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تخطيط المكتبة من الداخل

صور للمكتبة العامة الجديدة-عرابة

المكتبة العامة  -تعريف ودور
الكتاب والمكتبة:
هم أحد الشرايين الرئيسية بحياة الفرد والمجتمع ،تزوده باألوكسجين الالزم من اجل ارتقائه على الصعيد
الذاتي النفسي العلمي المهني االجتماعي...الخ.
لذا أصبح إقامة مكتبة عامة في كل قرية ومدينة في غالبية البالد قانونا ملزما من اجل االرتقاء بمواطنيها
على جميع المستويات.

المكتبة العامة اليوم

أقيمت بناية كبيرة وحديثة وواسعة للمكتبة العامة عرابة في الجهة الغربية من البلدة ضمن مبنى البلدية الجديد وهي
بمساحة خمسمائة متر مربع وتضم أكثر من  30000كتاب وعشرات الحواسيب واألجهزة التقنية ووسائل العرض
السمعية والبصرية واقسام جديدة ومحتويات تقدر بماليين الشواقل

جمهور المكتبة العامة

يتكون جمهور المكتبة العامة في عرابة كجمهور أية مكتبة عامة في أي بلد كان من تالميذ مدارس ابتدائية
وإعدادية وثانوية ومن طالب معاهد وجامعات ومن أصحاب مهن مختلفة من كل فئات البلد.
ومن المعلوم أن  70%من رواد المكتبة العامة كأية مكتبة أخرى هم من الشباب .يزور المكتبة العامة العشرات
من الشباب والتالميذ والطالب وغيرهم يوميا ،ويستعيرون أو يطالعون في المكتبة كتبا وأشرطة فيديو وأشرطة
سماعية ومواد متنوعة لتحضير وظائفهم المدرسية او الجامعية او حتى من اجل ثقافتهم العامة .ويشاركون
بالفعاليات المتنوعة.كما ان هنالك عدد كبير يستعملون الحواسيب واالنترنت وأجهزة المكتبة للبحث عن مواد أو
لتحضير وظائفهم...

خدمات المكتبة العامة
من خدمات المكتبة العامة :اعارة كتب وقصص ومصادر  ,ومطالعة في قاعة المطالعة في المكتبة ,وطباعة وظائف
ومساعدة الطالب في وظائفهم البيتية ,وارشاد التالميذ وطالب المدارس والجامعات في كيفية تحضير الوظائف,
والتحضير لالمتحانات ,و استعمال الحاسوب واالنترنت ,واستعمال االلعاب الترفيهية والتعليمية ,ومشاهدة أفالم تعليمية
وتثقيفية ,والمشاركة بفعاليات متنوعة ,وباإلضافة الى ذلك هنالك العديد من المشاريع الحيوية األخرى في شتى
مجاالت الحياة ولشتى شرائح المجتمع...

من مشاريع المكتبة العامة
مهرجان القصة ألطفال البساتين والروضات في عرابة في المكتبة العامة على مدار شهر بأكمله وشارك كل أطفال
البساتين والروضات في عرابة بالمهرجان وكان يهدف الى القاء الضوء على أهمية القراءة والكتابة وخاصة عند الجيل
المبكر من البساتين والروضات...

مشروع فرسان الضاد من مجلة الحياة لألطفال لطالب المدارس االبتدائية واإلعدادية في المكتبة العامة

مشروع" :الكاتب الكبير« في المكتبة العامة بلدية عرابة تحت رعاية وبدعم من :وزارة الثقافة والرياضة والمكتبة العامة-عرابة
و بلدية عرابة

صة وقصيدة
مشروع المهرجان الثقافي الذي تقيمه مجلة الحياة لألطفال :على
جناحي ق ّ
ّ
صة
-1اسم المهرجان  :على
صة وقصيدة -2مدة المهرجان الواحد  :اربع حصص -3مكان اللقاء  :المدرسة  -4مضمون المهرجان أ -رواية ق ّ
جناحي ق ّ
ّ
صة وحوار االطفال عنها ب -مجموعة من القصائد واألناشيد الجماعيّة والتراثيّة ج -مسابقة في اللغة العربية للصفوف من
مالئمة للجيل او الطبقة ولكل طبقة ق ّ
سابع  -5وهدايا وجوائز تقدّمها الحياة لألطفال :عدد من الحياة لألطفال لكل الطالب المشاركين وكتابا وسالسل كتب وقصص وتوزع على
الرابع وحتى ال ّ
ّ
الفائزين في المسابقات في هذا المهرجان -6عدد الطالب في كل مهرجان بين  100- 70طالب من طبقة واحدة او طبقتين متجاورتين
-7قيمة النّشاط تغطيه المكتبة العامة وبلدية عرابة

