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يُع َنى قطاع اإلعالم واالتصال مبكتبة اإلسكندرية بتوسيع نطاق املعرفة بأنشطة املكتبة ذات الطابع املحيل أو اإلقليمي أو الدويل،
التي تقوم بها قطاعات املكتبة املتعددة ،وذلك من خالل التواصل مع وسائل اإلعالم املقروءة ،واملرئية ،واملسموعة ،واإللكرتونية ،وذلك
انطالقًا من أن االنفتاح عىل اإلعالم يساعد املكتبة يف نرش رسالتها الثقافية عىل نطاق واسع ،ويعينها عىل الوصول إىل املهتمني بالثقافة.
وقد كان من الرضوري أن نقوم يف بداية عام  2020بإصدار هذه املطبوعة التي تجمع بني دفتيها جان ًبا من أنشطة املكتبة ،بهدف
توثيق ذاكرة العمل ،وإبراز التناسق والتعاون بني قطاعاتها يف إطار تحقيق غايات أساسية؛ يف مقدمتها رسالة التنوير والثقافة والعلم،
واالنفتاح محليًّا وإقليميًّا وعامليًّا .إن مكتبة اإلسكندرية ،مؤسسة ثقافية كربى عىل أرض مرصية ،لها إطاللتها العاملية ،بُنيت بأيدي شباب
وشابات مرص ،وال تزال تحمل هذه البصمة الشابة يف عملها ،تراعي التمثيل العريض للشباب ،املتوازن يف النوع ،واملتنوع يف الثقافة.
د .ســـامــح فـــوزي
رئيس قطاع اإلعالم واالتصال
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اجتامع مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية ،إبريل .2019

تُقدم مكتبة اإلسكندرية إىل روادها ،وكل
املرتبطني بها ،والعارفني بقدرها هذه الصفحات التي
نسجل فيها مناذج من األنشطة التي جرت يف هذه
املؤسسة الثقافية الدولية الكربى ،والتي تفاخر بها
مرص حضار ًة وتاري ًخا وتراث ًا.
وقد حرصت املكتبة عىل أن تكون مؤسسة مرصية وطنية ،ويف ذات الوقت
ال تفقد طابعها الدويل ،ومكانتها العاملية ،لذلك جاء التوازن بني األنشطة املحلية
واألنشطة األجنبية تأكي ًدا لهذا املعنى الذي التزمنا به ،وحرصنا عليه.

تحية طيبة يف مستهل عام جديد ،نرجو أن يكون فاتح َة خريٍ عىل الجميع.
د .مصطفى الفقي
مدير مكتبة اإلسكندرية

النافذة اإلعالمية  -العدد األول  -يناير 2020

ومكتبة اإلسكندرية إذ تبدأ هذا التقليد ،فإنها تعاهد الجميع أن تظل مركز
استنارة ومصدر إشعاع ،متد يد العون إىل املفكرين والباحثني والعلامء وكل طالب
املعرفة.
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 ...2019عام إفريقيا
في مصر
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تفاعلت مكتبة اإلسكندرية مع اتجاه الدولة املرصية لتفعيل
العالقات مع قارة إفريقيا سواء بإطالق مبادرات جديدة ،أو تكثيف
العمل يف برامج قامئة ،خاصة مع تويل مرص رئاسة االتحاد اإلفريقي.

أشار الدكتور إسامعيل عبد الغفار؛ رئيس األكادميية العربية
للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،إىل أن التعليم هو السبيل
الوحيد لتحقيق التطور ،وأن الشباب هم أساس التنمية يف القارة
اإلفريقية ،مؤك ًدا أن إفريقيا لن تحقق االستفادة القصوى من
مواردها الطبيعية وإمكاناتها البرشية الهائلة إال بالتعليم.

نظم قطاع اإلعالم واالتصال ،بالتعاون مع معهد البحوث
والدراسات االسرتاتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم ،مؤمت ًرا
بعنوان «العالقات املرصية اإلفريقية :مسار وتحديات» ،تناول
مستقبل العالقات املرصية اإلفريقية ،وسبل تفعيل االستثامرات
املرصية يف إفريقيا ،وقوة مرص الناعمة يف إفريقيا .أكد الدكتور
مصطفى الفقي أن «مرص جزء ال يتجزأ من القارة اإلفريقية ،وأن
عالقتها بالقارة قوية وأزلية» .وأضاف أن هذه الفعاليات تأيت يف
إطار االهتامم البارز الذي توليه الدولة للقارة اإلفريقية ،مؤك ًدا أن
الرئيس عبد الفتاح السييس قد أوصاه بإفريقيا عند توليه منصب
مدير مكتبة اإلسكندرية ،وأن املكتبة تضع جميع إمكاناتها يف
خدمة املبادرات الهادفة لفتح آفاق التعاون مع القارة اإلفريقية.

وقال الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع املكتبات ،إن
املكتبة تضع قضية التعليم يف إفريقيا يف مقدمة أولوياتها ،وتقدم
العديد من األنشطة والفعاليات واملبادرات التي تدعم قضية
التعليم يف مرص.

العالقات املرصية اإلفريقية

وقال الدكتور عديل سعداوي؛ عميد معهد البحوث والدراسات
االسرتاتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم« :أتوقع أن يكون
قدر كبري من أمننا الغذايئ من خالل القارة اإلفريقية».
ويف الكلمة التي ألقاها الدكتور سيد فليفل؛ رئيس لجنة
الشئون اإلفريقية مبجلس النواب ،دعا إىل السري بثقة تجاه مستقبل
قائل« :آن ملرص أن تعود لذاتها
مرشق للعالقات املرصية اإلفريقيةً ،
فرصا للوصول لقلوب
اإلفريقية وأن تسرتجع الدور امل ُفتقد ،وتبتدع ً
األشقاء األفارقة وتعويض ما فات» .وأضاف« :نحن بحاجة إىل عمل
تنموي حقيقي ورشاكة تكاملية ،وأن نضع أط ًرا قانونية قادرة عىل
التطوير وتعميق التواصل املرصي اإلفريقي».

عقد قطاع املكتبات مؤمت ًرا بعنوان «إفريقيا تتحدث عن
التعليم :من أجل غد أفضل» ،جمع فيه الخرباء واملتخصصني يف
العملية التعليمية من دول إفريقية عديدة ومؤسسات دولية
متخصصة ،وناقش الوضع الحايل للتعليم العايل يف إفريقيا،
والتحديات التي يواجهها.

منصة إفريقية للعلوم املفتوحة 2019

نظم معهد رساج الدين للبحوث املتقدمة متعددة التخصصات
مبكتبة اإلسكندرية ،باالشرتاك مع أكادميية العلوم بجنوب إفريقيا
واملجلس الدويل للعلوم ،االجتامع الدويل للمنصة اإلفريقية للعلوم؛
بهدف وضع أسس تنفيذ منصة للعلوم املفتوحة عىل أرض الواقع،
وتعزيز التعاون والجهود املشرتكة بني الدول اإلفريقية لدعم
املبادرات العلمية ،بالتعاون مع الحكومات واملؤسسات املحلية
املختلفة والرشكاء واملمولني الدوليني.
طرح اللقاء عد ًدا من التساؤالت األساسية؛ يف مقدمتها كيفية
االستفادة من الثورة اإللكرتونية التي تحدث حال ًّيا ويف تطور
دائم حول العامل ،الفتًا إىل أهمية موقع إفريقيا يف قلب الثورة
التكنولوجية ،وأن لديها كث ًريا من املؤرشات واإلمكانات القوية
لتكون جز ًءا من هذه الثورة.
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إفريقيا تتحدث عن التعليم

تحدثت الدكتورة غادة عبد الباري؛ أمني عام اللجنة الوطنية
املرصية لليونسكو ،عن االتفاقية العاملية حول االعرتاف مبؤهالت
التعليم العايل؛ حيث تهدف إىل االعرتاف مبؤهالت التعليم العايل
كأداة مساعدة لرفع جودة التعليم ،وضامن املساواة يف فرص
الحصول عىل التعليم العايل.
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شباب الصفوة األفارقة

تتبنى مكتبة اإلسكندرية منذ إنشائها أنشطة موجهة إىل دعم
الشباب األفارقة الذين يدرسون يف مرص ،من خالل برنامج رابطة
الصفوة األفارقة الذي ينظمه برنامج دراسات التنمية املستدامة
وبناء قدرات الشباب ودعم العالقات اإلفريقية التابع لقطاع
البحث األكادميي .يهدف الربنامج إىل فتح قنوات للتواصل بني
الطالب األفارقة وزمالئهم من املرصيني ،وذلك بعقد لقاءات دورية
وأنشطة أخرى تتيح للطرفني مشاركة املعرفة وتبادل الخربة وتعزيز
العالقات املرصية اإلفريقية من خالل إنتاج سفراء مستقبليني ملرص
يف مختلف البلدان اإلفريقية .كام يهدف إىل بناء قدرات وتنمية
مهارات الطالب األفارقة ،وذلك من خالل ورش العمل العلمية
املختلفة والدورات التدريبية املق َّدمة لهم.

مؤمتر «إفريقيا تتحدث عن التعليم :من أجل غد أفضل».
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مؤمتر «العالقات املرصية اإلفريقية :مسار وتحديات».

ونظمت إدارة العالقات العامة واالتصاالت الدولية بقطاع
العالقات الخارجية واملراسم منوذ ًجا ملحاكاة االتحاد اإلفريقي .قدم
للشباب فرصة تعليمية وثقافية كبرية؛ حيث تعرف املشاركون عىل
القضايا اإلفريقية املعارصة ،وتولوا دور املندوبني املسئولني عن
مناقشة وحل القضايا ذات األهمية اإلفريقية والعاملية.
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السيد خوتسو موكييل باالجتامع الدويل للمنصة اإلفريقية للعلوم.

تشكلت رابطة الصفوة األفارقة مبكتبة اإلسكندرية منذ أوائل
عام  2011لتضم يف عضويتها مجموعات من الطالب األفارقة
واملرصيني الدارسني بجامعة اإلسكندرية يف البداية .ورسعان ما
انضم إليهم عدد آخر من طالب الجامعات األخرى؛ كجامعة
القاهرة وعني شمس والجامعة األمريكية .ويلتقي أعضاء الرابطة
بشكل دوري يف مكتبة اإلسكندرية وبيت السناري بالقاهرة؛
ليقوموا بعرض موضوعات للحوار وتبادل املعرفة حول بلدانهم
وما تحويه من فرص أو تقديم حلول لبعض املشكالت ،ومناقشة
الجديد يف العلوم والتكنولوجيا ،وكل ما ميكن أن يشكل دائرة
اهتامم بينهم وبني أقرانهم.
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إتاحة المعرفة
في العصر الرقمي
تُعد املكتبات الرقمية االختيار األمثل ملواكبة التطور
التكنولوجي الرسيع يف العرص الرقمي؛ لذلك تسعى مكتبة
اإلسكندرية إىل أن تكون مؤسسة رائدة يف العرص الرقمي ،من
خالل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
تشارك مكتبة اإلسكندرية يف العديد من املبادرات الرقمية
بهدف إتاحة املعرفة للجميع؛ ومنها مرشوع لغة التواصل العاملية
بالتعاون مع مؤسسة لغة الشبكات الرقمية العاملية ،UNDL
واألرشيف الصحفي ملركز الدراسات والوثائق االقتصادية والقانونية
واالجتامعية  CEDEJمع املركز الوطني الفرنيس للبحث العلمي
.CNRS
وتشارك املكتبة يف مرشوع «موسوعة الحياة» ،وهو موسوعة
رقمية ،تضم أكرث من مليوين نوع من الكائنات الحية عىل األرض،
باختالف تصنيفاتها الحيوية ،وتعد مكتبة اإلسكندرية رشيكًا وثيقًا
يف إنشائه ،بالتعاون مع مؤسسة سميثسونيان األمريكية؛ حيث
تسهم بخربتها التقنية يف إعادة بناء بنيته التحتية؛ من أجل تطوير
اإلصدار الثالث للمرشوع؛ الستيعاب البيانات الضخمة.
أسهمت املكتبة يف مرشوع املكتبة الرقمية العاملية ،الذي
أطلقته مكتبة الكونجرس األمريكية؛ بهدف إتاحة املواد النادرة
من ثقافات الشعوب املختلفة عىل اإلنرتنت ،أسهمت املكتبة تقنيًّا
يف تصميم بنيان املرشوع وتطويره ،باإلضافة إىل تشكيل محتواه
الرقمي.
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متكامل للمكتبات
ً
أطلقت مكتبة اإلسكندرية نظا ًما جدي ًدا
 BA-LISيف مجال املكتبات الرقمية؛ باستخدام أحدث التقنيات
ليخدم أفرع املكتبة باختالف أنواعها؛ من فهرسة كتب ،ودوريات،
واستعارة ،وتزويد ،وإتاحة للفهرس املتكامل عرب اإلنرتنت ،باإلضافة
إىل إنشاء مستودع الكويت لألصول الرقمية  ،KDRوذلك بنا ًء عىل
طلب معهد الكويت لألبحاث العلمية ،لالستعانة بخربات املكتبة
املتميزة يف املجال؛ ليكون نقطة االرتكاز التي قامت عليها إدارة
األصول الرقمية املختلفة باملعهد.
توثق مكتبة اإلسكندرية تاريخ مرص الحديث؛ إلتاحته لألجيال
القادمة ،من خالل إطالق العديد من األرشيفات الرقمية؛ منها

األرشيف الرقمي لقناة السويس ،واألرشيفان الرقميان للرئيسني
الراحلني جامل عبد النارص ،ومحمد أنور السادات.
أطلقت مكتبة اإلسكندرية مؤخ ًرا اإلصدار الجديد ألرشيف
الرئيس جامل عبد النارص بتصميم جديد؛ إلتاحته عىل األجهزة
املحمولة ،ويضم محت ًوى رقميًّا جدي ًدا؛ مثل مذكرات حرم الرئيس،
وامللفات الشخصية والسياسية له ،وبعض األفالم القصرية الخاصة
به.
أنجز قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هذا العام رقمنة
أكرث من  5ماليني صفحة ،كحصيلة ألكرث من  4آالف كتاب من كتب
املكتبة ،باإلضافة إىل العديد من املجموعات ،واملشاريع املختلفة؛
مثل مرشوع رقمنة الرسائل العلمية ،ومجموعة الدكتور مصطفى
العبادي ،ومجموعة نقابة الصحفيني .وأنجز رقمنة أكرث من 30
ألف وثيقة ،وحوايل  34ألف مقالة من إصدارات مجلة األزهر،
واألرشيف الصحفي الخاص بالدكتور مصطفى الفقي.
باإلضافة إىل الرشاكات واملرشوعات ،ميتد دور املكتبة  -من
خالل القطاع  -إىل تهيئة املناخ الالزم لإلنتاج املعريف الذي يتحقق من
خالل البحث العلمي؛ لذا توفر مكتبة اإلسكندرية للباحثني ،وطلبة
التعليم العايل الحاسب اآليل فائق الرسعة ،Supercomputer
الذي تتعدى قدرته الحسابية  .Tflops 100وهو يُعد أداة بحثية
مهمة تساعد الباحثني يف إنجاز أبحاثهم بكفاءة كبرية ،ويف وقت
أقل ،وبصورة تفاعلية.
وتتيح املكتبة للباحثني أرشيف اإلنرتنت ،وهو ميثل الذاكرة
لكل صفحات املواقع اإللكرتونية عىل شبكة اإلنرتنت منذ
املسجلة ِّ
عام  ،١٩٩٦وهو األرشيف األول والوحيد املطابق ألرشيف اإلنرتنت
بسان فرانسيسكو خارج حدود الواليات املتحدة األمريكية،
ويتضمن هذا الدور تسليط الضوء عىل التقدم التكنولوجي الذي
حدث يف البحث العلمي يف مجاالت التصوير االفرتايض ،والرتاث
الثقايف الرقمي ،من خالل إنشاء التطبيقات االفرتاضية املختلفة؛
مثل تطبيق العصا البيضاء االفرتايض ،بالتعاون مع مكتبة طه حسني
للمكفوفني ،ومرشوع قيادة الدراجات يف الواقع االفرتايض ،بالتعاون
مع مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر املتوسط.

