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 محاضرة 

 عن
تطورالمكتبات العربٌة قدٌماً وحدٌثاً وعرض  

 نماذج من المكتبات الحدٌثة  



 : وحدٌثاً  قدٌماً المكتبات العربٌة تطور اواًل 

 على صور شكل على أفكاره ٌسجل القدٌم اإلنسان بدا عندما الكتابة مراحل اولى كانت

 أصبح حٌن الصورٌة الكتابة تطورت ثم والعظام والجلود واألخشاب الكهوف جدران

 فظهرت الصور عن "فضال والدالالت الرموز من بمجموعة األفكار عن التعبٌر باإلمكان

 . الرمزٌة الكتابة
 والتً علٌها للكتابة الطٌنٌة الرقم السومرٌون استخدم الرافدٌن وادي حضارة ففً      

 وهً علٌها وٌحفر قوالب فً تصب بالماء الممزوج النقً الطٌن من ألواح عن عبارة هً

 . للكتابة سجالت بمثابة األلواح هذه وكانت أزمٌل آو بقلم طرٌة
 علٌه للكتابة البردي نبات المصرٌون استخدم ( النٌل دلتا) المصرٌة الحضارة وفً      

 من للتأكد تطرق ثم جنب الى "جنبا وتصف رقٌقة شرائح الى النبات تقطٌع ٌتم حٌث

  . الكتابة عند الحبر انتشار لمنع بالصمغ وتطلى التصاقها
 من المصنوع بالرق والبردي الطٌن عن اإلنسان استعاض العربٌة الحضارة بتطور      

 وقد الكتابة مسح بعد واحدة مرة من ألكثر ٌستعمل ممٌزاته من والتً الماشٌة جلود

 أن إلى طوٌلة زمنٌة لفترات للكتابة كوسٌلة ٌستعمله اإلنسان وظل . ثمنه لرخص انتشر

 الورق اكتشف من أول الصٌنٌون ،وكان آنذاك بالكاغد المعروف الورق صنع إلى اهتدى

 . الهجري الثانً القرن خالل







 
  

 الرسمٌة والوثائق السجالت لحفظ دور عن عبارة الرافدٌن وادي مكتبات معظم وان

 ،التنجٌم الطب) الموضوعات مختلف تعالج التً الطٌنٌة الرقم من المحفوظة والقانونٌة

 المهمة المراكز من المعابد وكانت ، (… التجارٌة ،والشؤون ،واآلداب ،والحساب ،والتارٌخ

 الطٌنٌة الرقم تضم الغرف من مجموعة او غرفة عن عبارة المعابد تومكتبا، السجالت لحفظ

 وسٌرة الدٌنٌة والتراتٌل والطقوس المقدسة القوانٌن من الدٌنٌة الموضوعات تعالج التً

 خاصة وهً (الملكٌة مكتباتال) مكتبات "أٌضا الملكٌة القصور فً وكانت . وغٌرها اإللهة

 بنظام ٌتعلق وما واألنظمة والقوانٌن والمعاهدات الرسمٌة الملوك رسائل وتضم منها كلب

 دور عن عبارة هً والتً الحكومٌة المكتبات من آخر نوع ولالشورٌن للبابلٌٌن وكان . الحكم

  القانونٌة والتفسٌرات الجند ورواتب  والضرائب والواردات الحكومٌة والسجالت المحفوظات

 . مختلفة موضوعات وتعالج البارزٌن والعلماء بالنبالء خاصة مكتبات وتوجد .

 ( بانٌبال اشور وخزانة ، نٌنوى وخزانة نفر، خزانة ) الرافدٌن وادي مكتبات نماذج ومن    

 . ( اإلسكندرٌة مكتبة ) النٌل وادي مكتبات ومن

 القران كتاب مادونه تجمع مكتبة أول (ص) الرسول بٌت فً كانت اإلسالم ظهور بعد    

 ، (ص) بالرسول الخاصة والمراسالت والوثائق المعاهدات من المسلمون دونه وما ، الكرٌم

 المدونات وحفظت ، (رض) الصدٌق بكر ابو بٌت الى المدونات هذه انتقلت (ص) وفاته وبعد

  . وبعده الرسول عهد فً النبوي بالحدٌث الخاصة



 وعامة الصحابة بٌوت فً عدة مكتبات وازدهرت تأسست الهجري الثانً القرن اطل وعندما  

 وغربها البالد شرق فً فنشروها العامة المكتبات بتأسٌس الحكام اهتم القرن هذا وفً . الناس

 لها وشٌد ، المكتبات تلك فً لوضعها وأجودها الكتب انفس الى والوصول الحصول فً وتباروا