مشروع " الكتابة االبداعية " لفن كتابة القصة

الكرام من صفوف الخوامس والسادس اللذين انضموا الى مشروع " الكتابة االبداعية " لفن كتابة القصة مع الكاتب المشهور األستاذ سامي شريف مهنا
في قاعة االجتماعات ببلدية عرابة
مشروع " الكتابة االبداعية " لفن كتابة القصة مع الكاتب المشهور األستاذ سامي شريف مهنا حسب التفاصيل التالية المشروع:
فن كتابة القصة "/الكتابة االبداعية "
المكان :

المكتبة العامة -بلدية عرابة

الجيل/الصفوف:

حسب اختيار المدرسة

عدد اللقاءات:

 10لقاءات (وحسب الحاجة)

عدد المشتركين المطلوب:

حتى  40كحد اقصى

المشرف على الورشة :

الكاتب المشهور األستاذ سامي شريف مهنا -رئيس اتحاد الكتاب -و المكتبة العامة وبلدية عرابة وطاقم المدرسة

تكاليف الدورة :

مجانا للمشتركين اذ سيتم تغطية التكاليف من المكتبة العامة وبلدية عرابة

פרויקט קוראים ביחד
פרויקט קוראים ביחד מעמותת אצדיקאא אלאטפאל כולל פרסים לתלמידים משתתפים בפרויקט
לתלמידי ספרייה ציבורית מבתי"ס בעראבה

מופע תיאטרון "אלעלם נור :עמותה למען השלום סכנין
לתלמידי ספרייה ציבורית מבתי"ס בעראבה

كتاب التعليم والمدارس في عرابة قديما
الجزء االول من سلسلة كتاب
"احكي لي يا جدي"
طبعة تجريبية اولى
المشروع تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة ومجلس عرابة المحلي والمكتبة العامة عرابة
توزع هذه الطبعة مجانا
حقوق الطبع محفوظة
شكر خاص لجميع اللذين ساهموا في العمل وفي دعم الكتاب باية طريقة كانت ماديا او معنويا او معلوماتيا:...
رئيس المجلس المحلي وادارة وموظفي البنك العربي فرع عرابة واحمد طه -ابو كمال مدير البنك العربي عرابة
رفيق ظاهر نائب مدير البنك العربي عرابة والموظفين المرافقين من البنك العربي عرابة

بدء مشروع الكتابة االبداعية
طالبنا وطالباتنا الكرام من صفوف الخوامس والسادس اللذين انضموا الى مشروع " الكتابة االبداعية " لفن كتابة القصة مع الكاتب المشهور األستاذ
عفيف شليوط المكتبة العامة ببلدية عرابة

הפקת ספרים לפרויקטים בכתיבה יצירתית
הפקת ספר לפרויקט הסופר סאמי שריף מהנא כתיבה יצירתית לתלמידי ספרייה ציבוריתמבתי"ס בעראבה כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות
לתלמידים משתתפים בפרויקט
הפקת ספר לסדנאות הסופר עפיף שלאיוט כתיבה יצירתית לתלמידי ספרייה ציבורית מבתי"סבעראבה כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות לתלמידים
משתתפים בפרויקט
הפקת ספר לפרויקט פורסאן אלדאד לתלמידי ספרייה ציבורית מבתי"ס בעראבה עמותתאצדיקאא אלאטפאל

כולל איסוף חומר והגהה ועריכה והוצאה לאור ופרסים והנפקת תעודות לתלמידים משתתפים
בפרויקט
-וטכס סופי לכבוד התלמידים המשתתפים בפרויקט כתיבה יצירתית והמורים והנהלת בתי הספר

لقاء بين المسنين وطالب والبساتين والروضات ضمن
مشروع التراث والتواصل بين األجيال
قصص شعبية حكايات اهازيج

