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 األهداف العامة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية:

 ،المجتمع تحترم التنوع واالختالف بناء منظومة قٌم ثقافٌة إٌجابٌة فًتسعى الهٌئة المساهمة فً       

مكٌن أفراد الشعب من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح اآلفاق أمامه للتفاعل مع معطٌات وت

االختٌار الحر، وتعظٌم  القدرة على اكتسابهعامله المعاصر، وإدراك تارٌخه وتراثه الحضاري الفرٌد، 

ا لقوة  القومًلتحقٌق التنمٌة وقٌمة مضافة لالقتصاد  االعناصر اإلٌجابٌة فً الثقافة لتكون مصدر   وأساس 

ا.  ٌ ا وعالم  ٌ  مصر الناعمة إقلٌم

بإنشاء دار الكتب والوثائق القومٌة، وتهدف  7551لسنة  767رقم وبناء على القرار الجمهوري       

والعلمً للحضارة  إلى: نشر الثقافة بٌن أفراد الشعب بتٌسٌٌر االطالع على اإلنتاج الفكري واألدبً

اإلنسانٌة، وتعمٌم الخدمات المكتبٌة وتوصٌلها إلى المواطنٌن، وكذلك إحٌاء التراث الفكري بجمٌع 

 دراسته واإلفادة منه، وذلك عن طرٌق:أحواله وتٌسٌر 

جمع المخطوطات والمطبوعات والدورٌات والمصورات والسجالت ووثائق التارٌخ القومً وما  - أ

 صور وغٌر ذلك من وسائل المعرفة والحفاظ علٌها بكل السبل.ٌتصل به فً جمٌع الع
تهٌئة هذه المقتنٌات لتوضع تحت تصرف العلماء والباحثٌن والجمهور لالطالع علٌها واالنتفاع  - ب

 عدادها وفهرستها وغٌر ذلك.بها فً مقر الدار ومكتباتها الملحقة، وتقوٌمها وإ

 لمٌة والثقافٌة فً الداخل والخارج.التعاون مع مختلف المكتبات والمؤسسات الع -ج

 تنفٌذ القوانٌن والقرارات الخاصة باإلٌداع.اإلشراف على  -د

 إنشاء وإدارة المراكز العلمٌة المتخصصة فً مجاالت عملها. -هـ 

 

 األهداف النوعية للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية: 

 رفع كفاءة العاملٌن بالدار. -7
 قمنة التراث الثقافً.وإتاحة ور حماٌة وصٌانة وحفظ -2
 دعم الصناعات الثقافٌة كمصدر لقوة االقتصاد. -3
 تنمٌة منظومة القٌم اإلٌجابٌة. -4
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 تصور برنامج عمل الهيئة على المدى المتوسط:

 المخازن( خلف المبنى الجدٌد لدار الوثائق بالفسطاط . –استكمال مراحل إنشاء المبنى )اإلداري  -7
 بالهٌئة والمكتبات الفرعٌة وفق ا للمتاح من الموازنة.ر وٌاستكمال أعمال التط -5
جمع المخطوطات والمطبوعات والدورٌات والمصورات والسجالت ووثائق التارٌخ القومً وما  -1

 .وغٌر ذلك من وسائل المعرفة والحفاظ علٌها بكل السبل ٌتصل به فً جمٌع العصور
والباحثٌن والجمهور لالطالع علٌها واالنتفاع تهٌئة هذه المقتنٌات لتوضع تحت تصرف العلماء  -5

 بها فً مقر الدار ومكتباتها الملحقة ورقمنتها وإعدادها وفهرستها وغٌر ذلك.
 التعاون مع مختلف المكتبات والمؤسسات العلمٌة والثقافٌة فً الداخل والخارج. -0
 اإلشراف على تنفٌذ القوانٌن والقرارات الخاصة باإلٌداع. -7
 ئقٌة جدٌدة من الجهات الحكومٌة.ضم مجموعات وثا -6
 إصدار أعداد من سالسل اإلصدارات بالهٌئة. -5
 تجهٌز مكتبة للمكفوفٌن بأحدث األجهزة والبرامج المعدة لذلك. -5