معرض «عامل املعرفة الرقمي» مبكتبة اإلسكندرية.

مركز توثيق التراث
الحضاري والطبيعي
ينهض مركز توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية،
التابع لقطاع التواصل الثقايف مبكتبة اإلسكندرية ،بدور مهم وفريد
يف توثيق تراث مرص الحضاري بجوانبه املادية والال مادية ،وكذلك
تراثها الطبيعي من محميات وحياة برية.

وقد عقد املركز مجموعة من املعارض الرقمية ،وأنظمة
العرض الحديثة ،التي يسعى إىل توظيفها؛ لزيادة الوعي عىل
املستويني املحيل والدويل بأهمية الرتاث والحضارة املرصية خالل
العصور واألزمنة املختلفة ،مستهدفًا بذلك الحفاظ عىل الهوية
املرصية.
الحاسب اآليل فائق الرسعة.
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ساهم املركز عىل مدار ما يُقارب عقدين من الزمان يف توثيق
املعلومات املتعلقة بالرتاث ونرشها ،عن طريق تنفيذ العديد
من مرشوعات التوثيق الرقمي للرتاث املرصي باستخدام أحدث
تقنيات تكنولوجيا املعلومات ،بالتعاون مع الجهات والهيئات
املتخصصة املحلية والدولية .ويحرص املركز عىل زيادة الوعي
بالرتاث الحضاري والطبيعي ،وتأصيل الهوية املرصية ،باالستفادة
من مختلف القنوات اإلعالمية املتاحة ،باإلضافة إىل بناء قدرات
العاملني يف مجال توثيق الرتاث الحضاري والطبيعي والحفاظ عليه.
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تعاون ثقافي مصري يوناني
وفد مكتبة اإلسكندرية يف اليونان

شارك وفد رفيع املستوى من مكتبة اإلسكندرية برئاسة
الدكتور مصطفى الفقي يف مؤمتر االتحاد الدويل لجمعيات
ومؤسسات املكتبات (اإلفال) الذي ُع ِقد يف العاصمة اليونانية أثينا
يف شهر أغسطس .2019
وعىل هامش املؤمتر ،استقبل الرئيس اليوناين بروكوبيس
بافلوبولوس الدكتور مصطفى الفقي والوفد املرافق له ،وأكد اعتزازه
بالعالقات التي تجمع مرص واليونان ،وبدور مكتبة اإلسكندرية،
وأضاف أنه يرغب يف تبني برنامج عاملي يف حوار الثقافات؛ حيث
كل من مرص واليونان هام الركيزتان لحضارة البحر املتوسط.
تكون ٌّ
استقبل الدكتور جورج منجنز؛ املدير األكادميي ملتحف
بينايك الدكتور مصطفى الفقي؛ حيث ناقشا سبل تطوير املتاحف
باعتبارها مراكز ثقافية تسعى للحفاظ عىل الكنوز التاريخية
والرتاث اإلنساين والتعريف به .وتطرق الفقي إىل إمكانية التعاون
بني املتحف ومكتبة اإلسكندرية التي تضم عد ًدا من املتاحف.

الخاصة بالشاعر اليوناين قسطنطني كفافيس ،والتفكري جديًّا يف الرشاكة
يف مرشوع قرص أنطونيادس ،بعد أن أطلعه الدكتور مصطفى الفقي
عىل الجهد الذي قامت به مكتبة اإلسكندرية يف ترميم القرص.

ذكرى ميالد كفافيس يف اإلسكندرية

استضافت مكتبة اإلسكندرية منتدى كفافيس الدويل
كل من
الخامس عرش «كفافيات  ،»2019من خالل التعاون بني ٍّ
مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر املتوسط التابع لقطاع
البحث األكادميي ،ووزاريت الثقافة يف مرص واليونان ،ودار األوبرا
املرصية ،واملركز الثقايف اليوناين ،وتحت إرشاف السفارة اليونانية
بالقاهرة .وركز املنتدى عىل أعامل الشاعر كفافيس املتعلقة بالدولة
والسياسة واملواطن والحضارة ،وشارك فيه عدد من مشاهري األدب
من مرص واليونان.

والتقى الدكتور مصطفى الفقي برئيس مؤسسة أوناسيس
اليونانية أنتوين بابا دميرتيو؛ حيث أكد عىل اعتزازه مبدينة اإلسكندرية
التي عاش فيها شط ًرا من طفولته ،وتقديره ملكتبتها؛ حيث لها ثقلها
إقليم ًّيا ودول ًّيا .ووعد بإهداء املكتبة مؤلفات وبعض قطع األثاث
الدكتور مصطفى الفقي يف زيارة الرئيس اليوناين بروكوبيس بافلوبولوس.
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توقيع مذكرة تفاهم مع أثينا أثاناسيو؛ ممثلة املؤسسة
الثقافية اليونانية.

صورة تذكارية مع بعض خريجي مركز اإلسكندرية للدراسات الهلينستية ،يف ذكرى
مرور عرشة أعوام عىل تأسيسه.

ووقَّع الدكتور مصطفى الفقي مذكرة تفاهم وتعاون مع أثينا
أثاناسيو؛ ممثلة املؤسسة الثقافية اليونانية ،بحضور أنطونيوس
دياماتريس؛ نائب وزير الخارجية اليوناين لشئون املغرتبني،
ونيكوالس غاريليذيس؛ سفري اليونان بالقاهرة ،وأثينوسيوس
كوتسيونس؛ قنصل عام اليونان باإلسكندرية.

 10سنوات عىل تأسيس مركز اإلسكندرية للدراسات
الهلينستية
احتفلت مكتبة اإلسكندرية يف  21أكتوبر مبرور  10سنوات
عىل تأسيس مركز اإلسكندرية للدراسات الهلينستية ،بحضور
ماريانا فاردينويانيس؛ رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاردينويانيس،
وسفري اليونسكو للنوايا الحسنة ،والرئيس الرشيف للمركز ،والبطريرك
ثيودورس الثاين للروم األرثوذكس.

وقال الدكتور مصطفى الفقي إنه ال يجد أفضل من التعاون
الثقايف بني البالد لتوطيد العالقات وترسيخها ،فالعالقة بني مرص
واليونان تاريخية ومتجذرة يف أعامق التاريخ؛ حيث تعد اإلسكندرية
أهم املدن لدى اليونانيني ،وكانت يو ًما تضم جالية يونانية كبرية.
وقدم البطريرك ثيودورس الثاين للروم األرثوذكس ،الشكر
للدكتور مصطفى الفقي ،وملكتبة اإلسكندرية ،ومنحه قالدة رفيعة
املستوى.
ومن جانبها ،قالت ماريانا فاردينويانيس إنها تشعر بالفخر تجاه
نجاح املركز الذي يسهم يف الحفاظ عىل تراثنا املشرتك .وأكدت أن
اليونانيني يشعرون بالفخر لتاريخ الهلينستية باإلسكندرية ،وأن املركز
يعطي فرصة لألجيال الشابة لدراسة اإلسكندرية الهلينستية ،وبناء
جسور تعاون أكادميي مهم بني البلدين.
الدكتور مصطفى الفقي يكرم ماريانا فاردينويانيس؛ الرئيس الرشيف ملركز
اإلسكندرية للدراسات الهلينستية.
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بدء األنشطة الثـقافية
يف قصر األمرية خدجية حبلوان
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الدكتور مصطفى الفقي وقيادات حلوان ومكتبة اإلسكندرية ،يتفقدون أنشطة قرص األمرية خديجة.

افتتحت مكتبة اإلسكندرية يف  27أكتوبر  2019قرص األمرية
خديجة بحلوان؛ ملامرسة أنشطة ثقافية وعلمية وتعليمية ،بالتعاون
مع محافظة القاهرة.
أكد الدكتور مصطفى الفقي أن املكتبة ال تألو جه ًدا يف نرش
الثقافة واملعرفة يف أي مكان؛ مثل القاهرة ،وأن قرص األمرية خديجة
أصبح منوذ ًجا مصغ ًرا ملكتبة اإلسكندرية ،وبؤرة إشعاع ثقايف يف
محيطه الجغرايف ،داع ًيا إىل االنفتاح والتعاون مع جامعة حلوان
واملدارس والجمعيات األهلية.
ويضم القرص مكتبتي الطفل والنشء ،ومعارض للفنون
والحرف اليدوية ،وأنشطة علمية؛ حيث يشرتك األطفال يف تجارب
علمية مثرية للحامس يف العلوم؛ كالفيزياء ،والكيمياء .وتقام فيه
فضل عن
ندوات ،وحفالت موسيقية ،وعروض سينامئية ومرسحيةً ،
عرض البانوراما الحضارية .Culturama
يُذكر أن محافظة القاهرة قد جددت قرص األمرية خديجة،
وسلمته للمكتبة؛ إلقامة أنشطة ثقافية وفنية وعلمية ملنطقة
حلوان ،وما حولها.
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فرقة املولوية تحيي ليلة االفتتاح يف قرص األمرية خديجة.
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دعم الفنون والثقافات
الفرنكوفونية
قناة السويس ...مكان الذكريات

احتفال مبرور  150عا ًما عىل افتتاح قناة السويس (-1869
ً
 ،)2019افتتح الدكتور مصطفى الفقي مؤمت ًرا بعنوان «قناة
السويس ...مكان الذكريات» ،نظمه مركز األنشطة الفرنكوفونية
مبكتبة اإلسكندرية ،بالتعاون مع جمعية مقتنيات فرديناند
ديليسيبس وقناة السويس ،وبحضور سفري فرنسا مبرص؛ ستيفان
روماتيه ،ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس؛
تريي شمبول ،ومديرة مركز الدراسات السكندرية؛ ماري دومينيك
نينا.

وقال الدكتور مصطفى الفقي« :أشعر أننا اآلن يف لحظة تتصل
بالذاكرة التاريخية للعالقات القوية بني البلدين ،التي تعد من
أقوى العالقات يف محيط البحر املتوسط».
كام أكد الفقي أن القناة متثل رشيا َن حيا ٍة بالنسبة ملرص،
بُنيت بجهود الفالح املرصي الذي بنى من قبل األهرامات ،وعقب
ذلك السد العايل؛ فاإلرادة املرصية ال تقف عند ح ٍّد ،وعندما يريد
املرصيون تحقيق يشء يعملون بكل جد وال يدخرون جه ًدا ،مضيفًا
عمل إنشائيًّا؛ ولكن مبثابة تحول يف
أن حفر قناة السويس مل يكن ً
العقلية املرصية ،والعالقات بني البلدين.

الدكتور مصطفى الفقي يستقبل كبار ضيوف مؤمتر «قناة السويس ...مكان الذكريات».
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وأوضح سفري فرنسا مبرص أنه عىل علم مبدى أهمية قناة
السويس ملرص ،فهي ال متثل أهمية اقتصادية فقط ،وعند حفرها
كانت رشيا َن حيا ٍة لكال البلدين ،مضيفًا« :ما يبهرين يف قناة السويس
هو بقاؤها يف ذاكرة الفرنسيني و َمن عملوا بها حتى تأميمها ،وهي
تستمر يف توطيد العالقات بني البلدين ،وسوف تظل حية يف
األذهان» ،مع ًربا عن فخره مبشاركة بالده يف هذا املرشوع العظيم.

اليوم العاملي للفرنكوفونية

مبناسبة اليوم العاملي للفرنكوفونية الذي يصادف  20مارس
من كل عام ،نظم مركز األنشطة الفرنكوفونية مؤمتر «الفنون
والثقافات الفرنكوفونية :املساهمة يف الحداثة» ،افتتحه الدكتور
مصطفى الفقي ،والسفري ستيفان روماتيه ،والسفري إبراهيم الخويل؛
مدير الشئون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية.

أثنى السفري ستيفان روماتيه عىل دور مكتبة اإلسكندرية يف
دعم الثقافة الفرنكوفونية يف مرص وتعزيزها.
وشدد عىل أن مرص تعد من أبرز الدول الفاعلة يف مجال
الفرنكوفونية ،والداعمة لثقافتها من خالل مدارس وجامعات
ومؤسسات ومراكز متعددة.

مجلس الطهطاوي للتنوير

يعد مجلس الطهطاوي للتنوير ملتقًى ثقافيًّا جدي ًدا أطلقته
مكتبة اإلسكندرية يف إبريل 2018؛ انطالقًا من الرسالة التنويرية
التي تضطلع بها املكتبة ،بصفتها مؤسسة ثقافية رائدة ،تسهم
بكل عزم ودأب يف جهود الدفع بحركة االنفتاح الفكري والنهضة
الثقافية واالرتقاء الحضاري .ويسعى املجلس إىل تسليط الضوء
عىل اإلسهامات الجليلة التي قدمها رواد التنوير الذين رفعوا شعلة
التحديث واالستنارة يف البالد ،وذلك منذ بدء إيفاد الطلبة املرصيني
يف بعثات تعليمية إىل خارج البلد ،ال سيام فرنسا يف ظل حكم
محمد عيل ،إىل منتصف القرن العرشين.

الدكتور مصطفى الفقي يُك ِّرم الدكتورة منى الشايب.

