل املجرات
•�ألبوم �صور لكوكب امل�شرتي
•الإطار العام للتاريخ امل�صري القدمي
•الأثاث يف م�صر القدمية
•الأمم املتحدة  -الوقاية من الأزمات والو�ساطة يف النزاعات
•حما�ضرة عن فولتا
•لقاء جديد مع كوكب عطارد
•اكت�شاف م�صر
•�إدارة املعلومات على الإنرتنت  -عمارة الكائن الرقمي
•الكتب الدينية يف م�صر القدمية
•ر�صد ال�سماء من �ساحة مكتبة الإ�سكندرية
وحدد اختياراتك
• مَ َّن مهارتك ِّ
•�آفاق الت�صوف
•تاريخ وثقافة منغوليا
مكتبة الإ�سكندرية
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•رحلة كونية كرتونية
•ملحة خاطفة عن و�سائل تعميم املعرفة والثقافة يف الأدبني العربي
والأرميني
•ال�سحر وال�سحرة يف م�صر القدمية
•حما�ضرة القيم الروحية والتنمية
•النانوتكنولوجي  -ت�صورات جديدة للتطبيقات امل�ستقبلية
•احلفائر احلديثة بجزيرة نيل�سون
•ملاذا الفن؟
•البعث واخللود يف الفكر امل�صري القدمي
•ا�ستك�شاف ال�صحراء ال�شرقية
•�إ�سهامات اليونان يف العلوم
•ق�صة علم الفلك احلديث
•كتاب "�أ�سلوب احلياة على النيل"
•الآثار الإ�سالمية يف �شارع املعز
•احلكم والأمثال يف م�صر القدمية
•�أخوات الأر�ض ال�صغار
•املكتبات والتكنولوجيا احلديثة
•�ألقاب ووظائف الرجل واملر�أة يف م�صر القدمية
•ا�صطدام مع القمر
•التقدير الأدبي واملادي للمبدعني يف م�صر القدمية
•ا�صطدام مع كوكب امل�شرتي
•الطعام وال�شراب يف م�صر القدمية
•رحلة �إىل كوكب زحل
•الطبقة العاملة يف م�صر القدمية
• الإ�سعافات الأولية
•�أخالقيات العلوم احليوية
•احل�ضارة الإ�سالمية
•العمل يف فريق
•التعريف بقواعد البيانات املخ�ص�صة ملكتبة الن�شء
•�أوقات الفراغ وكيفية ا�ستغاللها
•الآثار الغارقة بالإ�سكندرية
•كيفية االعتناء بالفم والأ�سنان
•�سل�سلة حما�ضرات �ضمن فعاليات برنامج تكنولوجيا الف�ضاء
•تنمية مهارات البحث
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•القيم الدينية يف م�صر القدمية
•وقائع ثورة  23يوليو
•خبيئة الآثار يف م�صر القدمية
•حملة توعية للأطفال عن الأ�سنان
•ميالد وتطور النجوم
•قفزة واحدة عمالقة
•�صناعة اخلريطة عرب التاريخ (للأطفال)
•الزراعة والري يف م�صر القدمية
•�إطالق م�سابقة جمالت احلائط
•تنمية مهارات العر�ض
•اخلبز يف م�صر القدمية
•مناذج يف الإدارة الوقائية للبيئة (الأن�شطة العامة  -الأن�شطة ال�صناعية)
•م�شروع "ازرع �شجرة"
•مظاهر الرتفيه والت�سلية يف م�صر القدمية
•الإدارة الوقائية للبيئة يف الأن�شطة العامة
•برنامج ال�شباب والبيئة  -رابطة �شباب ال�صفوة
o oر�ؤية للإ�سكندرية2021 ،
�o oأثر تغري املناخ على ال�صحة يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على ال�صناعة يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على الطاقة يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على الزراعة يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على التنوع البيولوجي يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على املناطق ال�ساحلية يف م�صر
�o oأثر تغري املناخ على موارد املياه يف م�صر
