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مكتبة البلدية 

ن�ساأتها :

اأن�ساأها بطليمو�ص �سوتري خليفة االإ�سكندر االأكرب ٣٠٠ ق . م وكان الهدف من اإن�سائها نقل الثقافة اليونانية اإىل بالد م�سر. ويف هذا 

الوقت �سمت جمموعات نادرة من املراجع يف �ستى فروع العلم واملعرفة ، حمفوظات من ورق الربدي وكانت املكتبة م�ستقرة بحي 

باالإ�سكندرية يعرف بالربكيوم )كوم ال�سقافة (حالًيا حتى ٤8 ق .م، ثم تعر�ست للحريق اأثناء معركة يوليو�ص قي�سر قبل الفتح االإ�سالمي 

بحوايل 8٠٠ عامًا وتوالت احلروب على مدى الع�سور حتى ا�ستقرت املكتبة حالًيا.

تطورها كالآتي :

اأن�ساأها املجل�ص البلدي ملحافظة االإ�سكندرية 189٢ وكانت ملحقة باملتحف اليوناين. 

يف عام 191٧ انتقلت ب�سارع اأبي الدرداء«حمافظة االإ�سكندرية القدمية» وعني لها اأول مدير عربي  هو ال�سيخ / اأحمد اأبو على - وهو اأول 

من قام بتنظيم الفهار�ص العربية.

يف عام 19٣8 ا�ستقرت ب�سارع من�سا مبحرم بك يف فيال البارون/�سارك من�سا والتي وهبها ملدينة االإ�سكندرية لتكون دار كتب.

يف عام 19٤٠ اأثناء احلرب العاملية  �سقطت قنبلة يف فناء الفيال  واأحدثت بها �سروخ بالغة.

يف عام 19٤٧ مت هدم الفيال.

يف عام 19٤8 اأعيد بناوؤها و�سمم املبنى بغر�ص اأن يكون مكتبة وهو املوجود  حالًيا.

تراث املكتبة : 

ت�سم املكتبة حوايل ٢٠٠ األف جملد و  كتاب من خمتلف العلوم واالآداب العربية واالأوروبية يف خمتلف اللغات الغربية وال�سرقية، كما ت�سم 

كتاب و�سف م�سر الذي و�سفته احلملة الفرن�سية يف اإحدى ع�سر جملد مزود بال�سور حيث ي�سور االأحداث يف فرتة احلملة الفرن�سية 

على م�سر باالإ�سافة اإىل )�ستة وع�سرين( جملد ك�سرح لتلك االأجزاء . واملكتبة كانت ت�سم حوايل ٥٠٠٠ خمطوط وقد مت نقل املخطوطات 

اإىل مكتبة االإ�سكندرية اجلديدة. ويتوافد على املكتبة حوايل ٥٠٠٠٠ قارئ �سنوًيا من خمتلف االأعمال واملوؤهالت واجلن�سيات. 

البناء : 

تتكون املكتبة من ق�سمني  رئي�سيني خم�س�ص لالإدارة وبه )8 ( اأق�سام موزعة على النحو التايل: 

مكتب املدير - ق�سم ال�سئون املالية واالإدارية - �سئون العاملني - التجليد - الت�سجيل - العالقات العامة وال�سكرتارية - الفهار�ص العربية-  

الفهار�ص االأوروبية.  

والق�سم االآخر خم�س�ص للقراء ومقتنيات املكتبة ومكون من ٤ اأدوار موزعة على النحو التايل:  

قاعتان لالإطالع - قاعة ل�سناديق الفهار�ص بالدور االأر�سي -  وعدد 8 خمازن )كوحدات حلفظ مقتنيات املكتبة باالأدوار العلوية حيث 

كل خمزن يبداأ برقم وينتهي برقم بحيث ي�سهل �سرعة احل�سول على الكتاب املطلوب يف اأ�سرع وقت(.

خدمات املكتبة املقدمة للقراء :

ي�ستطيع اأي قارئ يرتاد املكتبة و االنتفاع بخدماتها باملجان وبكل �سهولة وي�سر مهما كان موؤهله  و جن�سيته  حيث يتاح للقارئ االطالع 

�سواء داخل املكتبة مبوجب بطاقته ال�سخ�سية اأو خارج املكتبة مبوجب بطاقة ا�ستعارة خارجية بعد ا�ستيفاء بياناتها وجتدد �سنوًيا باملجان 

كما تتيح املكتبة لقرائها ال�سغار بتخ�سي�ص مكتبة لالأطفال خالل اأ�سهر ال�سيف وبذلك نتعامل مع كافة فئات ال�سعب.

اأ . د / م�سطفى عبد الوهاب 

امل�سرف العام على املتحف واملكتبة





اأعمال التطوير والتحديث

• معاجلة كامله لل�سروخ الطولية والراأ�سية .	

• معاجلة للكمرات الطولية والعر�سية .	

• مت عمل معاجلة لل�سقف االأخري للمكتبة .	

• مت عمل ترميم كامل لربج ال�ساعة .	

• جتديد وحتديث اأعمال ال�سرف ال�سحي.	

• تغيري درج ال�سلم اإىل درج من اجلرانيت .	