ونظَّم املجلس إىل اآلن عد ًدا من الندوات؛ منها «رفاعة
الطهطاوي أبو الفكر املرصي الحديث» ،و«قناة السويس رحلة عرب
العصور» ،و«عيل باشا مبارك :رائد النهضة التعليمية» ،و«التامزج
الشعري بني مصطفى لطفي املنفلوطي واألديب الفرنيس أدمون
روستان :مرسحية الشاعر منوذ ًجا» ،و«مصطفى مرشفة ...رائد
النهضة العلمية» ،وندوة «وصف مرص ...قراءة عرب الزمان واملكان»
التي كُ ِّرم فيها اسم الكاتب الصحفي الراحل زهري الشايب والسيدة
كرميته الدكتورة منى الشايب؛ األستاذ املساعد بكلية اآلثار يف
جامعة القاهرة؛ لرتجمتها العمل املوسوعي الفرنيس الضخم
«وصف مرص» إىل العربية.

وتنعقد الندوات التي ينظمها مجلس الطهطاوي بوترية ربع
سنوية ،مبشاركة نخب مرموقة من املثقفني واملفكرين واألكادمييني.
وتركز عىل التواصل القائم بني حركة النهضة والتحديث يف املايض
وقضايا العرص ومقتضياتها من جانب آخر.

السفرية فاطمة الزهراء عتامن.
السفري ستيفان روماتيه.

الكاتب الصحفي الفرنيس روبري سوليه ،والدكتورة رشيدة الديواين ،والكاتب الصحفي
رشيف الشوبايش يف ندوة «رفاعة الطهطاوي أبو الفكر املرصي الحديث».

مكتبــة اإلســـــكندرية
حتتفي مبرور  144عامًا
على صدور صحيفة األهرام
يف ذكرى صدور العدد األول من صحيفة األهرام باإلسكندرية
منذ  144عا ًما ،نظّم قطاع اإلعالم واالتصال احتفالية كربى شارك فيها
الدكتور مصطفى الفقي ،وعدد من القيادات الصحفية يتقدمهم
مكرم محمد أحمد؛ رئيس املجلس األعىل لتنظيم اإلعالم ،وكرم
جرب؛ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ،وعبد املحسن سالمة؛ رئيس
مجلس إدارة األهرام ،وعالء ثابت؛ رئيس تحرير صحيفة األهرام،
ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة األهرام املتنوعة ،ولفيف من كبار
كُتَّاب األهرام؛ أبرزهم صالح منترص ،وأمينة شفيق ،والدكتور أسامة
الغزايل حرب ،ومفيد فوزي ،والدكتور سليامن عبد املنعم ،وأحمد
الجمل ،وعدد من ال ُكتَّاب واملثقفني ،وقيادات املؤسسات الصحفية
َّ
األخرى.
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وقال الدكتور مصطفى الفقي إن األهرام ليست مجرد
صحيفة ،فهي مدرسة خ َّر َجت عظام ال ُكتَّاب ،وشهد الدور السادس
ملبناها العريق خروج إبداعات أبرز الكتاب واألدباء املرصيني؛ مثل
توفيق الحكيم ،ونجيب محفوظ ،وغريهام.
وأعرب عن سعادته الحتفاء املكتبة بهذه املناسبة يف مدينة
اإلسكندرية التي شهدت أيضً ا صدور العدد األول من األهرام،
مضيفًا« :كانت اإلسكندرية عاصمة مرص األوىل يف الفن والثقافة
واألدب ،وآن األوان أن تسرتد مكانتها وتستعيد أمجادها».
ت ُعد هذه االحتفالية مبثابة تدشني بداية االحتفال بذكرى مرور
 150عا ًما عىل صدور صحيفة األهرام؛ التي ظهرت للمرة األوىل
صحيفة أسبوعية يف أربع صفحات ،يوم السبت املوافق  5أغسطس
 1876يف مدينة اإلسكندرية ،عىل يد األخوين اللبنانيني ،سليم
وبشارة تقال ،ثم تطورت إىل أن أصبحت إحدى كربى املؤسسات
الصحفية.
حرض االحتفالية عدد كبري من أساتذة وطالب كليات اإلعالم،
فضل عن قنصل لبنان باإلسكندرية.
ً

بحث قضايا العلم
والتكنولوجيا
والتقنيات الحديثة
 100باحث شاب عربي وأمريكي
يتبادلون الخبرات العلمية

نظَّم معهد رساج الدين للبحوث املتقدمة متعددة
التخصصات مبكتبة اإلسكندرية ،بالتعاون مع األكادمييات الوطنية
للعلوم والهندسة والطب ،ندوة بعنوان «الحدود العربية األمريكية
السابعة» ،سلطت الندوة الضوء عىل أهمية متكني الباحثني الشباب؛
ليستطيعوا مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية الجديدة.

سلطت الندوة الضوء عىل التطورات الحديثة يف مجاالت
العلوم والطب والهندسة ،وأهم املواضيع اإلقليمية والعاملية؛
ومنها اسرتاتيجيات إدارة املياه ملكافحة التهديدات الناشئة ،والذكاء
االصطناعي ،واألمراض املعدية ،وتقنيات االستشعار.
بلغ عدد املشاركني يف الندوة  100عامل شاب بارز يف العلوم
والهندسة والطب من الواليات املتحدة ،وعدة دول عربية؛ هي
مرص ،وتونس ،واألردن ،ولبنان ،والكويت ،واإلمارات العربية
املتحدة ،واملغرب ،والسودان ،وعامن.
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أكد الدكتور مصطفى الفقي أن االهتامم باملوضوعات الثقافية
والفنية ،ال يجب أن يشغلنا عن االهتامم بالعلم ،وال سيام أن نهضة
األمم ترتبط ارتباطًا وثيقًا مبا تحرزه من تقدم علمي ،ثم أضاف
أن املنطقة العربية تحتاج إىل العلم يف بناء تقدمها ،يف ضوء ما
تشهده من اختالالت يف التنمية ،وانتشار الفقر والعنف يف بعض
بلدانها ،وبزوغ طاقات شابة مبدعة ،تحتاج إىل رعاية حتى يكون
لها إسهامها العلمي املتميز.

شارك يف االجتامع نخبة من العلامء العرب ،واملهندسني،
واألطباء الشباب الواعدين الذين تقل أعامرهم عن  45عا ًما ،مع
نظرائهم األمريكيني ،الذين ميكن أن تكون أبحاثهم قابلة للتطبيق
بشكل مبارش عىل بلدان منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
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تعاون وشراكات محلية ودولية
بحث التعاون مع املكتبة الربيطانية ومتحف العلوم

يف إطار زيارة الدكتور مصطفى الفقي للندن يف إبريل 2019
لبحث سبل التعاون مع عدد من كربى املؤسسات الثقافية ،التقى
بالسيد رويل كاتنج؛ املدير التنفيذي للمكتبة الربيطانية ،وعدد من
كبار مساعديه .وأكد كاتنج أنه يتابع إنجازات مكتبة اإلسكندرية،
وعد ًدا من برامجها املتميزة يف مجاالت الرقمنة وحفظ الرتاث
وسفارات املعرفة يف الجامعات .ودعا إىل التعاون يف نرش التسامح
بني األديان ،من خالل تعميق املعرفة املتبادلة.
مشيا إىل دور
ورحب الفقي بالتعاون مع املكتبة الربيطانية ً
مكتبة اإلسكندرية يف نرش األعامل الكربى يف الفكر اإلسالمي التي
تدعم التسامح والفهم الديني الصحيح ،واالهتامم بالرتاث القبطي
أصيل من تراث مرص.
بوصفه جز ًءا ً
ورحبت دام ماري؛ رئيسة مجموعة متاحف العلوم يف بريطانيا
بالدكتور مصطفى الفقي ،وأكدت أهمية التعاون يف نرش الثقافة
العلمية ،ودعم تواصل فئات املجتمع املتباينة مع العلوم ،والتأكيد
عىل أهمية التعليم يف هذا املجال.

سفارة معرفة جديدة بالعريش

وقَّعت مكتبة اإلسكندرية اتفاقًا مع جامعة العريش؛ بهدف
إنشاء سفارة معرفة بها ،وخالل حفل التوقيع أكد الدكتور مصطفى
الفقي أن مرشوع سفارات املعرفة الذي تتبناه مكتبة اإلسكندرية،
ووصل اآلن إىل الجامعات املرصية ،ميثل نافذة تعني الباحث
والدارس عىل االطالع عىل ما تحويه املكتبة من كتب ودوريات
علمية ودراسات .وأضاف الفقي أن جامعة العريش تحدي ًدا لها
وضع خاص؛ نظ ًرا ألهمية املكان واملكانة يف آنٍ واحد ،كام شدد
عىل حرص مكتبة اإلسكندرية عىل دعم أهل العريش وجامعتها،
يف ضوء ما تقوده الدولة من جهود حثيثة يف مجاالت التنمية
ومكافحة اإلرهاب.
وتأيت هذه الخطوة يف إطار دور مكتبة اإلسكندرية يف نرش
املعرفة يف جامعة العريش ،باعتبارها إحدى أبرز مؤسسات التعليم
العايل مبرص؛ وذلك بإتاحة مصادر املعلومات وقواعد البيانات
وأحدث الدوريات العلمية العاملية مبكتبة اإلسكندرية ،باإلضافة
إىل إتاحة املشاركة يف جميع الفعاليات واملؤمترات والندوات

الدكتور مصطفى الفقي مع السيد رويل كاتنج.
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تعاون بني مكتبة اإلسكندرية وأكادميية العلوم الرشطية
بالشارقة
الدكتور مصطفى الفقي مع الدكتور حبش النادي؛ رئيس جامعة العريش أثناء
توقيع اتفاقية إنشاء سفارة املعرفة بالجامعة.

التي تعقد داخل مكتبة اإلسكندرية عرب اإلنرتنت ،ووضع جميع
إمكانات املكتبة يف خدمة الطالب والباحثني وأعضاء هيئة التدريس
والعاملني ،وجميع املهتمني بالشأن العلمي واملعريف والثقايف داخل
محافظة شامل سيناء.
يُذكر أن مكتبة اإلسكندرية أنشأت بالتعاون مع الجامعات
املرصية  21سفارة معرفة.

جلسات اإلسكندرية الحوارية مرص 2050

يف سياق مذكرة الرشاكة املوقعة بني مكتبة اإلسكندرية ومكتب
املنسق املقيم لألمم املتحدة يف جمهورية مرص العربية ،ومتاش ًيا
مع التوجه الوطني العام لتفعيل اسرتاتيجية تنمية شاملة متمثلة
يف اسرتاتيجية التنمية املستدامة :رؤية مرص  ،2030نظم مركز
الدراسات والربامج الخاصة باملكتبة سلسة من الجلسات ُع ِقدت
تحت عنوان «حوارات اإلسكندرية مرص »2050؛ بهدف توفري إطار
من التعاون يركز عىل تعزيز حوار جديد ومبتكر للوصول إىل حلول
متميزة ومتكاملة لتعزيز مسرية التنمية املستدامة يف مرص.

ختام مؤمتر «مرص  2050رؤى ملستقبل مزدهر».

حفظ الرتاث الوثائقي العاملي

نظم قطاع املكتبات بالرشاكة مع منظمة اليونسكو ورشة
عمل إقليمية حول بناء القدرات يف مجال حفظ الرتاث الوثائقي
العاملي ،وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الدولية املعروفة يف
هذا التخصص.
دعت الورشة مجموعة مختلفة من املتخصصني من مرص وعدد
من الدول العربية لتفعيل دور اللجان الوطنية لربنامج اليونسكو
لذاكرة العامل  ،MoWالذي أُنشئ عام 1992؛ لضامن الحفاظ عىل
الرتاث الوثائقي العاملي – املطبوع والرقمي – وحاميته ،وإتاحة
الوصول إليه بشكل دائم .وهدفت الورشة إىل رفع الوعي بأهمية
هذه القضية خاصة يف الوطن العريب الذي يضم ثروة من الرتاث
الوثائقي يجب الحفاظ عليها.

أسبوع الشمول الرقمي للدول العربية

يف إطار االحتفال بأسبوع الشمول الرقمي يف املنطقة العربية،
نظمت مكتبة اإلسكندرية ،باالشرتاك مع االتحاد الدويل لالتصاالت
ومنظمة اليونسكو لقا ًء مع طالب الجامعة؛ للتعريف باألنشطة
والخدمات التي تقدمها املكتبة يف مجال االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات.
ويهدف أسبوع الشمول الرقمي إىل زيادة الوعي باستخدام
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة لعام  ،2030خاص ًة يف مجاالت الصحة والتعليم والبيانات
الضخمة؛ من أجل تعزيز الرفاهية.
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وتناولت «حوارات اإلسكندرية مرص  »2050عدة محاور
َمعنية بقضايا التنمية؛ ومنها املفاهيم الجديدة عن املجتمع
املتكامل ،وسوق العمل والعاملة ،واالبتكار التكنولوجي ،وقضية
التعليم ومستقبله ،ومستقبل التنمية املستدامة ،وقضايا التغري
املناخي ،واملتغريات املتوقعة يف هذا الصدد ،وموضوع الهجرة
والتغريات املرتتبة عليها .وخ ُِّصصت الجلسة الخامسة للشباب
وآرائهم عن ماذا تعني حياة مستدامة يف مرص  ،2050واملوضوعات
التي يعتربونها األكرث إلحا ًحا يف محيطهم يف مرص عام .2050

وقَّع الدكتور مصطفى الفقي ،والعقيد الدكتور محمد خميس
العثمني؛ مدير عام أكادميية العلوم الرشطية بإمارة الشارقة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،مذكرة تعاون يف املجاالت العلمية
املتنوعة .شملت املذكرة إعداد األعامل العلمية املشرتكة ،واملشاركة
يف الندوات واملؤمترات العلمية ،وتبادل اإلنتاج العلمي من مؤلفات
علمية ومراجع ،واإلفادة من الخرباء واملتخصصني يف مجاالت
االهتامم املشرتك.
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اليوم العالمي للمرأة ...2019
خطوات جادة نحو المساواة والتمكين
يف إطار االحتفال باليوم العاملي للمرأة ،نظَّم قطاع اإلعالم
واالتصال بالتعاون مع هيئة بالن إنرتناشيونال مؤمت ًرا بعنوان
«إشكاليات التنمية والثقافة والعمل» ،ناقش أهم قضايا املرأة يف
ظل املتغريات الثقافية املعارصة ،واالتجاه نحو ال مركزية الخدمات،
والتحديات التي تواجه املرأة يف مجال العمل ،والجهود التي
تبذلها يف مجال التنمية .شارك فيه عدد من القيادات النسائية،
والناشطات يف العمل األهيل.
ومل تقترص نقاشات مكتبة اإلسكندرية عىل القضايا املحلية للمرأة
املرصية ،بل امتدت لتشمل البنى الثقافية واالجتامعية ،والقانونية،
والسياسية ،واالقتصادية لوضع املرأة يف الوطن العريب؛ وذلك خالل
اجتامع إقليمي للخرباء بعنوان «املرأة وبناء املجتمعات العربية»،
نظَّمه برنامج دراسات املرأة والتحول االجتامعي التابع لقطاع البحث
األكادميي مبكتبة اإلسكندرية يومي  19و 20مارس .2019

قال الدكتور مصطفى الفقي إن مكتبة اإلسكندرية تهتم بعقد
اللقاءات التي تناقش قضايا املرأة العربية؛ فال تقدم للمجتمعات
إال بتقدم املرأة .وشدد عىل أن قضايا املرأة تعد ثقافية باألساس،
فال ميكن أن ننكر أن املجتمع يعاين من بعض األفكار واملعتقدات
التي تؤدي لتهميش املرأة وعزلها؛ ومنها تفضيل الولد عىل البنت
يف مجاالت مختلفة.
وقالت الدكتورة مها معاذ؛ املرشف عىل برنامج دراسات املرأة
والتحول االجتامعي ،إن أنشطة الربنامج تسلط الضوء عىل قضايا
رشا قويًّا للتنمية يف الدول العربية؛
املرأة وأوضاعها التي تعد مؤ ً
فاملرأة هي نصف املجتمع ،واملسئولة عن إعداد النصف اآلخر.