 فأنشت المقدسة القومٌة المهمة بهذه اإلسالمٌة العربٌة الدولة نهضت وبذلك البناٌات وأوسع أبها

 لها العاملٌن وهٌئت لها الطائلة األموال ورصدت ، لإلنسان الفكر تراث تحفظ التً المكتبات

 ما كل لغتهم إلى العرب نقل الترجمة عرفت وعندما ، والمعرفة العلم لطالب أبوابها وفتحت

 . والحضاري الفكري وجودهم مرحلة مع "متناسبا المتهم "نافعا لثقافتهم "مفٌدا وجدوه
 المنصور جعفر أبو زمن فً  وخاصة العباسً العصر فً المكتبات وتطورت وازدهرت    

 ، والفارسٌة ، والرومانٌة ، الٌونانٌة ) مثــــل المختلفة اللغات عن المؤلفات من الكثٌر ترجمت

 وجالٌنوس وابقراط وبطلٌموس وأرسطو أفالطون كتب ،فترجمت العربٌة اللغة إلى ( والهندٌة

 بحثا األرض أرجاء لٌجوبوا االختصاص وذوي العلماء المأمون وانتدب ، الفالسفة من وغٌرهم

  . ترجمتها ٌتم آن بعد المكتبات فً وإٌداعها والنفٌسة النادرة والمخطوطات الكتب عن

 : وهً العربٌة المكتبات من عدة أنواع وظهرت
 -: مثل الخاصة والمكتبات والوزراء والسالطٌن الخلفاء مكتبات 
 (هـ158-136)ت المنصور جعفر ابً الخلٌفة مكتبة -
 (م982/هـ372) البوٌهً الدولة عضد السلطان مكتبة -
 .(م1258/هـ656)ت المستعصم وزٌر احمد بن محمد طالب أبو الدٌن مؤٌد  مكتبة -
 (هـ260-194 ) العبادي اسحاق بن حنٌن مكتبة -
 ( م1146/هـ463)ت البغدادي الخطٌب مكتبة -

 



 -: مثل المدرســــــــــــــــــــــــــــــٌة والمكتبات 

 . بغـــــداد فً هـ 457 سنة أنشئت النظامٌـة المدرسة خزانة-

 . بغداد فً هـ 631 سنة أنشئت المستنصرٌة المدرسة خزانة-

 . حلب فً هـ 543 سنة أنشـــــئت النورٌــة المدرسة خزانة-

 . دمشـق فً هـ 622 سنة أنشئت الظاهرٌـة المدرسة خزانة-

  . القاهرة فً هـ 580 سـنة أنشئت الفاضلٌـة المدرسة خزانة-

 . القاهــرة فً هـ 622 سـنة أنشئت الكاملٌـة المدرسة خزانة-
 

   -: مثل والمشاهد والجوامع المساجد ومكتبات 

 هـ 760 سنة أنشئت االشرف النجف فً الحٌدرٌة المكتبة-

 م1066/هـ459 سنة فتحت بغداد فً النعمان حنٌفة أبً اإلمام مشهد كتبةم- 

 م1922سنة أنشئت المقدس فً األقصى المسجد كتبةم- 

 هـ517 سنة أنشئت القاهـــــرة فً األزهر جامع مكتبة- 

 هـ696 سنة أنشئت تونـــــس فً الزٌتونة جامع مكتبة- 
 

 -: مثل والمارستانات المشافً ومكتبات العامة والمكتبات  

 . م991/هـ383 سنة فتحت بغداد فً ســــــــابور العلم دار مكتبة-

 . م1005/هـ395 سنة أنشئت القــــــــــاهرة فً  العلم دار مكتبة-

 . م981/هـ371 سنة انشئت بغداد فً العضدي المستشفى مكتبة-

 . م1224 سنة أنشــئت القاهرة فً المنصوري المارستان مكتبة-



 : القدٌمة العربٌة المكتبات ابرز ومن
بغداد فً الحكمة بٌت : 
 . "زمانا وأقدمها اإلسالمٌة العربٌة المكتبات أعظم من المكتبة تعد-1
 من الكتب نفائس فٌها وجمع ، للمكتبة  األولى النواة (هـ158-136)المنصور جعفر أبو وضع-2

 . العربٌة اللغة إلى األخرى اللغات عن والمترجمة العربٌة المؤلفات
 . مؤلفاتها عدد وتضاعف عصرالرشٌد فً المكتبة هذه توسعت-3
 اإلدارٌٌن من فٌها العاملٌن عدد وتضاعف بنائها وتوسع لمأموناعصر فً ازدهارها أوج بلغت-4