o oدور ال�شباب يف مواجهة حتدي تغري املناخ
اجتماعات
• �شباب من �أجل التغيري
• االجتماع الع�شرون للجنة املعنية مب�شروع �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع
ع�شر والع�شرين
• جلنة حتكيم م�سابقة املجل�س الأعلى للثقافة
• مهرجان الإ�سكندرية للمو�سيقى العاملية2010 ،
• مو�سوعة احلياة العربية
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• مناق�شة ال�سل�سلة الثانية من تقارير برنامج الأمم املتحدة الإمنائي للتنمية الإن�سانية العربية
• االجتماع التا�سع ع�شر للجنة املعنية مب�شروع �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
• اجتماع ملتابعة م�شروع املليون حما�ضرة
• املجل�س الإقليمي للتنمية الزراعية لإقليم غرب الدلتا
• لقاء املثقفني
• االجتماع الثامن ع�شر للجنة املعنية مب�شروع �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
• االجتماع ال�سنوي اخلام�س لأكادميية العلوم للعامل النامي
• اجتماع �شركاء املكتبة الرقمية العاملية ملتابعة البنية التقنية
• اجلمعية العمومية لإيفل
• جلنة التوجيه والت�سيري للمنتدى العاملي للبحوث الزراعية
• منرب للمعنيني بق�ضايا الن�شر
• ا�ستطالع ر�أي مل�شروع "خريطة �أوروبا املو�سعة"
• اللجنة التنفيذية مل�ؤمتر الليرباليني الدويل
• �إطالق حملة اليوم العاملي ملكافحة مر�ض الإيدز2009 ،
• االجتماع ال�سابع ع�شر للجنة املعنية مب�شروع �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
• جيل الو�سط ...ر�ؤى للم�ستقبل
• االجتماع الثاين ع�شر لأ�صدقاء املكتبة الدوليني
• لقاء تعارف بني اللجان املختلفة جلمعية �أ�صدقاء املكتبة
• اللجنة التنفيذية مل�شروع "رم�سي�س الثاين"
• مهرجان الإ�سكندرية الثقايف الدويل
• اجتماعات برملان ال�شباب2009 ،
• التحالف امل�صري لل�شفافية ومكافحة الف�ساد "�أمل"
• امللتقى الثقايف
• املنتدى العاملي لأندية اليون�سكو " -الرتاث وال�سالم"
• االجتماع ال�ساد�س ع�شر للجنة املعنية مب�شروع �أعالم م�صر يف القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين
• جمل�س البحوث الطبية ،و�أبحاث �أخالقيات العلوم احليوية ،والأمن الغذائي
عرو�ض
•دموع النيل
•م�شروع زهور اللوت�س البي�ضاء املو�سيقي
•فرناندو برييز وحممد عنرت
•فريق ميال بالفي�سك
•منوعات كال�سيكية عاملية راق�صة
•باليه موت�سارت
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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•باليه لأطفال نادي �سبورتنج الريا�ضي
• الليلة الكبرية
• فرقة ر�ضا وفرقة الأندل�س من �إ�سبانيا
• امله ِّرج جانكوز
• فلكلور فل�سطيني
• الرق�ص ال�شعبي الكوري
عرو�ض تقدميية
•كيف تقر�أ رواية؟
•كيف تقر�أ ال�شعر؟
•تنمية مهارات طلبة الزراعة
•الو�ضع الإقليمي والدويل لالقت�صاد الرو�سي
•الدمج يف التعليم
•عر�ض تقدميي يقدمه جمموعة من الن�شء
•يوم معلومات عن برنامج �إطار العمل ال�سابع
•برنامج ال�شباب والبيئة� :شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل
o oاختبارات
o oاملاء
o oم�صر 2010