إضاءة مبنى مكتبة اإلسكندرية باللون الربتقايل يف إطار حملة الـ  16يو ًما ملناهضة العنف ضد املرأة.
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متكني ذوات االحتياجات الخاصة

بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل ،مكتب جمهورية مرص
العربية ،نظَّم برنامج دراسات املرأة والتحول االجتامعي عد ًدا
من الفعاليات الهادفة لدعم ذوات االحتياجات الخاصة؛ ومنها
مؤمتر «دور املرأة نحو خطوات فعالة لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة» .استهدف املؤمتر رفع مستوى وعي الفتيات بأهمية
دور املرأة التنموي يف دفع عجلة االقتصاد ،وتأثري هذا الدور يف
آليات التنمية املستدامة دون إغفال أهمية النساء من ذوات
االحتياجات الخاصة ودورهن يف هذا الصدد كجزء ال يتجزأ من
املجتمع.
وقالت بلريتا إليكو؛ ممثلة هيئة األمم املتحدة للمرأة يف مرص،
إن االحتفال باليوم العاملي للمرأة جاء لسد الفجوة بني الجنسني
يف العامل؛ حيث تتنوع هذه الفجوات والثغرات بني االقتصادي
واالجتامعي ،مشرية إىل أن األمم املتحدة تسعى من خالل الفعاليات
املختلفة إىل حث العامل عىل املشاركة الفعالة يف سد هذه الفجوة.

وأكد الدكتور أرشف مرعي؛ األمني العام للمجلس القومي
لشئون اإلعاقة ،أن تنمية املجتمع تتأثر مبدى مساهمة كل فئاته،
التي تسهم يف تسارع أو تباطؤ التنمية ،مش ًريا إىل أن ذوي اإلعاقة
وصول إىل
ً
بشكل عام يعانون يف املجتمع بداية من حرية الحركة
توافر الفرص ،وهو ما يتضاعف مع السيدات ذوات اإلعاقة؛ حيث
تزداد معاناتهن بسبب نوعني من التمييز؛ األول كونها امرأة ،والثاين
كونها ذات إعاقة.
ويف السياق نفسه ،نظَّمت املكتبة بالتعاون مع مؤسسة هانس
زايدل معرض «هي قادرة» يف الفرتة من  15إىل  19سبتمرب 2019؛
بهدف دعم رائدات األعامل املرصيات من ذوات االحتياجات
الخاصة ،ومتكينهن من املشاركة الفعالة يف دفع عجلة التنمية.
وشهد هذا املعرض مشاركات من مختلف األعامر من ذوات
القدرات الخاصة؛ حيث عرضن مجموعة من منتجاتهن؛ مثل
اإلكسسوارات اليدوية ،واملفروشات ،وأعامل الكروشيه والبامبو،
ومجموعة متنوعة من مختلف األعامل اليدوية.
النافذة اإلعالمية  -العدد األول  -يناير 2020
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نشاط مكتبة اإلسكندرية
في االتحاد الدولي للمكتبات
(اإلفال)
نَظَّم قطاع املكتبات مبكتبة اإلسكندرية مؤمتري االتحاد
الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات (اإلفال)؛ وذلك ضمن برنامج
املؤمترات التي أُقيمت عىل هامش املؤمتر الرئييس لإلفال ،الذي
ُع ِقد يف أثينا يف أغسطس ُ .2019ع ِقد املؤمتر األول بعنوان «مؤمتر
إتاحة خدمات املكتبات للجميع ولألشخاص ذوي اإلعاقة يف قراءة
املطبوعات» ،وهو أول مؤمتر لقسم ذوي االحتياجات الخاصة
كل من مكتبة اإلسكندرية و(اإلفال)؛ بالتعاون
باالتحاد .نَظَّم املؤمتر ٌّ
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات املرصية ،ودار الكتب
والوثائق القومية ،وهيئة التعاون الدويل اليابانية .JICA

مؤمتر «إتاحة خدمات املكتبات للجميع ولألشخاص ذوي اإلعاقة
يف قراءة املطبوعات».

و ُع ِقد املؤمتر الثاين بعنوان «املؤمتر التابع للقسم الخامس
لالتحاد الدويل لجمعيات ومؤسسات املكتبات» ،الذي يناقش
قيادات املكتبات الدولية يف إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا
الالتينية والكاريبي.
من ناحية أخرى استضاف قطاع املكتبات ورشة العمل
الدولية لالتحاد الدويل للمكتبات (اإلفال) ،ملدة يومني تحت عنوان
«اسرتاتيجية اإلفال »2024–2019؛ إلطالق االسرتاتيجية الخمسية
لالتحاد الدويل للمكتبات.
ون ّوه الدكتور أمجد الجوهري؛ رئيس قطاع املكتبات ،بأهمية
عقد ورشة العمل الدولية بالتعاون مع (اإلفال) ،التي يشارك فيها
سكرتري عام (اإلفال) ،ورئيس االتحاد العريب للمكتبات واملعلومات،
رئيسا للجمعيات املهنية
ومجموعة من الخرباء الدوليني ،وً 15
للمكتبات.

شخصيات عالمية في
مكتبة اإلسكندرية
املخرج العاملي كوبوال

استقبل الدكتور مصطفى الفقي املخرج العاملي فرانسيس
فورد كوبوال ،وحفيدته كوزميا .وقد أعرب كوبوال عن سعادته
لزيارة مكتبة اإلسكندرية .وقد زار القاهرة واألقرص وأسوان أيضً ا،
واطلع عىل كثري من أوجه الحضارة املرصية ،وذلك للمرة األوىل.

يف السياق نفسه ح َّمل الدكتور مصطفى الفقي السيد ونستون
رسال ًة شفهي ًة إىل الوزير املختص يف بالده ،بشأن ترحيب مجلس
أمناء مكتبة اإلسكندرية يف اجتامعه األخري بدعوة السيدة جاسيندا
أرديرن؛ رئيسة وزراء نيوزيلندا ،إىل عضوية املجلس يف الوقت
الذي تراه ،وهو املجلس الذي يضم عد ًدا من الشخصيات الدولية
املرموقة يف شتى املجاالت؛ وذلك تقدي ًرا لدورها املهم يف دعم ثقافة
التعايش واملواطنة وقبول اآلخر.

وفد قضايئ مرصي–صيني

تفقد كوبوال أرجاء مكتبة اإلسكندرية ،وزار قاعة القراءة
الرئيسية ،واملتاحف ،ومتحف املخطوطات ،وأعرب عن إعجابه
برقمنة ذاكرة مرص الحديثة ،وسأل عن املعلومات املتوفرة عن
األديب املرصي نجيب محفوظ ،الذي ذكر أنه يستمتع كث ًريا بقراءة
رواياته املرتجمة.

كبري مستشاري املكتبة الوطنية يف نيوزيلندا

استقبل الدكتور مصطفى الفقي السيد ونستون روبرت؛ كبري
املستشارين باملكتبة الوطنية يف نيوزيلندا ،الذي أعرب عن تقديره
العميق ملكتبة اإلسكندرية ،ورغبته يف مد جسور التعاون بينها
وبني املكتبة الوطنية يف بالده.

استقبل الدكتور مصطفى الفقي املستشار نابليون غربيال؛
رئيس محكمة استئناف اإلسكندرية وعضو مجلس القضاء األعىل،
واملستشار عبد العزيز أبو عيانة؛ رئيس نادي قضاة اإلسكندرية
الحايل ،ورئيس التأديب السابق ملحكمة استئناف املنصورة،
ووف ًدا رفيع املستوى من القضاة املرصيني والصينيني .ضم الوفد
من الجانب املرصي املستشار محمد املشد؛ رئيس محكمة رشق
اإلسكندرية االبتدائية ،واملستشار ممدوح حشيش؛ رئيس محكمة
االستئناف بالقاهرة ،واملستشار عزت أبو الخري؛ رئيس محكمة
الجنايات بالقاهرة ،واملستشار هشام بهلول؛ املحامي العام بنيابة
النقض ،واملستشار أحمد مهابة.
وأعرب الدكتور مصطفى الفقي عن سعادته الستقبال الوفد
الصيني بصحبة األساتذة الكبار من القضاة املرصيني ،مؤك ًدا عمق
الصلة الثقافية والتاريخية التي تجمع مرص والصني.
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عروض فنية متنوعة
في صيف اإلسكندرية
تضمنت فعاليات مهرجان الصيف الدويل السابع عرش هذا
العام العديد من الحفالت املوسيقية وورش العمل ،وندوات
ومحارضات لفنون املوسيقى والغناء واملرسح ،وتضمنت كذلك
عروضً ا مستقلة للسينام .وافتتح املهرجان الفريق الغنايئ األردين
«جدل» ،كام شارك يف املهرجان العديد من الفنانني املرصيني
املتميزين؛ ومنهم الفنان عيل الحجار ،واملوسيقار عمر خريت،
والفنان مدحت صالح ،والفنان خالد سليم ،والفنان هشام
عباس ،بجانب بعض الفنانني الشباب؛ مثل عازفة املارميبا نسمة
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عبد العزيز ،والفنان محمد محسن ،ونوران أبو طالب ،ونسمة
محجوب ،والفنان السوري طارق السويدان ،باإلضافة إىل العرض
املرسحي «أمني ورشكاه» للفنان أحمد أمني ،والحفالت الشعرية
لكل من عمرو حسن وعمرو قطامش ،وعرض ستاند آب كوميدي
ٍّ
من تقديم محمد حلمي .وأتاح املهرجان الفرصة للعروض
املوسيقية للفرق املوسيقية املحلية واألجنبية.
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مهرجان حكاوى الجاز

شارك نجوم املوسيقى يف مرص والعامل يف الدورة الثالثة من
مهرجان حكاوى الجاز الذي نظمه مركز الفنون؛ بهدف نرش
موسيقى الجاز يف مرص ،وتشجيع التبادل الثقايف بني الفرق املرصية
واألجنبية ،من خالل الحفالت وورش العمل ،باإلضافة إىل خلق
مساحة لالبتكار واالرتجال ألعامل الشباب والجمهور .يعد املهرجان
فرصة عظيمة للموسيقيني الشباب والهواة لالجتامع م ًعا والتعلم
من موسيقيي الجاز املحرتفني .استضاف املهرجان هذا العام فرقًا
أجنبية من الواليات املتحدة األمريكية وإسبانيا وهولندا ،وباقة من
أشهر نجوم الجاز يف مرص .وافتتحه رائد موسيقى الجاز العاملي
يحيى خليل.

موسم فني جديد ألوركسرتا مكتبة اإلسكندرية

بدأت أوركسرتا مكتبة اإلسكندرية أوىل حفالت املوسم الفني
 ،2020-2019بربنامج يُق َّدم ألول مرة عىل مسارح املكتبة؛ حيث
قدمت السيمفونية الخامسة لبيتهوفن املعروفة بسيمفونية
«رضبات القدر» ،باإلضافة إىل كورال فانتازي للبيانو والكورال
واألوركسرتا .شارك بالحفل عازف البيانو املرصي العاملي رمزي
ييس ،إىل جانب أوركسرتا املكتبة ،وأوركسرتا الشباب ،والكورال
السيمفوين ملكتبة اإلسكندرية بقيادة املايسرتو ناير ناجي ،القائد
األسايس لألوركسرتا بداي ًة من هذا املوسم .وتقدم األوركسرتا
هذا املوسم عد ًدا من الحفالت ،تتنوع بني املوسيقى الكالسيكية
املرصية والعاملية ،مع االهتامم بتقديم حفالت وورش عمل خاصة
باألطفال والشباب.
يُذكر أن املوسيقار الكبري راجح داود يعمل مستشا ًرا ملركز
الفنون مبكتبة اإلسكندرية.

املايسرتو ناير ناجي.
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املوسيقار راجح داود.

معارض
مكتبة اإلسكندرية
طباعة الحرف العريب

يف إطار االحتفال بالعام الثقايف «املرصي-الفرنيس» ،نَظَّمت
إدارة املعارض واملقتنيات الفنية ومركز دراسات الخطوط مبكتبة
اإلسكندرية ،باالشرتاك مع املعهد الفرنيس مبرص معرض «طباعة
الحرف العريب» ،يف الفرتة من  11سبتمرب إىل  6أكتوبر .2019
استعرض املعرض عدة قرون من إبداعات فن الخط العريب يف شكله
املطبوعُ ،مربزًا تاريخ الحروف العربية املطبوعة وتطورها منذ
بدايات القرن السادس عرش وصولً إىل القرن الحايل .وقَ َّدم املعرض
عد ًدا من امللصقات من عدة دول عربية ،و َع َر َض مجموعة مختارة
بعناية من اإلبداعات الخطية للفنانني املعارصين ،إىل جانب ذلك
ُعرضت مختارات من وثائق املجموعة االستثنائية املحفوظة بقسم
الكتب النادرة مبتحف املخطوطات باملكتبة ،ومجموعة أخرى من
مقتنيات مركز دراسات الخطوط.

أجندة 2019
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استعرضت الدورة الثانية عرشة ملعرض أجندة « 2019مرت×مرت
مساحة حرة لإلبداع» الكثري من األعامل والتجارب املتنوعة
فكريًّا وتقن ًّيا ،قدمها عدد من الشباب ،كث ٌري منهم يشارك يف هذا
املعرض للمرة األوىل ،األمر الذي يسهم إىل حد كبري يف تعظيم دور
«أجندة»؛ كونها بوابة مهمة ومؤثرة ،يعرب من خاللها العديد من
الفنانني الواعدين إىل عامل الحركة التشكيلية مساهمني يف إضفاء
كثري من النشاط والحيوية والجد عىل هذه الحركة.
وقد أُعلن عن هذه الدورة والدعوة إىل املشاركة فيها من
خالل شبكات التواصل االجتامعي فقط ،وتلقَّى الدعوة أكرث من
خمسة آالف متعامل مع هذه الشبكات ،وتَ َق َّدم أكرث من أربعامئة
فنان وفنانة من محافظات عدة ،باإلضافة إىل مشاركة بعض الفنانني
من خارج مرص ،واختري مائة وخمسون فنانًا للمشاركة يف املعرض.
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معرض «أول مرة».