نشاط المكتبة العامة ضمن برنامجها المقرر لهذه السنة باستضافة طالب واطفال البلدة على مدار  20لقاء بهدف بث روح التوعية واالنتماء للبلد وتعزيز القناعات
المؤكدة عند اهل البلد بالحب واالحترام لآلخرين ولغة الحوار ا

نظمت المكتبة العامة في بلدة عرابة البطوف حفالً اختتامي في قاعة المكتبة العامة لمجموعة من أطفال البلدة وأهاليهم وذلك تزامنا ً مع نهاية المشروع السنوي الذي
أعلنت عنه المكتبة بالتعاون مع وزارة الثقافة والعلوم وبإشراف ومشاركة لمجلس المحلي وممثالت عن جمعية البيادر اللواتي عملن على تجنيد الطالب واألهالي.
وتضمن الحفل الذي اقيم بين آالف الكتب كلمة أكدت اهمية الكتاب لألطفال وأهمية العناية بجيل االطفال المجلس المحلي يعد األهل في عرابة أن يبقي التعاون مستمر
ما بينه وبين المكتبة من أجل أن تبقى االخيرة تقدم خدماتها لجمهور القراء في البلدة وأن تقدم لهم كل ما هو مفيد .وأثنى بها على األهالي والطالب الذين يواكبون منذ
مطلع السنة على الفعاليات والنشاطات التي تقدمها المكتبة العامة لهم‘ وامل االستمرارية في السنة الجديدة.
هذا وتضمن الحفل فقرات ترفيهية وفكاهية لألطفال.
ويأتي نشاط المكتبة العامة ضمن برنامجها المقرر لهذه السنة باستضافة طالب واطفال البلدة على مدار  20لقاء بهدف بث روح التوعية واالنتماء للبلد وتعزيز
القناعات المؤكدة عند اهل البلد بالحب واالحترام لآلخرين ولغة الحوار

مشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينها المجلس المحلي والبريد
طالب بستان عرابة
يشاركون بمشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينها المجلس المحلي والبريد

تم تنظيم زيارة وفعالية ممتعة ومشوقة ومليئة بالمفاجئات ألطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب بستان في عرابة للمكتبة العامة ومجلس عرابة المحلي ضمن مشروع
المؤسسات العامة ومن بينها المجلس المحلي والبريد...
كانت المفاجأة األولى بانتظارهم ان التقى األطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب البساتين بشخصية مرموقة في عرابة قدمت الكثير من الخدمات ألهل عرابة قاطبة صغارا
وكبار في البالد وخارجها على مدار على أكثر من خمسين عاما وهو شخص عزيز على الجميع ويكنون له كل المحبة واالحترام والتقدير وهو السيد كامل كناعنة أبو محمد اذا فاجأهم
بحضوره الغير متوقع وقدم لهم شرحا مفصال عن تاريخ البريد ومشواره فيه خالل الخمسين سنة الماضية وكان الموقف مؤثرا للغاية بين جميع األطراف وطغى عليه الحنين والشوق بعد
ان اعتزل المهنة التي بدأها عام  1964وانهاها عام 2004

ثم قدم بعد ذلك السيد احمد الصح أبو الشادي مشكورا وصاحب التجربة الفريدة بعالم االمثال الشعبية والكتابة ،قصصا وامثاال قديمة عن البريد والرسائل عبر التاريخ نالت اعجاب الجميع
والتقى األطفال فيما بعد رئيس المجلس المحلي الذي أعرب عن سعادته بزيارة األطفال والمعلمات والمساعدات وأولياء األمور له في مكتبه وقدم لهم شرحا مختصرا عن دوره ودور
المجلس المحلي بخدمة البلد ،وتطرق الى موضوع البريد بما ان المجلس المحلي هو المؤسسة األكبر في البلد التي تتعامل مع البريد يوميا من خالل مئات الرسائل المرسلة والواردة لجميع
الجهات
كما زار الطالب موظفين ومدراء اقسام وسلموهم رسائل من طرفهم كتبوها ووجهوها لهم ضمن إطار المشروع نفسه