�o oأطفال ال�شوارع
o oفرن�سا
o oالتعليم
o oق�صة العلوم
o oالتغري املناخي
o oالأمطار الغزيرة
o oالتدخني
o oم�صطفى م�شرفة
o oنوادي امل�ستقبل
o oالطاقة املتجددة
o oعلماء م�صريون
o oطبقة الأوزون
o oتلوث البحار
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o oم�صر
o oالطاقة
o oامللتقى العربي لل�شباب والبيئة
o oالفقر يف م�صر
�o oأنفلونزا اخلنازير
o oالتعليم يف املدار�س
o oامللتقى البيئي العاملي لل�شباب
o oم�شكلة ورد النيل
o oالف�ضاء واملج َّرات
o oكيف ت�ستخدم تقومي جوجل؟
o oاخلاليا ال�شم�سية
o oثروة �سمكية
o oامل�شكالت البيئية
o oبرامج تبادل الطالب
o oالطاقة ال�شم�سية
o oم�شكلة التعليم
•االحتفال مبرور خم�سني عا ًما على تكوين فرقة ر�ضا
•برنامج ال�شباب والبيئة� :شباب من �أجل بيئة م�ستدامة وفهم �أف�ضل:
o oالبطالة وحتديات الع�صر احلا�ضر
o oالإدمان
o oالعقاقري املغ�شو�شة
�o oصنع يف ال�صني
o oا�ضطرابات اجلهاز اله�ضمي ال�شائعة
o oالغد
 %100 o oماء
o oبلدنا �أحلى (طابا)
o oم�شروع ""Help Portrait
�o oإ�سكندر ،هنا �س�أبني مدينتي
�o oإنتاج الأرانب
o oاليوم العاملي للمر�أة
�o oأثر تغري املناخ على ال�صحة
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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o oجلان رابطة �شباب ال�صفوة
o oاحلب �أ�سلوب حياة
o oتكنولوجيا النانو
o oالتطورات يف عامل التكنولوجيا
o oالتعلم الذاتي
o oالبور�صة
�o oساكن ق�صادي (�صفوة)
o oق�صة �أمل
�o oسوزان بني عاملني
o oالدراجات
o oجتربتي يف تركيا
o oمفاتيح النجاح
o oقواعد و�أدوات القيادة
o oمر�ض التهاب الكبد الفريو�سي
o oم�شروع منزل الأ�سرة
o oالتطعيم �ضد الأنفلونزا
o oالعط�ش
o oنفرتيتي
o oالرتاث احل�ضري واملعماري
o oثورة 1952
o oالزيت
�o oصندوق البحوث املعرفية
o oم�سابقة ت�صميم �إن�سان �آيل
o oم�صر والواليات املتحدة الأمريكية
o oنوادي ال�صفوة
o oمهارات اال�ستماع
�o oأنفلونزا اخلنازير
موائد م�ستديرة
•�صياغة البحر املتو�سط
•الدبلوما�سيون والكتابة
•االحتفال مبرور خم�سني عا ًما على تكوين فرقة ر�ضا
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•كتاب "الدولة العثمانية املجهولة"
•�سيا�سات درا�سة حوار احل�ضارات :نحو مقاربة �أجدى للحوار
•مناق�شة م�شروعات تخرج هند�سة ميكانيكا 2009
ندوات
•ندوات منتدى احلوار

�أجندة الفعاليات

�o oآثار الإ�سكندرية
أديب رحل وفك ٌر باقٍ  ،يف ذكرى مرور � 10سنوات على رحيله
o oالدكتور يو�سف عز الدين عي�سى ٌ � -
o oالتعليم يف م�صر
o oحرب اللغات
o oالإ�سكندرية وق�ضايا بيئية
�o oشبك ٌة جديد ٌة للثقافة العربية
o oالت�سامح
o oداروين ونظرية التطور
o oال�شعر والغناء يف م�صر املعا�صرة
•ندوات منتدى �إطاللة الأدبي ال�سكندري
o oالأدب العربي
o oجمموعة �أ�شعار :القبلة هي ما جنيته اليوم
o oعر�ض ن�ص حكي
o oقراءات ومناق�شات لأعمال احل�ضور الإبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد
o oفوتوغرافيا (احلنني �إىل الوطن)