• اإ�سالح ال�ساعة وت�سغيلها .	

• اإ�سالح االأ�سان�سريات وجتديدها .	

• اأ�سقف البالطات اجلب�ص واالألواح اجلب�ص .	

• عمل ال�سبابيك حلماية الدور االأخري من احلديد امل�سغول .	

• عمل دهانات جلميع املخازن وقاعات االإطالع .	

• يتم تغيري جميع اللوحات العمومية والفرعية املتهالكة اخلا�سة باملكتبة .	

• مت عمل ت�سنيع لالأبواب اخلا�سة باملكتبة وقاعات االطالع .	

• مت عمل وتركيب اأبواب م�سنعة الأبواب املخازن .	

• ثم رفع جميع التجهيزات اخلا�سة با�ستقبال القراء .	

• مت عمل تكييف مركزي لقاعات االطالع .	

• مت عمل تهوية جلميع املخازن اخلا�سة باملكتبة .	

• مت عمل اطفاء حريق باملياه لقاعات القراءة .	

• مت عمل اإطفاء حريق بالغاز ٢٠٠ FM جلميع املخازن .	

• مت عمل اإنذار حريق جلميع االأدوار .	

• مت اإ�ساءة الطوارىء للمخازن والطرقات .	

• مت اإ�ساءة املكتبة بك�سافات فلور�سنت وك�سافات كومباكت .	

• مت تغيري لوحات توزيع الكهرباء العمومية والفرعية للمبنى بالكامل .	

• مت عمل وحدات تخزين للكتب واال�ستاندات من اإنتاج �سركة لينك م�سر .	

• مت عمل معاجلة وا�ستعوا�ص حديد ت�سليح للدور العلوي بالكامل.	

• مت عمل معاجلة جلميع الواجهات اخلا�سة باملكتبة مع عمل املحارة والدهانات لكامل الواجهات.	

• مت عمل معاجلة للكراني�ص اأعلى املبني .	

• مت جتهيز املكتبة بوا�سطة وحدات التخزين من اإنتاج �سركة لينك م�سر.	

• مت عمل اأبواب م�سفحة للمخازن بالكامل.	

• مت عمل اأبواب من اخل�سب االرو لقاعة االطالع.	

• مت جتهيز املكتبة باأحدث و�سائل االإ�ساءة واالإنذار �سد احلريق واالإطفاء الذاتي بوا�سطة ٢٠٠للمخازن .	

• مت عمل اأر�سيات املكتبة بخ�سب H.D.F. ) �ساالت االطالع ( واملدخل وال�سلم الرئي�سي بوا�سطة اجلرانيت.	

• مت عمل تكييف مركزي لقاعة االطالع وتهوية مركزية للمخازن.	

م/ حممود ب�سيونى

امل�سرف العام لالإدارة الهند�سية





امل�ستهدف لكل م�سروع:

تعترب مكتبة البلدية مبتحف ح�سني �سبحي من املكتبات التاريخية والتي حتمل تراثنا من كتب تاريخية وعلمية وتعليمية  

وكتاب و�سف م�سر وهي اإحدي املكتبات التي جتذب القراء نظرا لتاريخها وموقعها الفريد من و�سط االإ�سكندرية عرو�ص 

البحر االأبي�ص املتو�سط،وكذا متحف ح�سني �سبحي والذي يعترب الواجهة االأ�سا�سية ملكتبة البلدية والذي يقام به البيناليات 

واملعار�ص الدولية والتي ت�سارك به الدول االأوروبية .

اجلهات املكلفة بالتنفيذ:

املكتب اال�ست�ساري املركز العلمي للت�سميم  واال�ست�سارات الهند�سية )اأ.د/حماد عبد اهلل(

�سركة االإجناز للمقاوالت

التكلفة الجمالية مل�سروع التطوير:

�ستةمليون ثمامنائةوثالثون األفاوت�سعمائة ثمانية وثمانون جنيًها ومت التمويل من وزارة املالية





املوقع العام





مبنى املكتبة والقاعات الداخلية        اأعمال الرتميم



اأعمال التك�سيف للواجهة الأمامية







ال�سروخ باملدخل الرئي�سى للمكتبة





ال�سلم املوؤدى اإىل املخازن العلوية



وحدات التخزين القدمية







وحدات التخزين القدمية



ال�سروخ للواجهة اخللفية







ال�سروخ بال�سور الفا�سل بني املتحف واملدر�سة





ال�سروخ للواجهة اخللفية للمكتبة



زيارة تفقدية لل�سادة اأع�ساء جمل�س ال�سعب )جلنة الثقافة وال�سياحة والإعالم(

ملكتبة البلدية بالإ�سكندرية



اللواء اأحمد اأبو طالب رئي�س جلنة الثقافة وال�سياحة والإعالم مبجل�س ال�سعب 

برفقة الفنان حم�سن �سعالن اأثناء تفقد املكتبة

ال�سادة اأع�ساء جلنة الثقافة وال�سياحة والإعالم باملوقع العام للمكتبة



مبنى املكتبة والقاعات الداخلية           اأعمال الرتميم



اأعمال الرتميم للواجهة 

الأمامية للمكتبة

اأعمال الرتميم للواجهة 

اجلانبية للمكتبة