أول مرة

يهدف معرض «أول مرة» إىل استقطاب الفنانني والفنانات
الواعدين يف املراحل األوىل من مشوارهم الفني – وقد بدأت
خاصا بهم – ممن مل يقوموا
شخصيتهم الفنية تتبلور ،وتأخذ ً
شكل ًّ
بعرض أعاملهم الفنية يف معرض فردي من قبل ،فيكون عرض
أعاملهم من خالل معرض «أول مرة» وكأنه معرض فردي خاص
بكل منهم.
ٍّ
وشهدت الدورة الرابعة عرشة للمعرض هذا العام مشاركة
متميزة للعديد من الفنانات املرصيات الشابات ،واتجه اختيار
األعامل املعروضة وطريقة عرضها ،نحو إظهار تجربة الفنان بشكل
تعب عن
متكامل؛ حيث يشعر املشاهد بحالة خاصة وأصيلة ِّ
توجه الفنان ،وليس مجرد التعرض لعمل أو عملني أو عدة أعامل
منفصلة املوضوع لفنان واحد .وقد ساعد هذا التناول يف تحقيق
ظهور الفنانني وإبراز تجربتهم الفنية بشكل واضح.

ثقافتنا مستقبلنا :معرض الرتاث

نظم مركز اإلسكندرية للدراسات الهلينستية مبكتبة اإلسكندرية
بالتعاون مع مرشوع «إميينا» بجامعة أكسفورد باململكة املتحدة
معرض صور بعنوان «ثقافتنا مستقبلنا :معرض الرتاث»؛ بهدف
زيادة وعي الجمهور بالطرق الحديثة للتوثيق األثري والرتايث ،ضم
املعرض  12لوحة مصممة للجمهور املتخصص وغري املتخصص عىل
حد سواء ،تدور حول اآلثار والرتاث الثقايف يف مرص خالل الحقبة
الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية واإلسالمية.
ضم املعرض أربع لوحات حول العوامل الطبيعية التي تؤثر
يف املواقع الرتاثية واألثرية ،إىل جانب لوحات تعرض أمثلة لعدد
من مرشوعات حامية بعض املواقع األثرية وصيانتها؛ كمعابد
النوبة والدير األحمر .كام تضمن لوحات تدور حول استخدام صور
األقامر الصناعية يف التعرف عىل املواقع الرتاثية واألثرية يف إطار
األنشطة التدريبية الخاصة مبرشوع «اإلميينا».
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التاج الفرتوغرايف :كنوز من ُمتحف املجوهرات امللكية
باإلسكندرية

نظم ُمتحف اآلثار مبكتبة اإلسكندرية ،بالتعاون مع ُمتحف
املجوهرات امللكية ،ومؤسسة عدسة لفنون الفوتوغرافيا معرضً ا
للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «التاج الفوتوغرايف :كنوز من
ُمتحف املجوهرات امللكية باإلسكندرية» ،الذي ألقى الضوء
عىل مقتنيات القرص وروعة العامرة التي تنتمي لطراز الباروك
والروكوكو؛ حيث أبرز تأثري عرص النهضة يف اللوحات املصورة عىل
األسقف ،واللوحات الجدارية يف املمرات ،والقاشاين إيطايل الصنع
خصيصا للقرص ،واألرضيات امل ُـغطاة بقطع الفسيفساء
الذي أُعد
ً
امل ُنفذة عىل شكل لوحات وأشكال نباتية وهندسية.
جاء املعرض بهدف نرش الوعي الثقايف واملعريف الذي ميكننا من
الربط بني الفنون والتاريخ ،إىل جانب إزالة الحاجز بني املصورين
واملتاحف واملناطق األثرية؛ لخلق تعاون يسهم يف دعم السياحة
فضل عن إنتاج أعامل فنية
الداخلية والخارجية مبرص وتنميتهامً ،
وتوثيقية عىل مستوى احرتايف؛ لتنمية الدعاية والتوثيق السياحي
وتطويرهام.

معرض «طريق اإلنكا الرئييس».

الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات

بالتعاون مع املجلس األعىل للثقافة ،افتتحت إدارة املعارض
واملقتنيات الفنية «الدورة الثانية لصالون فنون النسجيات»،
مبشاركة مجموعة من املؤسسات الفنية املتخصصة ،وعىل رأسها
دار النسجيات املرسمة ،ومؤسسة ويصا واصف ،وهيئة قصور
الثقافة ،ومؤسسة أصالة لرعاية الفنون الرتاثية واملعارصة ،باإلضافة
إىل أعامل ما يزيد عن مائة فنان من مبدعي فن النسيج مبرص
من جميع األجيال ،ويف مختلف فنون النسجيات من كليم وسجاد
يدوي ونصف يدوي وجوبالن وكوالج نسجي وطباعة.
يأيت الصالون يف إطار االهتامم بنرش الثقافة الجاملية واملعرفية
والبرصية يف عامل فنون النسجيات كلغة للتـعبري الفني ،باإلضافة إىل
التعريف بهذا الفن الفريد ،بشكل يضمن الحفاظ عىل تراث فن
أول ،ثم
النسيج عرب العصور املتعاقبة ،ويضمن استمراريته بالرعاية ً
بالتطوير وتحديث التقنيات املتعددة يف ظل أحدث االتجاهات
العاملية لهذا الفن العريق.

طريق اإلنكا الرئييس

افتتح سفري دولة بريو بجمهورية مرص العربية معرضً ا للصور
الفوتوغرافية تحت عنوان «طريق اإلنكا الرئييس» .وضم املعرض
بني جنباته عد ًدا من الصور الفوتوغرافية املميزة التي التقطت
لطريق اإلنكا ،الذي يعد أحد أهم شبكات الطرق يف أمريكا
الالتينية؛ نظ ًرا المتداده عىل طول ثالثني ألف كيلو مرت مربع يف
عدد من الدول؛ منها بريو واإلكوادور وبوليفيا وكولومبيا وأجزاء من
األرجنتني وتشييل؛ وكونه شاه ًدا عىل قيام وانهيار عدة حضارات
التينية يف هذه املنطقة الوعرة من العامل .ومن الجدير بالذكر أن
اليونسكو قد ضمت هذا الطريق الشهري ملواقع الرتاث العاملي.

إبداعات الطفل والنشء يف معرض «الورشة»

عقدت مدرسة الفنون معرضً ا بعنوان «الورشة  -إبداعات
الطفل والنشء» ،ضمن فعاليات االحتفالية السنوية ملدرسة الفنون.
وتعد هذه الدورة الثانية عرشة ملعرض الورشة؛ حيث تضمن عرضً ا
ألعامل األطفال والناشئني الذين شاركوا يف ورش العمل املختلفة
التي أقيمت عىل مدار إجازيت نصف العام والصيف ،وتتنوع ورش
العمل التي تقدمها مدرسة الفنون بني الفنون التشكيلية (النحت،
والخزف ،واملوزاييك ،والصلصال ...إلخ)؛ واملرسح (تصنيع العرائس،
واأللعاب املرسحية)؛ والسينام (فيلم تحريك ،ومبادئ صناعة
الفيلم ،ومبادئ صناعة فيلم رسوم متحركة).

«صالون فنون النسجيات».
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تضمن املعرض هذا العام نتاج ورش عمل برنامج مدرسة
الفنون لذوي االحتياجات الخاصة؛ حيث قامت مدرسة الفنون
خصيصا لهم .كام
بتصميم برنام ٍج يف صورة ورش عملٍ فنية ُصممت
ً
أُقيم عىل هامش املعرض أربع ورش عمل فنية لفنون (التصميم،
والنحت ،واألوريجامي ،والكوالج).
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إهداءات ومقتنيات
مكتبة اإلسكندرية
تستقبل مكتبة اإلسكندرية بشكل دوري مجموعة متميزة
من اإلهداءات من األفراد واملؤسسات والحكومات من داخل
مرص وخارجها؛ من أجل خدمة أهداف املكتبة من خالل تنمية
املقتنيات .وتأيت هذه اإلهداءات انطالقًا من إميان تلك الجهات
برسالة املكتبة التي تسعى ألن تكون مرك ًزا متمي ًزا يف إنتاج املعرفة
ونرشها ،وملتقًى للحوار والتفاهم بني الشعوب والحضارات.

مكتبة الدكتور أحمد زويل

استقبلت مكتبة اإلسكندرية مكتبة العامل املرصي الدكتور
أحمد زويل ،التي أهدتها حرمه السيدة الدكتورة دميا فحام؛ لتصبح
إحدى أهم املجموعات الخاصة التي تقتنيها املكتبة.
وتتضمن مكتبة الدكتور أحمد زويل بعض الكتب العلمية
واألدبية والتاريخية ،وكت ًبا تتناول مشوار حياته بلغات مختلفة،
وكت ًبا عن إنجازاته العلمية ،باإلضافة إىل بعض الصور الخاصة به
خالل احتفاليات التكريم املختلفة .وتتنوع محتويات املكتبة بني
إصدارات باللغة العربية يف التاريخ والسياسة والفنون واآلداب،
وأبحاث علمية وسري ذاتية بلغات أجنبية.
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الدكتور مصطفى الفقي ،والسيدة هدايت تيمور؛ قرينة األستاذ محمد حسنني
هيكل ،يوقعان اتفاقية إهداء مكتبة اإلسكندرية أوراق هيكل ووثائقه.

كتب وأوراق األستاذ محمد حسنني هيكل

تسلمت مكتبة اإلسكندرية يف سبتمرب  2019جميع أوراق
ووثائق الكاتب الصحفي الكبري محمد حسنني هيكل ،وبدأت
عملية أرشفة الوثائق وتصنيفها إلتاحتها للجمهور .وسوف تنشئ
املكتبة متحفًا لحفظ مكتبة األستاذ هيكل الفريدة ،متضمنة كتبه
فضل عن بعض املتعلقات الشخصية ،ومنها املكتب الذي
وأوراقهً ،
جلس عليه وشَ هِد كتاباته.
يأيت ذلك يف إطار االتفاق املربم بني مكتبة اإلسكندرية وعائلة
حرصا من الطرفني عىل إتاحة املعرفة
األستاذ محمد حسنني هيكل؛ ً
ألجيال من الشباب حول ما شهدته مرص والوطن العريب بأرسه من
تطورات وأحداث فاصلة عىل مدار عقود.

مكتبة املؤرخ الدكتور يونان لبيب رزق

استقبلت مكتبة اإلسكندرية اإلهداء الخاص مبكتبة املؤرخ
الدكتور يونان لبيب رزق ،ويشتمل عىل بعض مؤلفاته ،باإلضافة
إىل كتب ودوريات يف مختلف املوضوعات السياسية والتاريخية
واألدبية.

ومن الجدير بالذكر ،أن الدكتور يونان لبيب رزق سبق أن
ترأس قسم التاريخ الحديث بكلية البنات ،جامعة عني شمس،
وكانت له صفحة خاصة يف جريدة األهرام بعنوان «األهرام ديوان
الحياة املعارصة» ،وله العديد من املؤلفات والكتب؛ ومنها «الحياة
الحزبية يف مرص يف عهد االحتالل الربيطاين» ،و«تاريخ الوزارات
املرصية» ،و«حرية الصحافة يف مرص من عام  1778وحتى عام
 ،»1924و«األصول التاريخية ومسألة طابا» ،و«قراءات تاريخية
عىل هامش حرب الخليج» ،باإلضافة إىل العديد من املؤلفات
األخرى.

مجموعة الكاتب صالح عيىس

تسلمت مكتبة اإلسكندرية مجموعة الكاتب الصحفي الكبري
صالح عيىس – األمني العام السابق للمجلس األعىل للصحافة –
التي أهدتها زوجته الكاتبة أمينة النقاش .وتأيت هذه املجموعة
كجزء من مشاريع ضخمة أطلقتها مكتبة اإلسكندرية لتوثيق
التيارات والحركات السياسية والحزبية يف مرص.

مكتبة الدكتور رفعت السعيد

استقبلت مكتبة اإلسكندرية اإلهداء الخاص مبكتبة املرحوم
الدكتور رفعت السعيد؛ السيايس اليساري املرموق ورئيس حزب
التجمع السابق .ويشتمل اإلهداء عىل مؤلفاته ،باإلضافة إىل
العديد من الكتب والدوريات التي تتناول موضوعات مختلفة؛
أبرزها الكتب السياسية والدينية ،باإلضافة إىل الكتب الرتاثية
النادرة والقيمة .ويعد رفعت السعيد من األسامء البارزة يف
الحركة الشيوعية املرصية منذ أربعينيات القرن العرشين إىل نهاية
السبعينيات ،وترأس حزب التجمع خلفًا لألستاذ خالد محيي الدين،
وكان نائبًا سابقًا يف مجلس الشورى املرصي.

إهداءات الدكتور محمد شاكر

أهدى الدكتور محمد شاكر؛ العميد األسبق لكلية الفنون
الجميلة ،إىل مكتبة اإلسكندرية عد ًدا من لوحاته الفنية املميزة،
باإلضافة إىل أربع وحدات سكنية قد تُستخدم يف أغراض العرض
املتحفي أو يف أي نشاط فكري وفني آخر ،وكذلك قطعة أرض
لدعم األنشطة الثقافية والفنية والتعليمية باملكتبة.
جدير بالذكر أن األستاذ الدكتور محمد شاكر؛ األستاذ املتفرغ
بكلية الفنون الجميلة بجامعة اإلسكندرية ،قد شغل عدة مناصب؛
منها الرئيس األسبق لقسم التصوير بالكلية ،ثم شغل منصب عميد
الكلية ،باإلضافة إىل كونه أحد الوجوه البارزة كمحارض واستشاري
يف املجاالت الثقافية والفنية بجامعة اإلسكندرية.
شارك محمد شاكر يف عدد كبري من املعارض الجامعية املحلية
والدولية ،باإلضافة إىل املعارض الخاصة .ولشاكر كثري من األعامل
الفنية املتنوعة من فنون الفسيفساء ،والزجاج امللون ،وأعامل يف
فن النحت ،والتصميامت املطبوعة ،والتصميم الداخيل ،والتصميم
املعامري لعدد من الهيئات واملؤسسات الحكومية والخاصة داخل
مرص وخارجها .وقد حصل عىل عدد من الجوائز وامليداليات
وشهادات التقدير من جهات محلية ودولية.

مكتبة الدكتور صويف أبو طالب

تسلمت مكتبة اإلسكندرية اإلهداء الخاص مبكتبة املرحوم
األستاذ الدكتور صويف أبو طالب؛ األكادميي والسيايس املرصي
ورئيس مجلس الشعب ،الذي شغل منصب رئيس جمهورية
مرص العربية يف الفرتة االنتقالية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور
السادات.

