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ت�يل وزارة الثقافة املطالعة وال�ص�ؤون املترّ�صلة بها االهتمام الذي يعبرّ 

ال�صخ�صية  العميق بالدور الذي ت�صطلع به يف تك�ين  عن االإميان 

والثقافية  والعلمية والرتب�ية  االأخالقية  باأبعادها  االإن�صانية، 

واالجتماعية وال�طنية... ا�صتناداً اإىل اأنها ُتكمل، من خالل 

التعلرّم،  املدر�صة يف  قة، دور  اآليات ممار�صتها ونتائجها املحقَّ

فيترّ�صل املتعلرّم�ن ب�ا�صطتها باملعارف االإن�صانية يف حا�صرها 

وما�صيها، وي�صتفيدون من خبات االآخرين وجتاربهم...

ق  ليحقِّ يكن  مل  ال�صبيل  هذا  يف  الثقافة  وزارة  به  تق�م  ما  اإنَّ 

اة منه اإالرّ بالتعاون والتعا�صد، بني اجله�د املبذولة من  االأهداف املت�خرّ

قبل املديرية العامة للثقافة و�صائر اجله�د املتاأترّية من االأندية واجلمعيات 

التنم�ية،  فعاليتها  اأطر  و�صمن  املحلرّية،  بيئاتها  يف  مبا�صرًة  املعنية  والبلديات 

بتعزيز �ص�ؤون املطالعة واإيجاد املناخات والظروف وال��صائل امل�ؤاتية جلعل املطالعة اأكرث 

لهم املعرفة والثقافة، يف الطريق  اأ من �صبل ت��صرّ ح�ص�راً يف ي�ميات اأبنائنا، وجزءاً ال يتجزرّ

اتي والعام. اإىل م�صتقبٍل واعد اإن �صاء اهلل، على امل�صت�يني الذرّ

املدير العام للثقافة - في�صل طالب

)CLAC( مراكز املطالعة والتن�شيط الثقايف

لبنان  التي عرفها  العامة  املطالعة  الثقافية يف جمال  امل�شاريع  اأكرب  اأحد  الثقافة  وزارة  اأطلقت   ،2001 عام  اأواخر  يف 

من خالل اإن�شاء مراكز املطالعة والتن�شيط الثقايف بالتعاون مع الوكالة الدولية للفرنكوفونية بهدف الإمناء الثقايف 

اأكرث من  20 دولة فرنكوفونية وي�شم  اأكرث من  الوكالة يف  تنفذه  الريفية، وهو م�شروع  املناطق  والإجتماعي يف 

250 مركزًا.

الثقافة هذه املراكز  لبنانية، وقد عززت وزارة  اأربعة ع�شر قرية وبلدة  اإىل  وقد و�شل امل�شروع ببدايته 

وح�شب امكاناتها الذاتية لت�شمل بلدات وقرى عديدة يف خمتلف املناطق اللبنانية، مع وجود م�شاريع عدة 

قيد التنفيذ حاليًا.

يف لبنان 44 مركزًا موزعني على املناطق اللبنانية كافة.



املكتبات العامة ال�رشيكة

الأ�شا�شية  املحاور  اأحد  ي�شكل  العامة  املطالعة  تطوير  اإن 

كبرية  اأهمية  اأعطت  ذلك  ولأجل  الثقافة،  وزارة  ل�شيا�شة 

املكتبات  من  �شبكة  اإقامة  فكرة  فانطلقت  العامة،  للمكتبة 

واإقامة  الكتب  جمموعات  تنمية  عرب  الوزارة  بدعم  حتظى  العامة 

على  للقائمني  وامل�شورة  اخلربة  وتقدمي  والثقافية  التدريبية  الن�شاطات 

اإدارة هذه املكتبات وت�شيري �شوؤونها.

ما  لدينا  ليكون  والبلديات  اجلمعيات  مكتبات  مع  تعاون  اتفاقيات  عقدت  وقد 

ا�شطلح على ت�شميته »مكتبة �شريكة«.