 اللغات عن والمترجمة العربٌة المؤلفات من هائلة أعداد وضمت تنظٌمها دقة وزٌادة والفنٌٌن

 . األخرى
 

القاهرة فً الكتب خزانة : 
 أنشئها (هـ 386 ـ 365 )سنتً بٌن حكم الذي باهلل العزٌز الفاطمً الخلٌفة عهد فً تأسست-1

 . الكتب خزانة اسم علٌها وأطلق قصره بجوار
   . العصر ذلك فً اإلسالمٌة المكتبات معظم فاقت حتى ازدهرت-2
 . العربٌة المصاحف أقدم بحفظها الخزانة هذه عرفت-3
 .  هـ 390 المتوفً الشابشتً الحسن أبو الخزانة هذه على القائمٌن ابرز كان-4

  

قرطبة مكتبة : 
  ـ350) سـنتً بٌن ما حكمه دام الذي الناصر الرحمن عبد بن المستنصر المكتبة هذه انشأ-1 

     . األندلس عاصمة قرطبة مدٌنة فً اإلسالمٌة العربٌة الدولة من الغربً الجناح فً (هـ 366
  .العصر ذلك فً المزدهرة والفنون العلوم مختلف فً النادرة الكتب على المكتبة احتوت-2 



 بسبب بالتدهور العربٌة المكتبات أخذت الحدٌث العصر حتى عشر السابع القرن بعد وما  

 السرقة الى تعرضها إلى أدى الذي  األجنبً واالحتالل الخارجً والغزو واالستعمار الحروب

  . واإلهمال والحرق والنهب
 الحرب بعد  ما وخاصة جدٌد من العربٌة بالمكتبات االهتمام بوادر ظهرت العشرٌن القرن وفً  

 المكتبات من مزٌد إلى بالحاجة اإلحساس الى التعلٌم انتشار وأدى ،1948 عام الثانٌة العالمٌـة

 التعلٌمٌة النهضة تتطلبها التً األخرى المعلومات ومصـــادر الكتب إلى الملحة للحاجة "سدا

 فاتسمت قدٌمة عربٌة مكتبات وأولوٌات أسـس على الحدٌثة العربٌة المكتبات فقامت ، والفكرٌة

 والتصنٌف للفهرســــة ونظم كثٌرة بشرٌة وجهود اقتصادٌة وموارد مالئمة أبنٌة لها تكون بأن

 ســــبٌل فً والمعاصرة تطور من له ٌنظر ما المكتبً العمل ٌجعل آن ٌمكن ما وكل واإلعارة

 اإلٌداع قانون لها وشرع الوطنٌة المكتبات تنظٌم فأعٌد ، متكاملة مكتبٌة خدمات تقدٌم

 لتغذٌة وتعلٌمٌة تثقٌفٌة أداة العامة المكتبات وكانت ، الحكومٌة وغٌر الحكومٌة للمطبوعات

 والمدارس والكلٌات بالجامعات ألحقت جدٌدة مكتبــات وأنشأت ، الناس عامة من اإلنســانً الفكر

 المعلومــات مصادر وتوفٌر العلمً البحث تنشٌط عاتقها على الجامعٌة المكتبـات أخــــذتف ،

 وحرصت المدرسٌة المكتبات وأنشأت ، لهم المقررة الدراسـٌة المناهج لدعم واألساتذة للطلبة

  . وتدرٌسهم دراساتهم فً والتدرٌسٌٌن للطلبة معٌن وأصبحت المنهجٌة الكتب اقتناء على

 الحدٌثة التكنولوجٌة بالتطورات المكتبات هذه كل تأثرت والعشرون الواحد القرن وفً     

 من تتحول واخذت وخارجها المكتبات داخل ومختلفة متنوعة معلومات خدمات تقدم وأخذت

 شبكات عبر او المكتبة داخل خدماتها تقدم والتً االلكترونٌة المكتبات الى التقلٌدٌة المكتبات

 .  (االنترنت شبكة) والمعلومات االتصاالت



 :من المكتبات العربٌة الحدٌثة نماذج  ثانٌاً 

 : العراق فً الوطنٌة والوثاثق الكتب دار -1
Iraqi National Library and Archives                               



 : العراق فً الوطنٌة والوثاثق الكتب دار -1
 

 والوجهاء والعلماء كباراالدباء من خاصة لجنة تألفت عندما 1920 عام الى الوطنٌة المكتبة تارٌخ ٌعود-أ

 فً أفتتاحها وتم.عامة مكتبة لتأسٌس والكتب المال من التبرعات جمع عاتقها على اخذت العراقٌٌن