وعاد الجميع الى المكتبة العامة حيث كان بانتظارهم المزيد من المفاجئات واستلم كل واحد هدية عبارة عن كتاب صدر مؤخرا عن تاريخ المجلس المحلي ومواد عن المكتبة العامة واعالم
وأعرب الجميع بنهاية اللقاء عن مدى فرحتهم واستفادتهم من الزيارة التي فاقت توقعاتهم وعن مدى سعادتهم بالمفاجئات والمحطات والمعلومات الكثيرة التي حصلوا عليها
الموضوع :شكر وتقدير
نحن أطفال ومعلمات ومساعدات وأولياء أمور طالب بستان العطاء والرواد بعرابة ،نعمل حاليا على مشروع المؤسسات العامة في عرابة ومن بينها المجلس المحلي والبريد...
نتقدم اليكم بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير على كل ما تقدمونه لنا في عرابة ,بصفتكم المؤسسة الرئيسية األولى ,ومنها :فتح ودعم وتجهيز حضانات وروضات وبساتين ومدارس
ببلدنا الحبيب عرابة البطوف.دمتم في طريق المزيد من الخير والعطاء ان شاء هللا

تحضيرات مستقبلية لتطوير إطار عمل المرشدات في المكتبة
يسرني ان أتقدم اليكم مجددا بأسمى آيات الشكر والتقدير ،على تعيين مرشدات من طرف قسم الشؤون في المكتبة العامة لمساعدة الطالب الضعفاء للسنة الثانية على التوالي ،فقد
ساهمت هذه الخطوة كثيرا في احداث تطورات ملموسة على جميع األصعدة لدى األوالد ،ومنها درجة االستفادة من الموارد الكثيرة والمتنوعة والمتوفرة في المكتبة العامة على
ايدي الطاقم الذي تم اختياره من طرفكم
والذي استنتجته من خالل تعاملي مع المشروع للسنة الثانية على التوالي ان الطاقم يتمتع بصفات إيجابية كثيرة ومنها :معطاء ومهني وقدير وجدي ونشيط ومثابر ويهتم باألوالد
من كل النواحي ومثقف ولديه افق واسع ومنضبط ولديه هدف واضح...الخ
كل هذه النقاط أحدثت بالفعل تطورا ملموسا لدى جميع األطفال اللذين يعملون معهم على جميع المستويات اما تعليميا او نفسيا او اجتماعيا او سلوكيا...الخ حتى ان المشروع
يحظى باهتمام االهل كذلك بفضل ذلك ،ويكنون االحترام والتقدير للقائمين على المشروع وللمجلس وللمرشدات...
ادامكم هللا في طريق الخير والعطاء لما فيه مصلحة بلدنا واهلها
مع االحترام
نزار حلو
مدير المكتبة العامة

حفل نهائي رائع لكل النويديات في عرابة حضره قرابة مئة طالب وطالبة واألهالي والمعلمات في المكتبة العامة واستمتعوا جدا بمسرحية العلم نور بأسلوب فكاهي من مسرح
السالم جزيل الشكر لكل المعلمات والقائمين على المشروع
وسرني استقبالهم والتعامل معهم ومساعدتهم في المكتبة العامة بفضل الرسالة الطيبة والمهنية واإلخالص...في عملهم لمساعدة الطالب والف تحية للجميع وادامكم هللا في
طريق الخير والعطاء المستمر

محاضرات
في مجال التمية البشرية وغيرها
•

• التنمية البشرية علم يفتح االفاق والطاقات ،ويزود المشاركين بأدوات تمكنهم من الوصول الى
النجاح ،التحفيز وتعزيز الثقة بالذات والقدرات وتوصلهم الى سالم داخلي بينهم وبين أنفسهم كما
ويتحدث ايضا عن اسرار واساليب معينه لو طبقت يصل االنسان للهدف المنشود الذي نبحث
عنه كلنا وهو السعادة.
•
• البرمجة اللغوية العصبية  NLPهو علم حديث بعض الشيء يعلمنا كيف نتخلص من االحاسيس
والمشاعر السلبية والعادات السيئة بسهوله تامه ،كيف نتواصل مع عقلنا ألالواعي المسؤول عن
معظم افكارنا وتصرفاتنا.