o oمناق�شة الرواية الق�صرية "�شارع ب�سادة"
o oفال�سفة يكتبون
o oحول تطور ق�صيدة العامية
o oمناق�شة ديوان "الل�ؤل�ؤ الرخو"
o oقراءات ومناق�شات لأعمال احل�ضور الإبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد
o oمناق�شة املجموعة الق�ص�صية (ليكن يف علم اجلميع �س�أظل هكذا)
o oمناق�شة ق�صة وق�صيدة
o oا�ست�ضافة ور�شة الكتاب الطالئع
o oمناق�شة كتاب "عايزة �أجتوز" لغادة عبد العال
o oعر�ض ومناق�شة كتاب "حماكم التفتي�ش" لرم�سي�س عو�ض
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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o oلقاء مع ُك ّتاب ندوة االثنني ال�سكندرية
o oمناق�شة املجموعة الق�ص�صية "الولد الذي اختفى"
�o oأطروحات حول الأدب ال�شعبي
o oقراءات ومناق�شات لأعمال �إبداعية يف الق�صة وال�شعر والنقد
o oمناق�شة ق�صة ق�صرية لربتولد بريخت وق�صيدة مل�صطفى علي
o oمناق�شة رواية "وراء الفردو�س"
o oمناق�شة مفتوحة حول فيلم "�أو�ضة �ضلمة"
�o oأح�سن ما قر�أت من الق�صائد ال�شعرية
o oعر�ض كتاب "البو�شيدو :مكونات الثقافة اليابانية"
o oمناق�شة املجموعة الق�ص�صية "�شبح �أنطوان ت�شيكوف"
o oالفن الت�شكيلي ..املدخل والتاريخ
"�صباحا مع فنجان قهوة"
o oمناق�شة املجموعة الق�ص�صية
ً
o oمناق�شة كتاب "تاك�سي"
o oمناق�شة رواية "�شديد الربودة لي ًال"
o oلقاء مفتوح مع �أع�ضـاء جماعة "الكل"
•احتاد كتاب م�صر -فرع الإ�سكندرية� :أم�سية �شعرية
•االجتار بالب�شر
•�إيجاد فر�ص عمل لل�شباب
•احتاد كتاب م�صر -فرع الإ�سكندرية :مناق�شة ديوان "وقالت اجلن"
•ندوة� :أم�سية �شعرية مللتقى ال�شارقة لل�شعر العربي
•يوم اليتيم العربي
•الندوة ال�شهرية الحتاد كتاب الإ�سكندرية – لقاء مع �سعد بدوي زجال
املعمورة
•اكت�شاف التح�صينات الع�سكرية على طريق حور�س البحري القدمي بني
م�صر وفل�سطني ب�شمال �سيناء
•الرتاث الثقايف الغارق
•ا�ستخدام اخلاليا اجلذعية يف عالج الأورام والأمرا�ض املزمنة ،والتعليم الإكلينيكي ،وامل�شروعات البحثية
•معر�ض الربج
•ندوة تكرميية عن الفنان �صالح مرعي
•الهجرة �إىل نيو برانزويك ،كندا
•بناء التحالفات من �أجل الأمن الإن�ساين يف منطقة غرب �آ�سيا و�شمال �إفريقيا
•م�صحف روزبهان وبردة البو�صريي

مكتبة الإ�سكندرية

�أجندة الفعاليات

•�ساوير�س الأ�شمونني؛ �أول من كتب باللغة العربية من الكتاب الأقباط
•املنهج العلمي يف التفكري
•لقاء للتوعية مبعر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
•عن قانون ال�ضرائب العقارية
•يف الفكر النه�ضوي الإ�سالمي
•كافافيا 2009
•تقدمي املحور اجلديد لربنامج الأمم املتحدة البيئي "التنوع احليوي والطبيعة"
•اجتماع اخلرباء حول حق الإن�سان يف العي�ش يف �سالم
•ن�شر ثقافة ال�سالم يف املدار�س  -التحكم يف العنف بني الأطفال واملراهقني
•املخطوط الأزرق  -مقاربة خمتلفة للرتاث الإ�سالمي
•احلج – امل�سارات الثقافية
•املكان وال�صوت  -ال�سعي وراء رنني �صوتي مثايل
•"رحلة �إىل امل�ستقبل" ت�ست�ضيف الدكتور �أحمد زويل
•الذكرى ال�سنوية الأوىل لوفاة يو�سف �شاهني