 انستاس االب ادارتها على اشرف ،وقد السالم مدٌنة ببغداد تٌمناً  ( السالم ) بمكتبة وسمٌت 1920\4\16

 . الكرملً ماري
 ادارتها على القائمون عجز ان بعد المعارف وزارة الى تابعة المكتبة اصبحت  عدة سنوات مرور وبعد-ب

 واصبح المعظم باب فً المأمونٌة المدرسة الى المكتبة وانتقلت.للقراء الخدمات تقدٌم فً باألستمرار

 . ( العامة المكتبة ) انذاك اسمها
 بناٌة لها خصص ان بعد للبالد الرسمٌة المكتبة اصبحت االول فٌصل الملك من وبأمر 1929 عام وفً-ج

 .االغا باب قرب الرشٌد شارع فً منفصلة
 1957 عام وفً الٌها وضمت المكتبة مجموعة نقلت المعظم باب فً العامة األوقاف مكتبة افتتاح وبعد-د

 الزهاوي شارع فً دار الى المكتبة ،فانتقلت الجمهورٌة شارع الفتتاح نتٌجة العامة المكتبة بناٌة أزٌلت

 .الحالٌة البناٌة الى 1977 العام فً انتقلت حتى المكتبة وظلت
 1961 لسنة ( 51 ) رقم الوطنٌة المكتبة قانون صدر حٌث 1961 عام حتى العامة بالمكتبة وعرفت هـ

 بوزارة المكتبة الحقت 1964 عام وفً الوطنٌة بالمكتبة تسمى بغداد فً مكتبة تأسٌس على نص الذي

 .1964 لسنة 43 رقم القانون بموجب واالرشاد الثقافة
   القانونً لألٌداع مركزاً  الوطنٌة المكتبة اعتبرت وبموجبه 37 رقم االٌداع قانون شرع م1970 عام وفً-و



 المكتبة المركزٌة فً باب المعظم 

 1932سنة 



 االمٌر عبد االله ٌزور المكتبة العامة فً باب المعظم

 فً االربعٌنٌات 



 1950المكتبة العامة فً باب المعظم 



 ( والوثائق الكتب دار ) لٌكّونا  للوثائق الوطنً المركز مع الوطنٌة المكتبة دمجت 1987 عام وفً-س

 المكتبة اصبحت التشرٌع ،وبهذا1987 لسنة 8 رقم واالعالم الثقافة وزارة تعلٌمات الى استنادا وذلك

  .والوثائق الكتب دار تشكٌالت احد الوطنٌة
 تخرٌبٌة اعمال الى الوطنٌة المكتبة تعرضت العراق فً الظروف  الٌه آلت لم نتٌجة 2003 عام وفً -ح

 كما العلمٌة وموادها موجوداتها من المائة فً 25 من اكثر فقدت حٌث والخدمٌة الفنٌة أقسامها شملت

 والمستلزمات االدوات ومختلف  والفهارس السجالت فأحرقت أقسامها من عدد فً النٌران أشعلت

 العادة كبٌرة بحملة 2003 االول كانون منذ الدار منتسبوا قام ذلك الى واستناداً  العمل فً الضرورٌة

 الدراسات وطلبة للباحثٌن خدماتها  وتقدٌم للجمهور وافتتاحها المكتبة  مجامٌع وتنظٌم ترتٌب

 من الراحة وسائل كل بها تتوفر للمطالعة قاعة تهٌئة بعد 2004\7\8 فً افتتاحها جرى وفعال.العلٌا

 ونهضة ٌتناسب وبما الجٌد بالمستوى خدماتها تقدٌم علٌها تفرض  مرٌحة ومقاعد وتدفئة تكٌٌف

 .الجدٌد العراق
   ـ:وهً تحقٌقها  الى ترمً  عدة وظائف الوطنٌة وللمكتبة -ط

  وكذلك عراقٌٌن اومترجمٌن لمؤلفٌن خارجه و العراق داخل ٌصدر الذي العراقً الفكري النتاج اقتناء-    

 . العالمٌة باللغات الصادرة العراق تخص التً المطبوعات قتناءا
 . ومنظم دوري بشكل العراقٌة الوطنٌة الببلٌوغرافٌة إصدار-    
 المكتبات وبٌن بٌنها الثقافٌة العالقات وتطوٌر ودولً وإقلٌمً عربً مستوى على المطبوعات تبادل-    

 . العالم فً الوطنٌة
 اإلعارة وقسم القانونً اإلٌداع قسم المهمة المكتبة أقسام ومن طوابق ثالث من المكتبة بناٌة وتتكون -ي

 وشعبة والتصنٌف الفهرسة وقسم واالهداء التبادل وقسم التزوٌد وقسم الدورٌات وقسم المراجع وقسم