2003 اتفاقيات �شراكة مع بلديات وجمعيات يف كل املناطق  وقد وّقعت الوزارة يف �شباط 

اللبنانية مع الإ�شارة اإىل وجود حوايل 25 م�شروعًا لدى وزارة الثقافة لإن�شاء وتطوير مكتبات عاّمة.

اإىل مراكز املطالعة والتن�شيط  الثقافة، بالإ�شافة  100 مكتبة �شريكة لوزارة  اأكرث من  ويوجد حاليًا 

الثقايف »CLAC« )44 مركزًا(. 

املجتمع املدين

الثقافية  والنوادي  اجلمعيات  خالل  من  املدين  املجتمع  حترك  الإطار،  هذا  يف  الثقافة  وزارة  عمل  مبوازاة 

والبلديات والأفراد، فقام بخطوات كبرية ومتقدمة كان لها الأثر البالغ يف نه�شة املكتبات العامة وتطورها.

فقد عرف لبنان باأغلب مناطقه م�شاريع جادة اأ�شهمت يف اإن�شاء مكتبات عامة.

وال�شبكة الأهم حاليًا والأكرث ن�شاطًا وتو�شعًا جغرافيًا هي �شبكة مكتبات ال�شبيل التي تاأ�ش�شت عام 1997 بهدف اإن�شاء مكتبات عامة 

جمانية يف لبنان.

اكت�شبت �شبكة املكتبات العامة تدريجيًا هيكلية مركزية ت�شمح لها بالتعاون والتبادل من خالل ترابطها مع جمعية ال�شبيل.

مونو  يف  مكتبتان  وافتتتحت  البا�شورة،  يف  بريوت  بلدية  مع  بالتعاون   2000 عام  بريوت  يف  عامة  مكتبة  اأول  ال�شبيل  جمعية  ان�شاأت 

واجلعيتاوي. وهناك ع�شرة م�شاريع لإن�شاء مكتبات يف بريوت.

وت�شم �شبكة مكتبات ال�شبيل 25 مكتبة، معظمها �شريكة لوزارة الثقافة.

املكتبات الأجنبية

واأكرثها  عامة،  ومكتبات  ثقافية  مراكز  اإن�شاء  على  لبنان  يف  الأجنبية  البعثات  عملت  كذلك 

انت�شارًا املراكز الفرن�شية يف كل من بريوت، �شيدا، النبطية، دير القمر، طرابل�س، زحلة، بعلبك 

وجونية، بالإ�شافة اىل:

  املركز الثقايف الربيطاين - بريوت.

  املركز الثقايف الإيطايل - بريوت و�شور.

  املركز الثقايف الرو�شي - بريوت و�شور.

  معهد غوته الملاين - بريوت وطرابل�س.



م�شروعزحلة - نادي ال�شباب

م�شروعرما�شا

 البقاع

هاتفالعنواناملكتبات العامة يف لبنان

08/373415   بلدية - قرب البلدية �شارع �شالح حيدر   بعلبك   

03/105447منتدى بعلبك الثقايف                 بعلبك                 

08/910803بدنايل البقاع بناية نادي امل�شعلبدنايل

08/510016بلدية بر اليا�سبر اليا�س

03/340108بلدية بريتالبريتال

08/660988بلدية جب جننيجب جنني

08/540331بلدية جديتاجديتا

03/683611منتدى را�س بعلبك - ال�شاحة العامة دير راهبات القلبنيرا�س بعلبك

03/635430القد�شني

08/590016البلديةرا�شيا الوادي

08/820837بلدية بولفار زحلة مقابل م�شت�شفى املعلقةزحلة

08/335472    البلدية    �شرعني الفوقا    

08/670570بلدية �شغبني      �شغبني      

03/277859بلدية - ال�شارع الرئي�شيالقاع

08/500515بلدية قب اليا�سقب اليا�س

08/920065ال�شاحة العامةعلي النهري

08/630901البلديةالقرعون

08/661990بلدية كامد اللوزكامد اللوز

70/947128الناديجمدل عنجر

08/510286بلدية املرجاملرج

08/640039بلدية املن�شورةاملن�شورة

08/335266البلديةالنبي �شيت

08/230271البلديةالنبي عثمان

08/951154بلدية - مقابل كني�شة مار انطونيو�سنيحا البقاع

03/698510املعايل الهرمل �شارع الكعيديةالهرمل - جمعية

70/161580قرب البلديةالهرمل - بلدية

م�شروعبعلول

م�شروعرعيت

م�شروعكفر زبد

م�شروعمتنني التحتا



هاتفالعنواناملكتبات العامة يف لبنان

06/705048                        بلدية و�شط البلدة مبنى اليا�س جلبري                        اآ�شيا                        