م�سرح
•الدورة ال�سابعة للملتقى الإبداعي للفرق امل�سرحية امل�ستقلة
o oليلة �إيطالية
�o oضريح بوفو
o oفرقة الطنبورة
o oق�صة العم ال�صغري
o oعنوان
�o oأكلها الرجال
o oاحلياة يف املدينة الفا�ضلة
o oلوجوبى 04
o oالدر�س
o oعودة �أوقات احللم حتت املطر الغزير
o oقنبلة �سيليكون
o oالأبواب املفتوحة
�o oسيدة ال�شاي الثالثة
o oيف الوقت نف�سه
�o oأطراف وهمية
التقرير ال�سنوي يوليو  - 2009يونية 2010
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o oالبوتقة
o oبيت بيوت
o oكونكاو 2
o oطروادة
o oعندي حلم
o oمفقود
o oالهروب النبيل
�o oإيقاظ املدينة
o oمكان للمو�ضوعات
•مونودراما كويتية
•احتفاء بال�شاعر ياني�س ريت�سو�س
•ق�سم و�أرزاق
ور�ش عمل
•ور�شة النقد
o oمفاهيم الق�صة الق�صرية
o oكيفية �إيجاد ل�ؤل�ؤة م�ستحيل الن�ص الفريدة نظر ًّيا وتطبيق ًّيا على ق�صة "املرتبة املقعرة" ليو�سف �إدري�س
(اجلزء الثاين)
o oكيفية �إيجاد ل�ؤل�ؤة م�ستحيل الن�ص الفريدة نظر ًّيا وتطبيق ًّيا على ق�صة "املرتبة املقعرة" ليو�سف �إدري�س
o oمدخل �إىل النقد والتنظري
•الربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي  - 2010برنامج "امرح مع
العلوم"
•الربنامج ال�صيفي ملركز القبة ال�سماوية العلمي  - 2010الطالء بالكهرباء
•م�شروع خريطة املانحني
•�سل�سلة "روافد"
•خمترب ال�سرديات
•تقليل الفجوة  -لغة ديوي الع�شرية اجلديدة و�إمكانية اال�سرتجاع
•منوذج حماكاة جامعة الدول العربية2010 ،
•الرتاث الثقايف غري املادي يف م�صر ( �ضمن م�شروع "الرتاث املتو�سطي احلي" اخلا�ص باليون�سكو)
•برنامج تكنولوجيا الف�ضاء
•ريادة الأعمال ومهارات �إدارة امل�شروعات
•�إعادة التدوير
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•احلم�ض النووي الريبي � -آفاق جديدة ل�سوق امل�ستح�ضرات ال�صيدلية
•مهارات العر�ض املتقدمة
•�إدارة احلوار والتوا�صل بني الثقافات
•تفعيل التوا�صل بني الثقافات
•الف�صل الدرا�سي الأول
•برنامج تدريبي حول م�شروع املليون حما�ضرة :بناء �شبكة خلرباء الزراعة
•مهارات العر�ض
•املهارات ال�شخ�صية  -برنامج رابطة �شباب ال�صفوة
•تقييم الأداء ك�أداة فعالة لإدارة املوارد الب�شرية يف وقت الأزمة املالية العاملية
•احتاد م�ؤ�س�سات البحوث الزراعية يف ال�شرق الأدنى و�شمال �إفريقيا (�آرينينا)
•الطحالب املجهرية ال�ضارة ببحار �شمال �إفريقيا
•حتقيق القطع الأثرية وحمايتها �ضد التزييف والتهريب
•دايفيد بافلوفيت�س
•حل النزاعات
•حقوق امللكية الفكرية
•الت�صوير الفوتوغرايف
•برنامج �إل�ستالتور
•مهارات املقابلة ال�شخ�صية
•اجلرافيك
•مهرجان ال�صيف ملركز القبة ال�سماوية العلمي
•ور�شة عمل للن�شء عن "ال�سالم"
•اليوجا من �أجل �صحة �أف�ضل
•�صيانة �أجهزة الكمبيوتر وال�شبكات
•"البحث للجميع" لطلبة كلية العلوم
•اجلرافيك ثنائي الأبعاد
•"�إيقاع من ال�شارع"
•الكتابة والتحرير العلمي
•طيارات ورق من اليابان �إىل م�صر
•�أ�سا�سيات برامج مايكرو�سوفت �أوفي�س
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