 . الماٌكرفلمً التوثٌق وقسم الخاصة المجموعات



احراق وسرقة دار الكتب والوثائق الوطنٌة بعد 

 2003االحتالل عام 









 المكتبة فً الموجودة المطبوعات تحوٌل وهدفه الرقمٌة المكتبة بمشروع الدار بدات م2012 عام أواخر منذو – ك

    للمكتبة االلكترونً الموقع خالل من للمستفٌدٌن وتوفٌرها العراقٌة الصحف فٌها بما الكترونٌا

 org.irajnla.WWW 

http://www.irajnla.org/
http://www.irajnla.org/
http://www.irajnla.org/
http://www.irajnla.org/
http://www.irajnla.org/


 العمرٌــة الفئات تناســــب (األجٌال مكتبة) هً جدٌدة مكتبة استحداث علــــــــى الدار وأقدمت - ل

 أهمٌة تكتسب األجٌال مكتبة فإن وعلٌه .  لدىهم الثقافً الوعً تنمٌة بهدف (سنوات17-6 من)

 أهداف تحقٌق على وتركز ، المجتمع شرائح من مهمة شرٌحة بتثقٌف تختص ألنها استثنائٌة

 جعله فً األجٌال مكتبة مشروع نجاح استثمار ثم منو ، ترفٌهٌة و واجتماعٌة وتنموٌة تعلٌمٌة

 األحٌاء فً األجٌال مكتبات من شبكة إنشاء وبهدف ، الوطنً المستوى على تطبٌقه ٌمكن نموذجاً 

 وتتمٌز. األجٌال مكتبات من وطنٌة شبكة إنشاء االخٌر وفً .والمحرومة الفقٌرة السٌما ، السكنٌة

 ومركزلألنترنت لألطفال، مرسم ، األنترنت شبكة على بالمكتبة خاص موقع بوجود المكتبة هٌكلٌة

 . األغراض لمختلف مطالعة قاعات والحاسوب،



 :دار الكتب والوثائق القومٌة  فً مصر  -2

National Library and Archives in Egypt                            



 :دار الكتب والوثائق القومٌة  فً مصر  -2

 . تعد دار الكتب المصرٌة أول مكتبة وطنٌة فً العالم العربً  -أ 

 .بمبادرة من علً باشا مبارك ،فً عصر الخدٌوي إسماعٌل باشا1870ونشأت دار الكتب المصرٌة سنة - ب

وجمعت للدار الكتب المخطوطة والمطبوعة من المكتبة الخدٌوٌـة القدٌمة ومن مكتبتً وزارة األشغال و - ت

 .وزارة المدارس كما أضٌفت إلٌها مؤلفات متنوعة 

إلى مٌدان باب الخلق والذي أنشئ  1903ومع ازدٌاد محتوٌات الدار وضٌق المكان بها، نقلت سنة - ث

 .م 1904، وافتتح فً أول سنة . خصٌصاً  لدار الكتب ودار اآلثار العربٌة

 .لإلٌداع القانونً " أصبحت المكتبة مركزا 1945وفً عام - ج

على كورنٌش النٌل برملة بوالق، وقد  -لضٌق المبنى القدٌم-م بدأ إنشاء مبنى جدٌد للدار 1961وفً سنة - ح

 . م 1977م، وافتتح سنة 1973بدأ االنتقال إلٌه سنة 

وبقٌت دار الكتب المصرٌة كٌاناً قائماً بذاته كمكتبة وطنٌة وعامة إلى أن أنشئت دار الوثائق التارٌخٌة - خ

م وصدر قرار جمهوري لتصبح دار الكتب والوثائق القومٌة والتزال الى الوقت 1966القومٌة سنة 

 .الحاضر المكتبة الوطنٌة لجمهورٌة مصر العربٌة 

 :  وتقدم الدار خدمات عدة من خالل اقسامها االتٌة - د

المخطوطـــــات ،مكتبــة الموسٌقــى ، إدارة خدمـات القـراء ،إدارة الفهارس والببلٌوجرافٌا ، إدارة التزوٌد 

 .إدارة مطبوعات االمم المتحدة ،ادارة الدورٌات ، 

وبدات المكتبة بعدة مشارٌع الكترونٌة منها مشروع رقمنة البردٌات ،وافتتاح معمل المسح الرقمً عام  -ذ

 .وهدفه رقمنة المخطوطات والدورٌات والمطبوعات االخرى النادرة والتراثٌة 2006



 www.darelkotob.org.eg                            للمكتبة االلكترونً الموقع-ر



 :Congress of Library الكونغرس مكتبة.1

 