06/950008بلدية - مقابل البلديةاميون

06/740079بلدية - البرتون بناية جوزف ابي را�شدالبرتون

06/389977 بلدية البداوي البداوي 

06/810087البلديةتل عبا�س الغربي

03/729638بلدية املدر�شة املهنيةتكريت

03/307069البلديةتنورين

06/690025بلدية حلباحلبا

03/411081البلدية - م�شروعدوما

06/440363املدر�شة الر�شمية - و�شط البلدةوادي اجلامو�س

03/387610البلديةرحبة

06/595092بلدية- مبنى امل�شتو�شف�شبعل

06/490330بلدية - مركز جمال عبد النا�شر�شري ال�شنية

03/225943جمل�س امناء �شكا - حي ال�شهل�شكا

06/433511�شارع الثقافة طرابل�سطرابل�س - الرابطة الثقافية

06/627848مركز ر�شيد كرامي الثقايفطرابل�س - بلدية

طرابل�س - 

موؤ�ش�شة ال�شفدي مكتبة املنى                
06/204940                �شارع املعر�س                

03/348914البلديةعربين

03/348154    البلدية - ال�شارع العام - امل�شتو�شف    عكار العتيقة    

06/895500البلديةالفنيدق

06/351750بلدية قبياتقبيات

03/719772البلدية - و�شط البلدةكفرحزير

06/691644البلديةم�شتى ح�شن

03/239631البلديةم�شم�س

06/692780مركز البلدية القدمي - و�شط البلدة - م�شروعاملنيارة

03/600458البلدية - مكتبة ق�شر امليناء البلدي كورني�س البحرمينا طرابل�س

م�شروعكفرحبو

م�شروعرماح

م�شروعجديدة اجلوما

م�شروعكفرحاتا

 ال�شمال



هاتفالعنواناملكتبات العامة يف لبنان

05/630180�شارع الرزالباروك - جمعية

05/532301                     رابطة ابو احل�شن  املركز الجتماعي بتخني                     بتخني                     