الدكتور مصطفى الفقي يستقبل الدكتور محمد شاكر.
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يتضمن اإلهداء بعض مؤلفاته؛ ومنها «أبحاث يف مبدأ
سلطان اإلرادة يف القانون الروماين» ،و«القانون الروماين :أحكام
االلتزام» ،و«دروس يف املجتمع العريب» ،و«تاريخ النظم القانونية
واالجتامعية» ،و«اشرتاكيتنا الدميقراطية :أيديولوجية ثورة مايو
 ،»1971و«الوجيز يف القانون الدويل يف القانونني املرصي واللبناين»،
و«التكامل املرصي السوداين :فلسفة التكامل» ،و«تاريخ القانون
يف مرص» .كام يشتمل اإلهداء عىل بعض الكتب للفقيه القانوين
عبد الرزاق السنهوري؛ ومنها «مصادر الحق يف الفقه اإلسالمي:
دراسة مقارنة بالفقه الغريب» بجميع أجزائه.
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من سجل الزوار

استقبلت مكتبة اإلسكندرية هذا العام عد ًدا كب ًريا من الزائرين
والوفود رفيعة املستوى ،الذين حرصوا عىل تفقد قاعات املكتبة
ومراكزها ومعارضها ،والتعرف عىل أنشطتها ومرشوعاتها ،ومقابلة
مدير املكتبة؛ لبحث سبل التعاون املشرتك.
وضم سجل الزوار هذا العام زيارة بطريرك اإلسكندرية
للروم األرثوذكس البابا ثيودوروس الثاين ،ووفد رفيع املستوى من
القيادات الدينية الربيطانية ،ووفد من مجلس النواب القربيص
برئاسة السيد دميرتيوس سيلوريس؛ رئيس املجلس ،وإيفانجيلوس
أبوستوالكيس؛ وزير الدفاع اليوناين ،وإيفان سوركوش؛ سفري بعثة
االتحاد األورويب يف مرص ،ورينو موزولييه؛ رئيس إقليم جنوب
بروفانس ألب كوت دازور بفرنسا ،والدكتور محمد خميس
العثمني؛ مدير أكادميية الرشطة يف الشارقة ،وغريهم من السياسيني
واألكادمييني والشخصيات العامة.
كام استقبلت مكتبة اإلسكندرية سفراء عدد كبري من
الدول؛ منها دولة باراجواي ،وتايالند ،وأملانيا ،وغينيا ،والفاتيكان،
وموريتانيا ،والهند ،وكوبا ،واألردن ،والصني.

السيد دميرتيوس سيلوريس؛ رئيس مجلس النواب القربيص.
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وفود محلية ودولية
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نظم قطاع اإلعالم واالتصال ،بالتعاون مع الجمعية املرصية
للكاريكاتري وجمعية القاهرة الخريية األرمينية العامة ،احتفالية
مبناسبة مرور  120عا ًما عىل ميالد الفنان األرمني «ألكسندر
صاروخان»؛ أحد رموز الكاريكاتري يف مرص.
قال الدكتور سامح فوزي؛ رئيس قطاع اإلعالم واالتصال ،إن
هذه االحتفالية تأيت تقدي ًرا لقيمة صاروخان الفنية ،ودوره يف
ازدهار فن الكاريكاتري يف مرص .كام أن أعامله تعد جز ًءا من ذاكرة
املجتمع ،وشاهدة عىل اللحظات السياسية الفارقة يف تاريخ مرص.
أكد األستاذ جمعة فرحات؛ رئيس الجمعية املرصية
للكاريكاتري ،أنه يحمل تقدي ًرا كب ًريا لصاروخان ،ويراه مؤسس
رسم
الكاريكاتري املرصي؛ حيث إن كل املحاوالت التي سبقته كانت ً
عاديًّا ،وليست كاريكات ًريا .وأشار إىل أنه كان صاحب ريشة عظيمة،
واتسمت رسوماته بالحيوية وكأنها تتحرك ،وهو أستاذ الكاريكاتري
الذي تتلمذ له عدد كبري من الفنانني.
كام أعربت األستاذة سيلفيا نارديان؛ حفيدة صاروخان ،عن
سعادتها بإقامة هذا الحدث الذي يحتفي بصاروخان وإبداعاته،
مؤكدة أن عام  2019هو عام صاروخان؛ حيث شهد هذا العام
نرش مذكراته باللغة األرمنية ،إىل جانب إقامة معرض عن حياته
وأعامله.
عرض األستاذ عبد الله الصاوي؛ الباحث يف تاريخ وذاكرة
الكاريكاتري ،مجموعة من الصور النادرة عن حياة صاروخان
وأعامله ،وأعرب عن سعادته لعرض هذه الصور ألول مرة مبكتبة
اإلسكندرية ،الفتًا إىل أنها تأيت يف إطار مرشوع لتوثيق الكاريكاتري
املرصي.

لوحة عمر تركيوس (إسبانيا) مبعرض «صاروخان يعود من جديد».

وأكد الصاوي أن صاروخان استطاع أن يعرب عن املشهد
أعامل
السيايس املرصي والروح الوطنية من خالل الكاريكاتري ،فقدم ً
كثرية عن ثورة يوليو وحرب أكتوبر ،وبورتريهات لقادة وزعامء
مرصيني؛ كسعد زغلول ومحمد نجيب وجامل عبد النارص وغريهم.
شهدت االحتفالية إقامة معرض فني تضمن عد ًدا من األعامل
ُعرِضَ ت من قبل يف املسابقة الدولية «صاروخان يعود من جديد»،
شارك فيها  180فنانًا .واجتذبت االحتفالية جمهو ًرا عريضً ا من
اإلسكندرية وخارجها.
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سيلفيا نارديان؛ حفيدة صاروخان.

نصف مليون زائر
و 170فعالية ثقافية
في معرض اإلسكندرية الدولي للكتاب
للعام الخامس عرش عىل التوايل ،نظمت مكتبة اإلسكندرية
املعرض السنوي الدويل للكتاب يف الفرتة من  25مارس إىل  7إبريل
 .2019وشهد هذا العام إقبالً جامهرييًّا ،وحقق معدالت وأرقا ًما
قياسية؛ حيث بلغ عدد رواد املعرض أكرث من نصف مليون شخص
عىل مدار أسبوعني.

شهد معرض الكتاب هذا العام تعاونًا بني مكتبة اإلسكندرية،
والهيئة املرصية العامة للكتاب ،واتحاد النارشين املرصيني .كام َح َّل
معهد املخطوطات العربية ضيف رشف؛ وهو أول مؤسسة أكادميية
تابعة لجامعة الدول العربية ،تأسس عام  ،1946ويعد من أبرز
املؤسسات العربية العاملة يف هذا املجال.

شاركت يف املعرض  50دار نرش مرصية وعربية .وضم
املعرض أجنحة أربع دول عربية؛ هي الكويت ،واإلمارات،
وسوريا ،وفلسطني .كام استضاف املعرض داخل مكتبة اإلسكندرية
أجنحة العديد من الهيئات الحكومية والعربية؛ مثل وزارة اآلثار،
واألكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،واملجلس القومي للصحة
النفسية ،واملركز القومي للرتجمة ،ومؤسسة األزهر.
وأُضيف جناح سور األزبكية ليكون من ضمن أجنحة املعرض؛
مراعا ًة للشباب الذين يريدون الحصول عىل كتب منخفضة الثمن،
أو نفدت ومل ت ُطبع مرة أخرى.

رقم قياس ًّيا يف عدد الفعاليات الثقافية
وحقق معرض الكتاب ً
التي أُقيمت عىل هامشه؛ حيث وصلت إىل  170فعالية ،تحدث
فيها  665متحدث ًا ،منهم  428متحدث ًا من مبدعي اإلسكندرية
ومثقفيها ،بنسبة  .%65وبلغ عدد الحضور لكل الفعاليات  17ألف
شخص.

لقاء مفتوح للدكتور مصطفى الفقي مع جمهور معرض الكتاب.
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كل من الدكتور هيثم الحاج عيل؛
املهندسة هدى امليقايت؛ نائب مدير مكتبة اإلسكندرية ،تفتتح معرض الكتاب نياب ًة عن الدكتور مصطفى الفقي ،مع ٍّ
رئيس الهيئة املرصية العامة للكتاب ،واألستاذ سعيد عبده؛ رئيس اتحاد النارشين املرصيني ،واألستاذ محمد رشاد؛ رئيس اتحاد النارشين العرب.
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تجديد الخطاب الديني

دائما
مصر مبدعة
ً
تحمل مصابيح التنوير في المنطقة العربية

نظم مرشوع إعادة إحياء كتب الرتاث مبكتبة اإلسكندرية
ندوة بعنوان «تحديات تجديد الخطاب الديني»؛ أكد فيها الدكتور
شوقي عالم؛ مفتي الجمهورية ،أن التشويه الذي تتعرض له صورة
اإلسالم يف الغرب ،وانتشار املعلومات الخاطئة دون رقيب عىل
الفضاء اإللكرتوين ،وبث الشائعات ،ت ُعد من أبرز التحديات التي
تواجه تجديد الخطاب الديني .ودعا فضيلة املفتي إىل ٍ
مزيد من
التعاون بني املؤسسات الدينية وغريها من مؤسسات املجتمع،
مؤك ًدا أن الوعي املجتمعي يتطور يف مواجه ِة اإلرهاب و َرف ِْض
التطرف.
وقال الدكتور مصطفى الفقي إن تجديد الخطاب الديني
منفصل ،بل جز ًءا من التجديد الثقايف،
ً
صناعة إنسانية ،وليست شأنًا
وتجديد العقل املرصي .وأكد أن تجديد الخطاب الديني هو فهم

للنصوص الدينية ،دون رواسب من املايض ،وال بد أن نحافظ عىل
رصا .وشدد الفقي
قدسية هذه النصوص ،مع إكسابها طاب ًعا معا ً
عىل أن مرص مبدعة دامئًا؛ ولذلك يُعد من أبرز مسئوليات الخطاب
الديني حمل مصابيح التنوير والتغيري يف املنطقة العربية.
وأكد األنبا أرميا؛ رئيس املركز الثقايف القبطي ،أن تجديد
الخطاب الديني ال يعني تخيل اإلنسان عن معتقداته؛ فالعقيدة
مجال للتجديد ،ولكن التجديد يعني تقديم الفكر الديني
ليست ً
بشكل سليم ومعتدل ،يتفق مع رسالة األديان يف التعايش والسالم
والخري املشرتك.
وتحدث يف الندوة عدد من املثقفني والعلامء؛ منهم الدكتورة
آمنة نصري ،والدكتور سعد الهاليل ،والدكتور أسامة األزهري ،والوزير
السابق منري فخري عبد النور ،والدكتور أنور مغيث.

الدكتور مصطفى الفقي مع الدكتور شوقي عالم؛ مفتي الجمهورية.

األنبا أرميا.

الدكتورة آمنة نصري.
منري فخري عبد النور.
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الدكتور أنور مغيث.

الدكتور أسامة األزهري.

الدكتور سعد الدين الهاليل.

مواجهة الشائعات وتماسك الدولة
مصر دولة قوية متماسكة عصية على التفكك

نظم قطاع اإلعالم واالتصال ندوة «مواجهة الشائعات ومتاسك
الدولة» ،أكد فيها الدكتور مصطفى الفقي أن مرص تواجه حصا ًرا
دوليًّا وإقليميًّا ،وحربًا ممنهجة من الشائعات ،ويكفي أن عد ًدا
من كربى املحطات التليفزيونية العاملية تتبنى نه ًجا معاديًا ملرص.
وأضاف الفقي أن مكتبة اإلسكندرية مؤسسة مرصية تنشغل
بقضايا الوطن ،مثلام تهتم بالبعد الدويل يف أنشطتها .وشدد عىل
أن مرص دولة قوية متامسكة عصية عىل التفكك أو السقوط.
تحدث يف الندوة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي؛ املتحدث
العسكري ،وعدد من األكادمييني واإلعالميني والخرباء؛ من بينهم
السفري محمد أنيس ،والدكتورة هويدا مصطفى ،والكاتب
عامد الدين حسني ،والدكتور صبحي عسيلة ،والكاتبة نشوى
الحويف ،والدكتورة سام سليامن ،والكاتب أحمد الجامل.

وأكد املتحدثون أن الشائعات تشكل خطورة عىل الوطن،
مام يتطلب اليقظة ،ووعي املواطن للتصدي لها ،وأشاروا إىل الدور
املتزايد لوسائل التواصل االجتامعي يف نرش الشائعات ،وترويج
األكاذيب ،وتضليل املواطن ،الذي يحارصه خرب كاذب ،وصورة
كاذبة ،وتعليق ورأي يزيف وعي املتلقي .وبينام كان يف السابق
هناك إمكانية فرض حظر عىل تداول األخبار ،أصبح من املتعذر
تحقيق ذلك يف ظل الفضاء اإللكرتوين ،مام يستوجب رسعة حصار
الشائعات؛ حتى ال يتسع نطاقها ،ونرش الحقائق واملعلومات،
ودعوة املواطن الواعي إىل عدم تصديق وسائل اإلعالم التي
اعتادت الكذب.

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي.
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الدكتورة هويدا مصطفى.

الدكتور مصطفى الفقي يتوسط الدكتور مفيد شهاب،
واللواء عمرو مصطفى من الرقابة اإلدارية.

فعاليات أكاديمية
املشاركون يف مؤمتر «الفروسية والفنون الحربية».

مركز الدراسات القبطية

نَظَّم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث األكادميي
مبكتبة اإلسكندرية مؤمتر «الرتاث واآلثار القبطية يف رحاب الحضارة
اإلسالمية :التأثري والتأثر» ،بالتعاون مع كلية اآلثار بجامعة الفيوم،
وبرعاية األنبا إبرام؛ مطران الفيوم لألقباط األرثوذوكس.
شهد املؤمتر حضو ًرا كثيفًا من الدارسني واملهتمني بالرتاث
القبطي ،وشارك فيه حوايل  100باحث من مختلف الجامعات
واملعاهد املرصية وكذلك الروسية واليابانية ،قَ َّدموا  62ورقة بحثية
يف مختلف فروع الدراسات القبطية؛ كالفن والعامرة والتاريخ
معرض
واآلثار والرتميم واللغة .كام أُ ِقيم – عىل هامش املؤمتر –
ٌ
لنامذج األيقونات القبطية تحت إرشاف الدكتور عزت صليب
والفنانة أماين كميل.
ونظم املركز أيضً ا محارضة بعنوان «تصوير القصص الدينية
يف املخطوطات القبطية :من القرن الخامس إىل العارش امليالدي»،
ألقاها األنبا مارتريوس؛ أسقف عام كنائس رشق السكة الحديد
بالقاهرة ،والحاصل عىل الدكتوراه يف الفن القبطي.