 :الحدٌثة  جنبٌةاالمن المكتبات نماذج  اً لثثا



 :Congress of Library الكونغرس مكتبة.1

 . االمرٌكً الكونغرس من رسمً بمرسوم واشنطن فً 1800 عام أبرٌل 24 فً تأسست  -أ
 فً المكتبات واكبر األمرٌكٌة المتحدة للوالٌات والبرلمانٌة (القومٌة) الوطنٌة المكتبة وتعد - ب

 . العالم
  باسمها التصنٌف وعرف لكثرتها تحوٌها التً المعلومات لمصادر خاص تصنٌف ووضع - ج

 . (الكونغرس مكتبة تصنٌف)
 : وهً مبانً ثالث المكتبة وتحتل - د

   .الكتاب ومركز لالطالع وصالة المعارض وقسم المكاتب ٌضم (األصلً المبنى) جٌفرسون مبنى -
 . الكتب لخزن مخصصة "طابقا 12 ٌضم أدمز جون مبنى  -

 بحوث وخدمة النشر حق مكتب وٌضم واحد مبنى فً مبانً أربع وهو مادٌسون مبنى -

    . التجهٌز وخدمات القانونٌة والمكتبة الكونغرس
 والفهرس الوطنٌة الببلٌوغرافٌة إصدار ومنها المطبوعات من العدٌد بنشر المكتبة وقامت -هـ

 . باستمرار تصدرهما التً الموحد الوطنً
 االثرٌة خاصة رقمٌة نسخ الى المطبوعة مقتنٌاتها بتحوٌل المكتبة تقوم الحاضر الوقت وفً -و

 بالتعاون العالمٌة الرقمٌة المكتبة بمشروع والبدء . الزوال من علٌها للمحافظة النادرة واالدبٌة

 والخرئط المخطوطات من الفرٌدة الثقافٌة المواد لنشر مخصص الوٌب على موقع وهو عدة دول

 مجانا منها االنتفاع وٌتم العالم فً للمكتبات عدة بلغات النادرة الصوتٌة والتسجٌالت والصور

 . االنترنٌت شبكة عبر



 (  المبنى األصلً)مبنى جٌفرسون 

  جون ادمز مبنى  مادٌسون مبنى



 www.loc.gov                                       الموقع االلكترونً للمكتبة  -ز

http://www.loc.gov/


 :British Library المكتبة البرٌطانٌة .2



 :British Library المكتبة البرٌطانٌة .2

 
مكتبمة المتحمف )وقد ضممت مكتبمات عمدة منهما  1973ٌولٌو 1أنشئت المكتبة فً  -أ

م وانضمممت هممذه  1753التممً أسسممها الملممك جممورج الثممانً سممنة ( البرٌطممانً

 .المكتبة الى قسم المراجع فً المكتبة البرٌطانٌة 
 .وتقع المكتبة فً العاصمة البرٌطانٌة لندن  -ب
وتتكون المكتبة من أقسام عدة منها قسمم المراجمع وٌضمم أقسمام مكتبمة المتحمف  -ج

قسمممم الكتمممب والمطبوعمممات ، قسمممـم المطبوعمممات الرسممممٌة ، قسـمممـم )البرٌطمممانً 

وقسممم االعممارة وقسممم (المخطوطممات والكتممب الشممـرقٌة ،مكتبممة المراجممع العامممة 

 .الخدمات الببلٌوغرافٌة وغٌرها 
وقاممممت المكتبمممة بنشمممر مطبوعمممات عمممدة منهممما األدلمممة والكشمممافات للمطبوعمممات  -د

 .المتوافرة  فً المكتبة 



 صور من المكتبة البرٌطانٌة



 http://www.bl.ukة البرٌطانٌة  الموقع االلكترونً للمكتب-5



 ٌمكن االنترنت شبكة على موقع هً العراقٌة االفتراضٌة العلمٌة المكتبة إن    

 من العراقٌة البحوث ومراكز الجامعات فً وطلبة وتدرسٌٌن أساتذة من للباحثٌن

 ٌقوم التً والعالمٌة العلمٌة الدورٌات آلالف الكاملة النصوص الى خاللها من الوصول

 امكانٌة الى فضال ، العالم انحاء مختلف فً الناشرٌن من كبٌر عدد بإصدارها

 الشبكة عبر المتاحة التعلٌمٌة والمواد المناهج من كبٌرة مجموعة الى الوصول

 موقع إلى بسهولة الدخول شخص ألي وٌمكن ، ( االنترنت ) للمعلومات العالمٌة

 ( org.ivsl.www ) عنوانها على االنترنت الشبكة عبر المكتبة

   : االتٌة العراقٌة المؤسسات المكتبة شركاء قائمة وتضم     
 والجامعة ،  التكنولوجٌة ،و ،والمستنصرٌة بغداد ) واكادٌمٌة عراقٌة جامعة (26) -

