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اأعمال الرتميم مبنى املكتبة والقاعات الداخلية   



ال�سلم املوؤدى اإىل املخازن العلوية



FM200 نظام الطفاء بغاز



وحدات تخزين الكتب





وحدات التخزين



الإنارة العامة لقاعات الإطالع







 الت�سجيل امليكروفيلمى والأر�سفة الإلكرتونية:

• تعد مكتبة البلدية من  املكتبات العريقة التى اأن�ساها املجل�ص البلدى مبدينة االإ�سكندرية عام 189٢م وت�سم املكتبة ما يزيد 	

عن ٤٠٠.٠٠٠ كتاب ) اأربعمائة األف كتاب ( فى خمتلف العلوم واالأداب والفنون العربية واالأجنبية كما ت�سم املكتبة تراث 

من الوثائق التاريخية مثل الفرامنات العثمانية وغريها .

• عام 	 من  اليومى  االأهرام   : احل�سر  ولي�ص  املثال  �سبيل  على  منها  م�سر  فى  �سدرت  التى  اجلرائد  من  ثروة  ا  اأي�سً وت�سم 

19٥٢م ، الوقائع امل�سرية 18٢٧م، البالغ االأ�سبوعى من عام 19٢٧م، وقد حر�ست وزارة الثقافة ممثلة فى قطاع الفنون 

االأهرام  موؤ�س�سة  بوا�سطة  املكتبة  تراث  لكامل  امليكروفيلمى  الت�سجيل  لعملية  الالزمة  املالية  االعتمادات  بتوفري  الت�سكيلية  

للتنظيم وتكنولوجيا االأهرام.

االإ�سكندرية عام 189٢م وت�سم  البلدى مبدينة  اأن�ساها املجل�ص  التى  العريقة  املكتبة  تلك  البلدية  باالإ�سارة الأهمية تطوير مكتبة 

املكتبة ما يزيد عن ٤٠٠.٠٠٠ كتاب ) اأربعمائة األف كتاب ( فى خمتلف العلوم واالأداب والفنون العربية واالأجنبية كما ت�سم املكتبة 

تراث من الوثائق التاريخية مثل الفرامنات العثمانية وغريها.

ا ثروة من اجلرائد التى �سدرت فى م�سر منها على �سبيل املثال ولي�ص احل�سر : وت�سم اأي�سً

ال�سادة  بذله  ما  على  وبناًءا  م،   19٢٧ عام  من  االأ�سبوعى  البالغ  18٢٧م،  امل�سرية  الوقائع   ، 19٥٢م  عام  من  اليومى  االأهرام 

امل�سئولون بقطاع الفنون الت�سكيلية من جهد لتوفري االعتمادات الالزمة لتطوير املكتبة فقد تت املرحلة االأوىل بطرح مناق�سة 

عامة خا�سة لهذا الغر�ص فازت بها موؤ�س�سة االأهرام للتنظيم وتكنولوجيا االأهرام لعمل ت�سجيل ميكروفيلمى على النحو التاىل :-



.C.D ما مت اإجنازه فى املرحلة االأوىل من ت�سجيل ميكروفيلمى والت�سكني على

االإجماىل

القيمة لل�سفحة

الكمية البيان م

جنيه مليم

96٠٠٠٠ 6٠ 1.6٠٠٠٠٠

ت�سجيل ميكروفيلمى والكرتونى على 

اأفالم 16 مم

1

٤8٠٠٠ ٥% خ�سم على اأفالم 16 مم ٢

٣6٠.٠٠٠

9٠ ٤٠٠٠٠٠

على  والكرتونى  ميكروفيلمى  ت�سجيل 

اأفالم ٣٥ مم

٣

1٣68٠٠٠

1٢٧٢٠٠ 1٠% �سريبة مبيعات ٤

1.٤٧٥.٢٠٠ ج االإجماىل وقدره مليون واأربعمائة خم�سة و�سبعون األفا ومائتان جنيها الغري

.C.D ما مت اإجنازه فى املرحلة الثانية من ت�سجيل ميكروفيلمى والت�سكني على

االإجماىل
القيمة لل�سفحة

الكمية البيان م

جنيه مليم

٥٤٠.٠٠٠ ج ٤٥٠ 1٠٠.٠٠٠

اأفالم  على  والكرتونى  ميكروفيلمى  ت�سجيل 

16 مم

1

18٠.٠٠٠ ج 9٠٠ ٢٠٠.٠٠٠

اأفالم  على  والكرتونى  ميكروفيلمى  ت�سجيل 

16 مم

٢

٧٢٠.٠٠٠ ج االإجماىل وقدره �سبعمائة وع�سرون األف جنيه الغري

• ويتبقى واملتوقع االنتهاء الكامل من جميع اعمال الت�سجيل امليكروفيلمي فى	

• مت االتفاق على اعمال الرتميم واإعادة جتليد الكتب مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة.	



اأعمال الت�سجيل والأر�سفة

مركز تكنولوجيا املعلومات بالأهرام )اأماك(





النائب اأ�سامة جادو اأثناء تفقد اأعمال الت�سجيل امليكروفيلمي مع حم�سن �سعالن رئي�س قطاع الفنون الت�سكيلية









كتاب و�سف م�سر : 

�سدر قراًرا بت�سكيل جلنة برئا�سة مدير عام بحوث ال�سيانة والرتميم بقطاع الفنون الت�سكيلية لال�سراف الكامل على عملية 

قفل وا�ستالم «)11( جملد ، و)٢6( كتاب �سارح» اإىل الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لرتميمه مبقر الهيئة ومت 

ايداعه باجليزة يف مقر موؤمن تاًما وحلني اإعادته ايل موقعه االأ�سلي مببنى مكتبة البلدية بعد االنتهاء من اأعمال التطوير.



كتاب و�سف م�سر





 اللجنة امل�سكلة لنقل كتاب و�سف م�سر اأثناء عملها عند عودته ملتحف حممد حممود خليل وحرمه باجليزة