 تطوٌر المطبعة من خالل توفٌر ماكٌنات حدٌثة. -72
 تطوٌر الشبكات واآلالت والمعدات وكامٌرات المراقبة ونظام اإلطفاء واإلنذار اآللً. -77
أداء الخدمة المكتبٌة للمستفٌدٌن والباحثٌن والدارسٌن من داخل مصر وخارجها وتجهٌز  تطوٌر -75

 بأجهزة كمبٌوتر وأجهزة سكانر وماكٌنات تصوٌر.القاعات والمكتبات الفرعٌة 
مٌكنة وترقٌم كل محتوٌات الدار من مقتنٌات وتشمل الوثائق والمخطوطات والبردٌات  -71

 إنشاء قاعدة بٌانات لها على الموقع اإللكترونً للدار.والمسكوكات لتسهٌل خدمة البحث و
جة الوثائق والمخطوطات وأمهات الكتب والدورٌات وعمل مسح ضوئً ترمٌم وصٌانة ومعال -75

 لها للحفاظ علٌها وإتاحتها للباحثٌن فً مصادر التارٌخ.
 تطوٌر ورفع كفاءة البنٌة المعلوماتٌة وستنرال الهٌئة. -70
البحثٌة بالدار من أجل الحفاظ على مقتنٌات الدار وتسهٌل اتاحتها استمرار المشروعات  -77

 للباحثٌن مثل:
 مشروع رقمنة الوثائق وإتاحتها لجموع الباحثٌن.  -
 مشروع التوثٌق اإللكترونً للدورٌات المصرٌة التراثٌة.  -
 لبرنامج السٌمفونً.مشروع اإلدخال اآللً   -
 قمنة.ترمٌم ومعالجة الكتب والدورٌات بمشروع الر  -
 مشروع الفهرسة الٌدوٌة لرصٌد الدار.  -
 مشروع ترمٌم ومعالجة الكتب والدورٌات العلمٌة.  -
 مشروع ترمٌم ومعالجة الوثائق.  -
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ا.  -  ٌ  مشروع تسجٌل وحصر الوثائق ٌدو
 تصوٌر وتجلٌد الوثائق.  -
 تطوٌر إدارة الخدمة البحثٌة.  -
مؤتمرات( فً  –وثائق القومٌة )ندوات استمرار النشاط  الثقافً للهٌئة العامة لدار الكتب وال -76

والتارٌخٌة سواء بقاعات المبنى الرئٌسً بكورنٌش النٌل أو فً كافة النواحً العلمٌة والثقافٌة 

 المكتبات الفرعٌة التابعة للهٌئة.
 –استمرار إصدار السالسل والمجالت العلمٌة التً تصدرها الهٌئة وفق ا لنوع اإلصدار )سنوي  -75

 ربع سنوي( وهً: –نصف سنوي 
 تصدر كل عنوان المجلة م

 سنوي مجلة مصر الحدٌثة      7

 سنوي مجلة الروزنامة                             5

 سنوي مجلة أدب الطفل         1

 نصف سنوي مجلة تراثٌات 5

 سنويربع  سلسلة مصر النهضة                 0

 سنويربع  سلسلة دراسات وثائقٌة 7

 سنويربع  مجلة الفهرست 6

 سنويربع  سلسلة دراسات وبحوث إفرٌقٌة 5

 سنويربع  سلسلة تراثنا العلمً 5

 سنويربع  سلسلة أوائل المطبوعات           72

 

استمرار طبع الكتب التراثٌة والتارٌخٌة والعلمٌة التً تقوم الهٌئة بطباعتها بمطبعة دار الكتب  -75

 والوثائق القومٌة.