زيارة القنصل الفرنسي العام
القنصل الفرنسي العام  ,بمرتبة سفير ,يزور عرابة بمناسبة منح الدكتور حاتم كناعنة رئيس جمعية الجليل لالبحاث ,وسام فارس
الشرف(أعلى وسام شرف في فرنسا) من رئيس الجمهورية( الراحل) السيد فرانسوا ميتيران ,على ابحاثه وجهوده في مجال الصحة بالوسط العربي
زيارة القنصل الفرنسي العام الى مجلس عرابة المحلي
قامت السيدة "الون فورجرون" القنصل الفرنسي العام بحيفا بزيارة الى مجلس عرابة المحلي
ورافقها في الزيارة كل من السيد "ارنو لوقا" نائب المدير والسيد "يوني دارمون" والسيد نبيل حسين المسؤول عن قسم الشؤون الداخلية في القنصلية.
واقيم حفل االستقبال في المكتبة العامة على شرف الوفد وتخلل البرنامج شرح عن المجلس والبلد من نواحي عدة وطرح قضايا متنوعة
القنصل الفرنسي العام في اسرائيل جون كريستيان
استجاب القنصل الفرنسي العام في اسرائيل جون كريستيان لدعوة رئيس مجلس عرابة المحلي ,وقام بزيارة القرية ,وقد استقبل في قاعة مجلس عرابه ضي وقدم
الحضور لمحة تاريخية
رئيس البرلمان البلجيكي
زار رئيس البرلمان البلجيكي ورئيس بلدية سمبروفيل جول شارل لوبرتو،المنطقة حيث كان باستقباله لفيف من أهل المنطقة ،وأمين المكتبة العامة في عرابة كما
وشارك في االستقبال طالب المدرسة .
عن عرابه واحتياجاتها .السفيرة البلجيكية بزيارة عمل
زارت سفيرة بلجيكا في اسرائيل بنديكت فرانكنيه قرية عرابة ،وقدم شرحا ً مفصال عن قرية عرابة وعدد سكانها واالوضاع التعليمية والمعيشية ،وعدة امور
اجتماعية وقالت سفيرة بلجيكا انها سعيدة جدًا بزيارة قرية عرابة ،وتأتي الزيارة ضمن برنامج يهدف للتعرف عن كثب على البلدات العربية وظروف معيشتها
وأجرت السفيره جولة في معالم القرية واطلعت على مؤسساتها ومعالمها عن كثب ،وهدفت الزيارة للتعرف على االقلية العربية في البالد والعمل على اقامة عالقات
اجتماعية وثقافية بين الشعب البلجيكي والعربي في البالد .

مشروع تحضير لدراسة مواضيع الطب
مشروع تحضير الطالب الراغبين بدراسة الطب وطب االسنان والمواضيع الطبية األخرى ،يعود عليهم بالنفع والفائدة

من شأن مثل هذه الكتب ان تسهل وتهيئ الطالب نفسيا لجو كتب الطب والجامعة والمحاضرات
واكتساب ثروة لغوية ومصطلحات طبية وعلمية باإلنجليزية والتعرف على مواضيع وعالم الطب

قائمة بأسماء كتب الطب باللغة اإلنجليزية
ومن تلك الكتب يوجد قسم كبير في المكتبة العامة عرابة:
Atlas of Human Anatomy by Frank H. Netter, MD
Pathoma by Husain A. Sattar, MD
First Aid for the USMLE Step 1
Lippincott's Illustrated Review of Biochemistry
Pharmacology - Lippincott's Pharmacology and DIT’s Solid Pharmacology
)Histology - Wheater's Functional Histology (color atlas
Physiology - BRS Physiology

Thieme Atlas of Anatomy – General Anatomy and Musculoskeletal System

Netter's Anatomy Flash Cards
Med School Confidential
Clinically Oriented Anatomy
Grant's Dissector
High Yield Embryology
Lippincott's Illustrated Review of Biochemistry
First Aid for the Basic Sciences, General Principles
First Aid for the USMLE Step1
Kaplan's USMLE Step 1 Lecture Notes

Biochemistry - Lippincott's Biochemistry
Microbiology - Clinical Microbiology Made Ridiculously Simple
Immunology - Blackwell’s How the Immune System Works or Lippincott’s Immunology
Pathology - Robbin's Pathologic Basis of Disease and/or WebPath (The Internet Pathology Laboratory for Medicine)
Physiology - BRS Physiology
Neuroscience - Nolte's The Human Brain