مركز دراسات الحضارة اإلسالمية
عقد مركز دراسات الحضارة اإلسالمية عد ًدا من املؤمترات
وورش العمل واملحارضات يف مجال الحضارة اإلسالمية ،شارك فيها
مجموعة كبرية من الباحثني واملفكرين املتخصصني من داخل
مرص وخارجها؛ ومنها ندوة «تراث الحضارة اإلسالمية يف روسيا
عرب العصور» مبشاركة أساتذة وباحثني من مرص وروسيا ،واملؤمتر
الدويل «الفروسية والفنون الحربية يف عرص سالطني املامليك»
مبشاركة باحثني من مرص وإنجلرتا وأملانيا واألردن والجزائر.
ويعد مركز دراسات الحضارة اإلسالمية من املراكز العلمية
املؤسسة حديثًا يف مكتبة اإلسكندرية .ويهدف إىل أن يكون مصد ًرا
للتميز يف التعريف بالحضارة اإلسالمية ،ومكانًا للتفاعل والتواصل
بني الشعوب والحضارات ،باإلضافة إىل سعيه إىل عقد رشاكات مع
املؤسسات العاملية ذات الخربة يف مجاالت العمل الثقايف واملعريف
الخاص بالحضارة اإلسالمية.

مركز الدراسات االسرتاتيجة

يف إطار توجهات مجلس أمناء مكتبة اإلسكندرية ،بدأ مركز
الدراسات االسرتاتيجية نشاطه بعقد فعاليات وفقًا للخطة التي
وضعها املجلس االستشاري الخاص به .ومن هذه الفعاليات حلقة
نقاشية حول دور مرص اإلقليمي ،شارك فيها أعضاؤه ،وعدد من
الباحثني .ومتخضت هذه النقاشات عن عدد من املقاالت التي
عبت عن تباين يف وجهات النظرُ ،جمعت الحقًا
ن ُِشت يف الصحف َّ
يف كتاب ،أُلحق به عدد من الدراسات واألوراق األساسية .يأيت
هذا يف ضوء ما أبداه أعضاء املجلس االستشاري من أهمية دراسة
تفعيل القوة الناعمة للمجتمع املرصي ،والتحوالت اإلقليمية،
والتحديات التي تواجه املنطقة العربية.
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مركز زاهي حواس للمرصيات

يعد مركز زاهي حواس للمرصيات من املرشوعات املهمة التي
تتبناها مكتبة اإلسكندرية .وقد أنشئ هذا املركز تتوي ًجا لجهود
عامل اآلثار العاملي الدكتور زاهي حواس التي أثرت الرتاث اإلنساين
والثقايف ألكرث من نصف قرنٍ من خالل مؤلفاته ومحارضاته العامة.
ينصب اهتامم املركز عىل دراسة الرتاث الثقايف والحضاري،
وتنظيم الفعاليات بشكل دوري بهدف نرش الوعي األثري؛ ومنها
أنشطة ثقافية وتراثية ،ورحالت لألطفال والناشئني إىل املعامل األثرية،
وإعداد برامج لنرش الوعي األثري ،وبرامج للتواصل مع املدارس
والجامعات ،وتنظيم دورات تدريبية لتعليم اللغة الهريوغليفية
لألطفال والشباب املبتدئني؛ للتعرف عىل مدخل اللغة املرصية
القدمية وتطور الخطوط .وينظم املركز مسابقة جائزة «الدكتور
زاهي حواس» ألفضل آثاري ومرمم تاب َعني لوزارة اآلثار؛ بهدف رفع
مستوى الوعي العام بأهمية الرتاث األثري وطرق الحفاظ عليه،
باإلضافة إىل خطة مستقبلية إلصدار سلسلة من الكتب واألفالم
الوثائقية التي تدعم أهداف املركز.

بيت السناري األثري

نظم بيت السناري األثري بحي السيدة زينب التابع ملكتبة
اإلسكندرية عد ًدا من الفعاليات الثقافية واألدبية والفنية؛ ومنها
ندوة «التنوير ومساراته» ضمن فعاليات الصالون الثقايف العريب،
ومعرض «نبض قلم» للخط العريب ،ومعرض «العنارص األربعة»
بالتعاون مع السفارة البولندية بالقاهرة ،الذي ضم مجموعة
من األعامل الفنية التي تثري مشاعر البهجة والجامل يف ال ّنفس
اإلنسان ّية.
ويعد بيت السناري األثري منفذًا ثقافيًّا ها ًّما لنرش الوعي
الثقايف والفني والعلمي ،ولتشجيع الشباب عىل االنخراط يف
الحياة العامة؛ وذلك عن طريق إقامة عدد من الفعاليات الثقافية
والفنية؛ مثل املعارض والندوات واملنتديات وورش العمل والعروض
املرسحية.

محارضة «يوم يف حياة السكندريني» ،نظمها متحف اآلثار بقرص األمرية خديجة،
وتحدث فيها الدكتور صبحي عاشور؛ أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان.
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خدمات وأنشطة تعليمية جلمهور
املكتبة
تقدم مكتبة اإلسكندرية مجموعة من الخدمات والربامج
التعليمية املتميزة؛ من أجل خدمة الباحثني والقراء من جميع
األعامر ،وتسهيل البحث والوصول إىل مختلف أوعية املعرفة .وقد
متكنت مكتبة اإلسكندرية هذا العام من تلبية احتياجات مختلف
الرشائح واألعامر من خالل ورش عمل وبرامج تعليمية متخصصة.

سعت الورشة إىل تدريب الباحثني يف مجال الكتابات والنقوش
والخطوط القدمية ،عىل قراءة الكتابات والنقوش املروية ،وفهم
قواعدها األساسية .كام تضمنت تدريبات عملية من خالل ورش
عمل مصغرة للمتدربني؛ حيث تدرب املشاركون عىل قراءة أنواع
فضل عن فتح باب للمناقشات واملشاركات
مختلفة من النصوصً ،
عىل مدار ثالثة أيام متصلة ،تلتها زيارة ميدانية.

نظمت مكتبة اإلسكندرية هذا العام مجموعة من ورش
العمل العلمية للباحثني يف التخصصات املختلفة؛ ومنها ورشة
عمل «دبلوماسية العلوم» التي نظمها مركز الدراسات والربامج
الخاصة ،بالتعاون مع الرشيك العريب اإلقليمي ألكادميية العامل
للعلوم للدول النامية  ،TWAS-AREPوالرابطة األمريكية لتقدم
العلوم  .AAASاستهدفت ورشة العمل تعريف املشاركني العرب
بأهم القضايا السياسية الدولية واإلقليمية املعارصة ،مع تقديم
نظرة عامة عن كيفية مساهمة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
يف تطوير السياسات والحوكمة العاملية وحل النزاعات .كام
عرضت ورشة العمل – من خالل جلسات تفاعلية بني املشاركني
واملتحدثني – بعض الخربات والدراسات واألمثلة لكيفية تطوير
األفكار واالسرتاتيجيات؛ وذلك لتعزيز دبلوماسية العلوم يف املنطقة
العربية.

برامج علمية متميزة مبركز القبة الساموية العلمي

يحرص مركز القبة الساموية العلمي عىل تقديم مجموعة
من ورش العمل العملية الحديثة واملتجددة والتفاعلية لألطفال
والشباب من سن  4سنوات إىل  20سنة .ويسعى املركز من
خالل النشاط العلمي املقدم لألطفال بداية من  4سنوات
إىل جذبهم نحو حب العلوم منذ الصغر عن طريق تقديم
العلوم بطريقة عملية تفاعلية ومرحة .ويقدم املركز أنشطة
علمية تفاعلية للنشء؛ بهدف التعرف عىل عدد من املفاهيم
العلمية؛ مثل الضوء والبرصيات واملاء والطاقة النظيفة .ويقدم
مركز القبة الساموية العلمي أيضً ا العديد من برامج الروبوت
التي أُعدت لتناسب مختلف الفئات العمرية ،من  4سنوات
إىل  16سنة ،وذلك باستخدام برامج الربمجة؛ مثل ،WeDo
و ،EV3و.Arduino

ويف السياق ذاته ،نظم مركز دراسات الخطوط بالتعاون مع
متحف النوبة بأسوان ،ورشة عمل تحت عنوان «قراءة وتحليل
النقوش املروية» ،وذلك يف فرباير  2019مبتحف النوبة بأسوان،
حارض فيها الدكتور كلود رييل؛ الباحث يف املركز الوطني للبحوث
العلمية  CNRSيف باريس ،والخبري يف اللغة والكتابة املروية.

ويتمكن الطالب – بفضل حصولهم عىل التدريب يف برامج
مركز القبة الساموية – من املشاركة يف مسابقات علمية محلية
ودولية .وقد فاز عدد من الطالب املرصيني بجوائز يف معرض إنتل
الدويل للعلوم والهندسة  ،2019الذي أُقيم يف الفرتة من  12إىل 17
مايو  2019يف فينكس بوالية أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية.

ورش عمل متخصصة للباحثني
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تسعى مكتبة اإلسكندرية ليكون مركز القبة الساموية العلمي
أداة تعليمية وتثقيفية تتناول العلوم املختلفة ،وتقدم مشاهدة
أكرث متع ًة وإبها ًرا .ويف إطار ذلك احتفلت بإعادة افتتاح مرسح
القبة الساموية بعد شهور من أعامل التجديد ،وذلك بعد إضافة
طفرة تكنولوجية بنظام تشغيل العروض باستخدام أحدث تقنيات
الليزر ،باإلضافة إىل تجديدات بالقاعة الستيعاب عدد أكرب من
الجمهور .ويعد نظام التشغيل الجديد هو أحدث نُظم تشغيل
القُبب الساموية يف العامل؛ حيث يوفر رؤية أكرث سطو ًعا ووضو ًحا
وإبها ًرا ومتعةً ،ومحاكا ًة أكرث واقعية.

أنشطة صيفية متنوعة للطفل والنشء

تحرص مكتبتا الطفل والنشء بقطاع املكتبات عىل تنمية
مهارات ومواهب األطفال والناشئني ،وتشجيعهم عىل القراءة
واالطالع ،وذلك من خالل الربنامج السنوي لألنشطة الصيفية،
الذي يتناول أنشطة تفاعلية وورش عمل متنوعة وممتعة وفعاليات
ثقافية وعلمية وفنية مختلفة.
وتتنوع أنشطة مكتبة الطفل – التي تستقبل األطفال من سن
 6سنوات إىل  11سنة – لتشمل برنامج أنشطة قاعات القراءة،
ويتناول موضوعات مختلفة يوميًّا .كام تقدم مكتبة الطفل برنامج
ورش العمل وأنشطة القراءة الذي يضم مجموعة متنوعة من
األنشطة اليدوية والفنية والعلمية والثقافية .وتنظم مكتبة الطفل
خاصا بالتوعية األرسية والرتبية اإليجابية ،يقدمه مجموعة
برنام ًجا ًّ
من املختصني يف هذا املجال .كام تنظم املكتبة برنامج الزيارات
الخارجية بالتعاون مع اللجان االجتامعية ولجان املرأة والطفل
الخاصة مبجموعة نوادي اإلسكندرية.

نَظَّمت مكتبة اإلسكندرية مجموعة كبرية من األنشطة
لألطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة ،ومن يعانون من
حرصا منها عىل دعم جميع فئات املجتمع من
صعوبة القراءة؛ ً
خالل مكتباتها املتخصصة .وجاءت ضمن هذه الفعاليات احتفالية
اليوم العاملي للعصا البيضاء التي نظمتها مكتبة طه حسني
للمكفوفني وضعاف البرص بقطاع املكتبات ،بالتعاون مع املؤسسة
األملانية هانس زايدل؛ بهدف إلقاء الضوء عىل مكفويف مرص،
ونرش الوعي بحقوقهم ،وأهمية استخدام العصا يف حياة املكفوفني
والسري بها بشكل آمن يف طريق ممهد ،واملشكالت التي يواجهونها،
وحث الجهات املعنية واملجتمع املدين عىل القيام بدورهم تجاه
املكفوفني .وتضمنت االحتفالية مجموعة من األنشطة التفاعلية
بني جميع املشاركني من طلبة مدارس املكفوفني واملبرصين بساحة
الحضارات الخارجية (البالزا) ،باإلضافة إىل تكريم مجموعة من
الطلبة والطالبات املكفوفني املتميزين يف املجاالت املختلفة خالل
االحتفالية.
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وتقدم مكتبه النشء العديد من األنشطة والربامج واملحارضات
والزيارات الخارجية املتنوعة للنشء من سن  12إىل  16سنة ،وذلك
من خالل الربامج والورش الفنية والعلمية والثقافية؛ ومنها ورش
الكتابة وتنمية املهارات الشخصية ،ومحارضات التوعية املتعددة،
ومسابقات العروض التقدميية ،ومسابقات الشعر واإللقاء،
ومسابقات الرسم والتصوير ،والورش العلمية والتاريخية ،باإلضافة

إىل الزيارات الخارجية ألهم األماكن األثرية والتاريخية .كام تعقد
املكتبة محارضات وندوات خاصة بأولياء األمور حول الرتبية
الصحيحة والتعامل مع املراهقني والشباب الصغري.
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اإلسكندرية ...إبداع خاص

نظَّم قطاع اإلعالم واالتصال مؤمت ًرا بعنوان «اإلسكندرية...
إبداع خاص» مبناسبة حصول مجموعة من مبدعي وفناين
ومثقفي اإلسكندرية عىل جوائز الدولة يف اآلداب والفنون والعلوم
االجتامعية لهذا العام ،وشارك فيه نخبة من املثقفني واملبدعني يف
اإلسكندرية.
استهدف اللقاء تسليط الضوء عىل التنوع الثقايف ،وإبراز
العديد من األوجه الخاصة بالالمركزية الثقافية ،والتأكيد عىل
أهمية املذاق الخاص لإلبداع حسب التنوع الجغرايف ،الذي يعطي
تعددية ثقافية يف إطار الهوية الوطنية الواحدة للمجتمع املرصي،
ورصد املؤمتر تطور الحركة األدبية والفنية يف اإلسكندرية ،وإنتاج
األدباء واملثقفني والفنانني السكندريني يف املايض والحارض.

الدكتور محمد أبو الشوارب ،والدكتور شوقي بدر ،والدكتورة شيامء الرشيف،
والفنان ماهر جرجس.