 كربالء ،و دٌالى ،و بابل و ، ،واالنبار ،والبصرة الموصل ،و النهرٌن ،و العراقٌة

 كوٌا ،و كركوك ،و كردستان-الطبٌة هولٌر ،و كردستان-دهوك،وهولٌر ،و

 السلٌمانٌة ،و الدٌن صالح ،و القادسٌة ،و  واسط المثنى،و ،و مٌسان ،و ،والكوفة

 . ( للعلوم العراقٌة الوطنٌة واالكادٌمٌة ،  تكرٌت قار،و ذي ،و

 :)المكتبة العلمٌة االفتراضٌة العراقٌة) لكترونٌةنماذج المكتبات اال من اً بعار

http://www.ivsl.org/
http://www.ivsl.org/
http://www.ivsl.org/
http://www.ivsl.org/
http://www.ivsl.org/


 ٌمكن االنترنت شبكة على موقع هً العراقٌة االفتراضٌة العلمٌة المكتبة إن  

 العراقٌة البحوث ومراكز الجامعات فً وطلبة وتدرسٌٌن أساتذة من للباحثٌن

 العلمٌة الدورٌات آلالف الكاملة النصوص الى خاللها من الوصول من

 العالم انحاء مختلف فً الناشرٌن من كبٌر عدد بإصدارها ٌقوم التً والعالمٌة

 التعلٌمٌة والمواد المناهج من كبٌرة مجموعة الى الوصول امكانٌة الى فضال ،

 شخص ألي وٌمكن ، ( االنترنت ) للمعلومات العالمٌة الشبكة عبر المتاحة

  ) عنوانها على االنترنت الشبكة عبر المكتبة موقع إلى بسهولة الدخول

www.ivsl.org ) 
   : االتٌة العراقٌة المؤسسات المكتبة شركاء قائمة وتضم   

 ،  التكنولوجٌة ،و ،والمستنصرٌة بغداد ) واكادٌمٌة عراقٌة جامعة (26)

 ،و بابل و ، ،واالنبار ،والبصرة الموصل ،و النهرٌن ،و العراقٌة والجامعة

 كردستان – الطبٌة هولٌر ،و كردستان-هولٌر و ، دهوك ،و كربالء ،و دٌالى

 ،و القادسٌة ،و  واسط و المثنى، و ، مٌسان ،و  ،والكوفة كوٌا ،و كركوك ،و

 الوطنٌة واالكادٌمٌة ،  تكرٌت قار،و ذي ،و السلٌمانٌة ،و الدٌن صالح

 . ( للعلوم العراقٌة



 ، والتكنولوجٌا العلمً،والعلوم والبحث العالً التعلٌم) وهٌئة وزارة (12) - 

 ،والنفط العامة واألشغال ،والبلدٌات ،والصحة ،والبٌئة ،والكهرباء والزراعة

 التقنً التعلٌم ،وهٌئة والمعلوماتٌة للحاسبات العراقٌة ،والهٌئة المائٌة ،والموارد

 . ( الطبٌة لالختصاصات العراقً ،والمجلس

 االتصال اجراء بعد الخطوات من مجموعة وفق ٌكون المكتبة هذه فً االشتراك انو  

 هو الموقع عنوان إلى مباشرة الدخول وٌمكن االنترنت بشبكة

www.ivsl.org  احد الى الدخول ٌمكن الموقع الى مباشرة الدخول تعذر واذا 

 الموقع سٌكون ivsl.org   وكتابة Yahoo او Google البحث محركات

 . الرابط على النقر وبعد االولى الخٌارات بٌن
 بحلتها العراقٌة االفتراضٌة العلمٌة المكتبة موقع اطالق تم م2012 عام وفً   

 والبحث المرور كلمة واسترجاع التسجٌل طلب عملٌة بسهولة ٌتمٌز والذي الجدٌدة

 لمصادر الكترونً كتاب 31و مجلة1844 اضافة وتم ، فٌها المعلومات مصادر عن

 تحتوي و وفرٌدة واسعة Science Direct محتوٌات من االفتراضٌة المكتبة

 بما ، األساسٌة العلمٌة األدبٌات من الموثوقة العناوٌن تغطً لنصوص بٌانات قاعدة

 كتاب 34,000 من أكثر إضافة وتمت كبٌر، تأثٌر عامل ذات عناوٌن ذلك فً

 . االفتراضٌة المكتبة لمصادر الكترونً
 . الحاضر الوقت فً العراقٌة االفتراضٌة بالمكتبة العمل توقف وقد



   التسجٌل بالمكتبة االفتراضٌة العراقٌة



 خالصة المحاضرة
 الكهوف جدران على صور شكل على أفكاره ٌسجل القدٌم اإلنسان بدا عندما الكتابة مراحل اولى1.