History and Physical - Bates' Guide to Physical Examination and History Taking
General - Stedman's Medical Dictionary
Planning - Careers in Medicine Website
Embryology- Human Embryology and Developmental Biology

مشاريع مستقبلية
ان شاء هللا

ادخال طابعة ثالثية األبعاد والمواد الالزمة للقيام بفعاليات مشتركة مع الطالب
و األهالي في المكتبة العامة

פרויקט "להכיר מורשת" בנושא מורשת המקום
בעיריית עראבה ,בספרייה ציבורית
לספרייה תפקיד חשוב מאוד בין היתר בתמיכה ובנטילת חלק גדול בקידום התרבות
והמורשת והקהילה והחברה ...
עיריית עראבה ,וספרייה ציבורית בעירייה ,מתכננות להקים מרכז למורשת המקום בבניין
הספרייה הציבורית החדש בעירייה ,שיארח מבוגרים וצעירים ,יהודים וערבים ,ומהאזור
בכלל ,ויכלול ויוצג כל מה שקשור למורשת המקום ,ושיענה על צרכי הציבור הרחב...
אנו רוצים מאוד וחשוב לנו ולקהילה להקים פרויקט זה בשנה הנוכחית ואנו מוכנים לתמוך
בו מצדנו ככל האפשר...

زاوية خذ وهات للمواطنين
وزاوية دعم المكتبات المدرسية
تقوم المكتبة العامة بتخصيص زاوية مرتبة مع رفوف ويحضر اليها كل من يرغب بذلك كتب المطالعة الشخصية
والخاصة به او كتب مدرسية بحالة جيدة ألوالده ولم يعد بحاجة اليها في بيته ويرتبها على الرفوف...
وبإمكانه بالمقابل ان يفحص الكتب الموجودة على الرفوف والتي تبرع بها او استغنى عنها غيره واخذها
كما تقوم المكتبة العامة بوضع نسخ من الكتب الزائدة لديها او التي تقوم بإخراجها من محتويات المكتبة سنويا وهي بحالة
جيدة وتضعها تحت تصرف المواطنين او منحها للمكتبات المدرسية
سيكون هذا القسم عند المدخل وخارج مبنى المكتبة العامة ومتاحا للجمهور في كل األوقات وفي كل األيام
وبهذا يمكن االستفادة من مخزون الكتب والثقافة في عرابة على اطار أوسع باإلضافة الى التوفير المادي على محبي
القراءة والمطالعة

הקרנות תלת מימד

" الكتابة االبداعية " فن كتابة المسرحية
• مشروع " الكتابة االبداعية " لفن كتابة المسرحية حسب التفاصيل التالية
فن كتابة مسرحية "/كتابة ابداعية "
• المشروع:
المكتبة العامة -بلدية عرابة
• المكان :
حسب اختيار المدرسة
• الجيل/الصفوف:
 10لقاءات
• عدد اللقاءات:
حتى  25كحد اقصى
• عدد المشتركين المطلوب:
المكتبة العامة وبلدية عرابة وطاقم المدرسة
• المشرف على الورشة :
مجانا للمشتركين اذ سيتم تغطية التكاليف من المكتبة العامة وبلدية
• تكاليف الدورة :
عرابة
•

نظرة مستقبلية PGV
الطفل

طفل الحضانة طفل الروضة طفل البستان طالب المدرسة االبتدائية
طالب الكلية طالب الجامعة االهل والطفل شرائح فئات مجموعات

ميزانيات دخل دعم مصروفات
بحث استقصاء احتياجات نواقص اثراء
تجربة
ماضي حاضر
انتاجات ابداعات محفزات

المكتبة العامة

طالب الثانوية

مبنى مساحة اقسام زوايا توسع فروع
برامج فعاليات نشاطات زوايا اقسام
استفادة
مستقبل رؤية
تجديدات ابتكارات تعديالت

محامي طبيب ممرض موظف مدير صيدلي تقني مهندس صحافي معلم مدرسة جمعية مؤسسة نادي نويدية باحث اخصائي

(باختصار ربط المكتبة بكل الشرائح وبكل المهن وبكل المؤسسات وبكل المجاالت...الخ)