جائزة عبد الرحمن األبنودي لشعر العامية والدراسات
النقدية
تنظم مكتبة اإلسكندرية جائزة عبد الرحمن األبنودي لشعر
العامية والدراسات النقدية؛ وهذا ملا للشاعر املرصي الكبري من
إسهام يف مختلف جوانب اإلبداع من شعر ،ونقد ،وجمع للرتاث،
وحوار درامي مميز ،وأغانٍ تغ َّنى بها أشهر مطريب الوطن العريب.
وتحظى الجائزة بدعم من رجل األعامل الدكتور حسن راتب.
واحتفلت مكتبة اإلسكندرية بالفائزين بالجائزة يف دورتها
األوىل ،بحضور الدكتور مصطفى الفقي ،والدكتور حسن راتب،
واإلعالمية نهال كامل ،ونخبة من املثقفني واألدباء والشعراء.

مخترب الرسديات

نقل مبارش لعروض أوبرا املرتوبوليتان

يف إطار النقل املبارش لعروض أوبرا املرتوبوليتان األمريكية يف
مكتبة اإلسكندرية؛ عرضت املكتبة إنتا ًجا جدي ًدا ألوبرا إخناتون
لفيليب جالس .تتناول األوبرا حياة الفرعون إخناتون ،وهي القصة
الثالثة ضمن ثالثية جالس عن شخصيات تاريخية ،ضمت قبل ذلك
ُم َؤلَّفَيه عن املهامتا غاندي ،والعامل األملاين ألربت أينشتني .ويقوم
النجم أنتوين روث كوستانزو بدور إخناتون الحاكم الثائر؛ الذي
شكَّلت فرتة حكمه عالمة فارقة يف تاريخ مرص القدمية ،وتقوم جني
بريدجز بدور زوجته نفرتيتي.
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عقد مخترب الرسديات التابع لقطاع اإلعالم واالتصال عد ًدا
كب ًريا من الندوات التي ناقشت أبرز األعامل األدبية والفنية؛
ومنها رواية «أوالد الناس ..ثالثية املامليك» لألديبة الدكتورة ريم
بسيوين ،ومسلسل «أهو ده اليل صار» مع األديب والسيناريست
عبد الرحيم كامل ،وكتاب «أوالد حارتنا ..سرية الرواية املحرمة»
للكاتب محمد شعري .كام عقد املخترب لقا ًء مع الكاتبة الجزائرية
ندى مهري؛ ملناقشة روايتها «مملكة األمنيات» املوجهة للفتية،
وندوة حول األديب املرصي العاملي نجيب محفوظ ،شارك فيها
وفد إسباين مكون من  80فر ًدا.
ويُعقد مخترب الرسديات يف مكتبة اإلسكندرية وبيت السناري
األثري دوريًّا .وهو عبارة عن سلسلة من الندوات وورش العمل
للقصة والرواية ،تهدف إىل تنمية مهارات الكتابة لدى شباب
األدباء باإلسكندرية ،وتكوين حلقة تواصل بني األدباء من األجيال
املختلفة ،وكذلك التواصل مع أحدث اإلبداعات العاملية يف مجال
الرسد.

من إصدارات
مكتبة اإلسكندرية
أصدرت مكتبة اإلسكندرية هذا العام مجموعة من املطبوعات
باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية ،شملت كت ًبا ودراسات
ودوريات .وتعكس بعض اإلصدارات أعامل املراكز واإلدارات
املختلفة داخل مكتبة اإلسكندرية .وتأيت هذه اإلصدارات يف إطار
اهتامم املكتبة بقضية النرش يف العامل العريب ،وسعيها إلثراء املكتبة
العربية وإتاحة الفرصة لنرش املعرفة باللغة العربية.

موسوعة «جمهرة أعالم األزهر الرشيف»

صدر عن مكتبة اإلسكندرية موسوعة «جمهرة أعالم األزهر
الرشيف يف القرنني الرابع عرش والخامس عرش الهجريني» ،تأليف
الشيخ الدكتور أسامة األزهري ،وتصدير الدكتور مصطفى الفقي.

كتاب «ديوان الخط العريب يف سورية»

العدد األول من «علوم املخطوط»

أصدر مركز املخطوطات بقطاع التواصل الثقايف العدد األول
من دورية «علوم املخطوط» ،وهي دورية علمية سنوية محكَّمة،
تضم هيئتها االستشارية مجموعة مختارة من أساتذة الرتاث العريب
املخطوط يف الوطن العريب وأوروبا .وتحوي الدورية مجموعة من
األبحاث والدراسات املتعلقة بالرتاث العريب اإلسالمي املخطوط.

قام مركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر املتوسط
بقطاع البحث األكادميي بإعادة نرش وطباعة كتاب «رسالة عن
اإلسكندرية القدمية» ملحمود باشا الفليك؛ صاحب الريادة يف علم
الفلك الحديث وعلم الفلك األثري .وتتيح الطبعة الثانية من
الكتاب – التي يصدرها املركز – لجمهور القراء والدارسني االطالع
عىل خريطة الفليك ودراساته باعتبارهم املرجع األول واألسايس
لكل َمن يدرس تاريخ املدينة وآثارها.
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أصدر مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث األكادميي كتابًا
جدي ًدا بعنوان «ديوان الخط العريب يف سورية» .والكتاب يف األصل
عبارة عن أطروحة علمية ،إعداد الدكتور فرج الحسيني .ويأيت هذا
اإلصدار انطالقًا من إميان مكتبة اإلسكندرية بأهمية حفظ الرتاث
والثقافة اإلنسانية ،خاص ًة يف ذلك الوقت الذي ُدمرت فيه عرشات
املساجد واملعامل اإلسالمية يف سوريا كل ًّيا أو جزئ ًّيا نتيجة للرصاع
الدائر بها.

إعادة نرش كتاب «رسالة عن اإلسكندرية القدمية»
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في أروقة المكتبة
برنامج أنشطة الشباب

يف إطار دعم مكتبة اإلسكندرية للشباب ،يرعى برنامج أنشطة
الشباب ،بقطاع العالقات الخارجية واملراسم مبكتبة اإلسكندرية
الشباب ويسعى إىل تنميتهم وتثقيفهم وتعزيز كفاءاتهم؛ إسها ًما
منه يف تحقيق التنمية املستدامة ملجتمع متثل رشيحة الشباب
األغلبية فيه.
وينظم الربنامج مرشوعات مختلفة لدعم الشباب وتثقيفه،
من خالل الرتكيز عىل محاور مهمة؛ منها ريادة األعامل ،وتثقيف
الشباب ومتكينهم يف جميع املجاالت ،وإبراز أهمية التعليم الفني
أساسا
والفنيني ،وأنشطة الثقافة اإلفريقية .وتهدف هذه األنشطة ً
إىل تعزيز الفهم بني الثقافات املختلفة ،واستدامة الحوار بينها،
مع الرتكيز بشكل خاص عىل التبادل الثقايف بني الثقافة املرصية
وثقافات الدول األخرى .وقد شارك ما يقرب من  6000شاب وفتاة
يف مرشوعات الربنامج خالل عام .2019

االستوديو

يهدف استوديو مكتبة اإلسكندرية إىل بناء ذاكرة مرئية،
من خالل التوثيق والتصوير واألرشفة الرقمية ألنشطة وفعاليات
املكتبة ،وإنتاج برامج تليفزيونية ،وأفالم وثائقية ثقافية وعلمية
وتعليمية.

ومن األفالم التي أنتجها االستوديو ،بالتعاون مع قطاعات
املكتبة املختلفة :فيلم «وصف مرص» ،وفيلم عن مركز اإلسكندرية
للدراسات الهلينستية ،وفيلم عن الدكتور مصطفى الفقي ،وفيلم
عن عيل مرشفة ،وفيلم قصري عن فاروق حسني ،وفيلم «احتفالية
األهرام» ،وفيلم عن ماريانا فاردينويانيس .وأنتج االستوديو فيلم
الدكتور بطرس بطرس غايل ،بالتعاون مع مؤسسة كيميت ،ويستعد
االستوديو كذلك إلنتاج فيلم «رحلة العائلة املقدسة» بالتعاون مع
هيئة تنشيط السياحة.

معمل الرتميم مبتحف املخطوطات

نفذ معمل الرتميم مبتحف املخطوطات عدة مرشوعات
لرتميم املخطوطات النفيسة والنادرة وفقًا ملعايري الرتميم الدولية يف
إطار دور مكتبة اإلسكندرية يف الحفاظ عىل الرتاث اإلنساين .ومن
أبرز تلك املرشوعات ترميم املخطوطات الخاصة ببطريركية الروم
األرثوذكس باإلسكندرية ،وترميم سجالت ووثائق قناة السويس
وحفظها.

46

خدمات هندسية

القطاع الهنديس هو املنوط به التشغيل والصيانة ملبنى مكتبة
اإلسكندرية ،ومركز املؤمترات ،وجميع املقرات واملواقع التابعة لها،
وذلك إىل جانب تقديم كل الخدمات الهندسية املطلوبة لجميع
القطاعات األخرى ،التي يجب أن تكون عىل املستوى الدويل مبا
يضمن حسن سري وانتظام العمل عىل مدار  24ساعة ،مع التأكيد
عىل معايري الكفاءة والجودة .انتهى القطاع من تجهيز جميع
األعامل الهندسية الخاصة بقرص األمرية خديجة ،وبدأ التشغيل،
وافتتح القرص يف أكتوبر  ،2019وكذلك تحديث نظام اإلنذار
الصويت واإلذاعة الداخلية مبركز املؤمترات ،وعمل إحالل وتجديد
جزيئ لنظام املراقبة بالكامريات .CCTV

خدمات أمنية

يُقدم قطاع األمن مبكتبة اإلسكندرية خدمة األمن الداخيل
فضل عن األمن الصناعي.
يف مقرات املكتبة الداخلية والخارجيةً ،
وهناك خطة مستمرة لتطوير املعدات واألجهزة التي تساعد عىل
تحقيق املنظومة األمنية ملؤسسة ثقافية كربى؛ مكتبة اإلسكندرية.

مركز املؤمترات

يستضيف مركز مؤمترات مكتبة اإلسكندرية العديد من
املؤمترات العاملية واملحلية ذات الحضور الواسع ،يف مختلف
التخصصات واملجاالت ،وتستفيد من تعدد القاعات وتنوعها،
واإلمكانيات التي تتوفر بها.

النرش

تقوم إدار ُة النرش مبساعدة كل قطاعات ومراكز املكتبة يف
نرش املطبوعات املختلفة ،التي تَصدر باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية ،وتشمل الكتب والنرشات والبوسرتات والالفتات
واملطويات والدعوات وامللصقات وغري ذلك .وتنطوي الكتب
عىل املواد العلمية والنظرية واألبحاث املتخصصة واملوضوعات
التوثيقية واملواد الدعائية وغريها .بلغ عدد اإلصدارات عام 2019
ثالثة وأربعني إصدا ًرا من الكتب والدوريات والكتالوجات.

النافذة اإلعالمية  -العدد األول  -يناير 2020

ومن ضمن املؤمترات التي استضافها مركز املؤمترات هذا العام؛
مؤمتر مستقبل العامل للبحث العلمي ،واملؤمتر السنوي من الساحل
إىل املحيط ،واملؤمتر املرصي السادس ألمراض الصدر لألطفال،
 .2019 Techne Summit ،2019 Cardio Alexوتهتم املكتبة
شامل مبا يواكب التطورات
حال ًّيا بتطوير مركز املؤمترات تطوي ًرا ً
العاملية.

47

شهادات
 «ساحة ال ت ُبا َرى يف تبادل األفكار املبدعة وإدارة الحواراتالجادة حول الوطن ومستقبله يف مناخ فريد من الحرية
واملوضوعية».
الدكتور أحمد يوسف أحمد ،صحيفة األهرام 3 ،يناير .2019
 «شك ًرا ملكتبة اإلسكندرية عىل محاوالت إيقاظ الثقافةاملرصية بوعي مجتمعي متحرض».
الدكتورة رانيا يحيى ،مجلة حواء 12 ،يناير .2019
 «املكتبة الجديدة تسري عىل خطى املكتبة القدمية وتقتديبها ،وتحتل مكانًا عال ًيا يف التصنيفات العاملية للمكتبات .ويجب
عىل الدولة املرصية ضامن استدامة وجود مكتبة اإلسكندرية يف
هذا الركب الفريد املمتاز رسيع الخطى».
الدكتور مصطفى جودة ،صحيفة األهرام 11 ،مارس .2019
 «لفتني النشاط الثقايف املحرتم الذي يجري يف مكتبةاإلسكندرية من خالل معرضها السنوي .وأسعدين ج ًّدا استعادة
اإلسكندرية لدورها الثقايف املهم ،تلك املدينة الساحرة املولدة
لشحنات اإلبداع ،املحفزة للفن والفنانني ،وامللهمة مبكتبتها
العريقة ،وبتاريخها وأريج املايض بني جدرانها».
نوال مصطفى ،صحيفة األخبار 4 ،إبريل .2019
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 «الواقع أن هذه الندوة املهمة ،وغريها من الندوات تعكستوج ًها جدي ًدا ملكتبة اإلسكندرية يف االنشغال بصياغة دور طبيعي
ومطلوب ملرص ،ليس فقط من منظور ثقايف بل فكري وسيايس.
املكتبة هنا تتحول إىل خلية تفكري ومؤسسة لتخصيب وإنتاج
األفكار».
الدكتور سليامن عبد املنعم ،صحيفة األهرام 13 ،إبريل .2019

 «مكتبة اإلسكندرية تشكل إحدى أدوات القوة الناعمةملرص ،تربط القديم بالحديث من خالل تراث إنساين أنتجته عقول
مرصية وعربية».
جامل زايدة ،صحيفة األهرام 18 ،سبتمرب .2019
 «مرحبًا باحتضان مكتبة اإلسكندرية العريقة لرثوة محمدحسنني هيكل الوثائقية التي سوف تفتح مجالً واس ًعا أمام
الباحثني».
عائشة عبد الغفار ،صحيفة األهرام 27 ،سبتمرب .2019
 «ندوة مواجهة الشائعات ومتاسك الدولة ،التي نظمتهامكتبة اإلسكندرية يف توقيت نحن أحوج ما نكون ملناقشة تلك
القضية التي باتت تهدد سالمة املجتمع؛ لتوعية املواطن بأخطارها،
ولحث أجهزة الدولة عىل إتاحة تدفق املعلومات».
آمال عثامن ،صحيفة أخبار اليوم 16 ،نوفمرب .2019
 «جاءت خطوة مكتبة اإلسكندرية مؤخ ًرا عرب ندواتهاملواجهة الشائعات موفقة ج ًّدا ،ويف توقيتها متا ًما ،ومع أن للمكتبة
أدوا ًرا أخرى سياسية ،يأيت يف مقدمتها االتصال الثقايف بالعامل ،فإن
املعارك الرشسة التي تفرضها علينا أطامع املوتورين وأذيالهم من
أهل الرش ،دعت مكتبة اإلسكندرية إىل توجيه اهتاممها إىل عقد
الفعاليات التي تعالج قضايانا الداخلية امللحة».
عمرو الديب ،صحيفة األخبار 21 ،نوفمرب .2019