 األفكار عن التعبٌر باإلمكان أصبح حٌن الصورٌة الكتابة فظهرت والعظام والجلود واألخشاب

 . الرمزٌة الكتابة فظهرت والدالالت الرموز من بمجموعة
 فً البردي نبات و الرافدٌن وادي فً استعملت التً الطٌنٌة الرقم من الكتابة ادوات وتطورت2.

 الحضارة تطور مع ظهر التً الماشٌة جلود من المصنوع والرق  ( النٌل دلتا) المصرٌة الحضارة

 كوسٌلة ٌستعمله اإلنسان وظل ، واحدة مرة من الكثر واستعمله ثمنه لرخص وانتشر العربٌة

 ،وكان آنذاك بالكاغد المعروف الورق صنع إلى اهتدى أن إلى طوٌلة زمنٌة لفترات للكتابة

   .الهجري الثانً القرن خالل الورق اكتشف من أول الصٌنٌون
 والمكتبات الملكٌة والمكتبات المعابد مكتبات ومنها القدٌمة العربٌة الحضارة فً المكتبات وتنوعت3.

 مكتبة و الرافدٌن وادي حضارة فً بانٌبال اشور خزانة ومنها الخاصة والمكتبات الحكومٌة

 . النٌل وادي  حضارة فً اإلسكندرٌة
 وما ، الكرٌم القران كتاب مادونه تجمع مكتبة أول (ص) الرسول بٌت فً كانت اإلسالم ظهور بعد4.

 (ص) وفاته وبعد ، (ص) بالرسول الخاصة والمراسالت والوثائق المعاهدات من المسلمون دونه

 بالحدٌث الخاصة المدونات وحفظت ، (رض) الصدٌق بكر ابو بٌت الى المدونات هذه انتقلت

      . وبعده الرسول عهد فً النبوي



 الملوك الهتمام واالموي العباسً االسالمً العصر فً العربٌة المكتبات وتطورت وازدهرت5.

 البالد شرق لٌجوبوا االختصاص وذوي العلماء وٌختارون لهم قوة مصدر اعدادها بها والسالطٌن

  ترجمتها ٌتم آن بعد المكتبات فً وإٌداعها والنفٌسة النادرة والمخطوطات الكتب عن بحثاً  وغربها

 : المكتبات من انواع فظهرت.
 المساجد مكتبات ، المدرسـٌة والمكتبات الخاصة المكتبات ، والوزراء والسالطٌن الخلفاء مكتبات

 . والمارستانات المشافً ومكتبات العامة المكتبات ، والمشاهد والجوامع
 ومكتبة  القاهرة فً الكتب خزانة و بغداد فً الحكمة بٌت  القدٌمة العربٌة المكتبات ابرز ومن6.

 . االندلس فً قرطبة

 الحروب بسبب بالتدهور العربٌة المكتبات أخذت الحدٌث العصر حتى عشر السابع القرن بعد ماو7.

 والنهب السرقة الى تعرضها إلى أدى الذي  األجنبً واالحتالل الخارجً والغزو واالستعمار

  . واإلهمال والحرق

 الحرب بعد  ما وخاصة جدٌد من العربٌة بالمكتبات االهتمام بوادر ظهرت العشرٌن القرن وف8ً.

 عربٌة مكتبات وأولوٌات أسـس على الحدٌثة العربٌة المكتبات فقامت ،1948 عام الثانٌة العالمٌـة

 . قدٌمة

 تقدم وأخذت الحدٌثة التكنولوجٌة بالتطورات المكتبات هذه كل تأثرت والعشرون الواحد القرن وف9ً.

 التقلٌدٌة المكتبات من تتحول واخذت وخارجها المكتبات داخل ومختلفة متنوعة معلومات خدمات

 . االلكترونٌة المكتبات الى

 الكتب دار و العراق فً الوطنٌة والوثاثق الكتب دار الحدٌثة العربٌة الوطنٌة المكتبات نماذج ومن01.

 الوطنٌة والمكتبة االمرٌكٌة الكونغرس مكتبة االجنبٌة والمكتبات مصر فً القومٌة والوثائق

 . العراقٌة االفتراضٌة المكتبة االلكترونٌة المكتبات ،ومن  البرٌطانٌة



شكراً لحسن االستماع 

 للمحاضرة