07/623586املركز الثقايف والجتماعيبرجا - بلدية

05/304050�شراي بعقلني �شارع فخر الدينبعقلني - وزارة

70/898371   نادي اآل الدنف   بعل�شميه - بلدية   

04/972016 يف و�شط البلدة كني�شة مار جرج�س بيت مري - جمعية 

04/981049ال�شارع الرئي�شي بناية البلدية بكفيا - بلدية

09/540239    ال�شوق التجاري    جبيل - بلدية    

07/975114مركز مي�شال نبعاجون - بلدية

05/531929بلدية حماناحمانا

311004/ 05  طريق عام عماطور خريبة ال�شوف خريبة ال�شوف - جمعية 

09/952001مركز البطريرك �شفري الطبي و الثقايفريفون - بلدية

09/212212بلدية زوق مكايلزوق مكايل

07/240065�شنرت عدنان البابا�شحيم - بلدية

05/432879جمعية �شيدات ال�شويفات - قرب معامل تينول�شويفات

05/769342               و�شط البلدة قرب البلدية               عاريا - بلدية               

05/557561بناية جمعية الر�شوان اخلرييةعاليه - جمعية �شابات عاليه

03/315296املدر�شة الر�شمية قرب البلديةعرمون - بلدية

09/957900كني�شة مار تقلع�شقوت - بلدية

05/270552�شنرت توفيق ع�شاف - البلديةعيتات - جمعية

05/508101البلديةعني وزين

09/770075               البلدية - ال�شاحة العامة               غلبون               

09/711030 بلدية كفردبيانكفردبيان

05/311234بلدية املختارةاملختارة

04/296400بناية املن�شية ال�شارع الرئي�شياملتني-بلدية

04/400015البلديةاملن�شورية املنت

03/796989البلديةمريوبا

09/446678ال�شاحة العامةنهر ابراهيم - بلدية

م�شروع قرطبا

م�شروعبقعتوته

م�شروعكيفون

م�شروعالكفور - ك�شروان

م�شروعالكحلونية

م�شروعدرعون - حاري�شا

م�شروعالغينة

 جبل لبنان

 بريوت وال�شواحي

هاتفالعنواناملكتبات العامة يف لبنان

01/667701بلدية - جمعية ال�شبيل - با�شورة بناية الدفاع املدينبريوت

01/562677بلدية - جمعية ال�شبيل رميل حديقة الي�شوعيةبريوت

01/203026   بلدية - جمعية ال�شبيل مونو �شارع جامعة القدي�س يو�شف   بريوت   

   الطريق اجلديدة - م�شروع قيد العداد         بريوت                 

03/601972م�شروعاجلديدة )يازا(

01/76170بلدية حارة حريكحارة حريك

حارة حريك مكتبة 

ال�شيد حممد ح�شني ف�شل اهلل
 01/544402حارة حريك

01/363785مركز جمعية ال�شيدة فاطمة الزهراءزقاق البالط

01/511120بلدية - �شارع الثقافة�شن الفيل

01/486377النبعه - �شارع الغيالن النبعه - جمعية اأ�شرة التاآخي

01/749163جمعية ن�شمةاحلمرا �شارع ال�شادات بناية ري�شاينن�شمة

03/756499بلدية - جمعية ال�شبيل- بريوت وال�شاحية اجلنوبيةاملكتبة املتنقلة كتبا�س

Ailes 03/308437املكتبة املتنقلة

03/826670املكتبة الناطقة ياب

م�شروعبرج الرباجنة



هاتفالعنواناملكتبات العامة يف لبنان

03/231590            البلدية م�شروع             ان�شار            

 07/866833  البلدية  بليدا  

07/450456البلدية - ال�شارع الرئي�شيبنت جبيل

03/668131اجلمعية الوطنية للحفاظ على تراث واثار اجلنوب اللبناينتبنني

07/210327البلدية - املرجةجباع

07/781712مكتبة انطوان غطا�س كرم �شارع ال�شدجزين

03/671801نادي جويا الثقايف الجتماعيجويا

03/959119ال�شارع الرئي�شي قرب املخفرحا�شبيا

07/530201البلديةحبو�س

03/750797البلديةحومني الفوقا

71/134492�شاحة البلدة - املدر�شة قدميًااخليام

03/268707 املركز الثقايف الجتماعي - ال�شارع العام دير قانون النهر 

07/470808   البلدية - ال�شاحة العامة    رمي�س   

07/370460بلدية �شقرا �شقرا

07/351515البلدية�شريفا

07/365240و�شط البلدة ال�شوانة

07/351010بيت بارود - املنطقة الثرية �شور

07/724294بلدية �شيدا�شيدا

07/850056قرب �شنرتال طيبة مرجعيونالطيبة 

07/459000بلدية الطريي الطريي

07/752554بلدية عرباعربا

07/205208البلدية  عنقون

03/335803البلديةعيرتون

03/394401البلدية  �شارع العام احل�شينيةعيناتا

07/957800البلدية عني ابل

07/430005بلدية عيتيت

07/430045البلدية - ال�شاحة العامة قانا

 07/768977                           البلدية                           كفرمان                           

07/845070                             املدر�شة - و�شط البلدة                             كوكبا                             

07/210365               البلدية                جمدل �شلم               

07/860300ال�شاحة العامة مركبا

 اجلنوب



07/315155   البلدية    معركة   

07/767644مركز كامل يو�شف جابر الثقايفالنبطية

03/775532البلديةالنبطية

03/641930جمعية بويندالنبطية

03/976018م�شروع - اجلمعية اخلريية المنائيةخربة �شلم

م�شروعزحلتا

م�شروع ياطر

م�شروعالعبا�شية




