
مكتبة الكونغرس اليوم

مكتبة الكونغرس يه أكرب مستودع لملعرفة واإلبداع يف العامل، وذلك ملا حتويه من 
ًوما بعد يوم، تضم أكرث من 150 مليون مادة ، ما بني الُكُتب  مجموعة مقتنيات تزداد ي
واملواد املطبوعة والتجسيالت الصوتية والصور واخلرائط والنوتات املوسيقية واألفالم 

واملخطوطات.

ًدءا من جملدات رجل الدولة األمرييك توماس جيفرسون  متثل الُكُتب قلَب املكتبِة النابض، ب
اخلاصة إىل أحدث املواد اليت تكشف عن مكنونات احلضارة والثقافة املعارصة، ومع 

ذلك فإن كنوز املكتبة ال تنهتي عند هذا احلد.  توفر املكتبة لك وسائل البحث ، وذلك يف 
غرفة القراءة الرئيسية اخلاصة هبا، ويف 21 دائرة وغرفة قراءة أخرى خمصصة هلذا 

الغرض. كذلك فإن املكتبة تعمل عىل أرشفة ماليني املواد اليت ال ُتقّدر بمثن، مبا يف ذلك 
ًرسحا لتقدمي  وثائق الخشصيات البارزة من مجيع أحناء العامل، كذلك فإن املكتبة توفر م
خمتلف العروض املوسيقية، وتقمي معارضا الستكشاف املوضوعات التارخيية والثقافية 
يف شىت املجاالت.  املكتبة ُتنِتج مجموعة كبرية من الُكُتب ومواد التدريس، ويه مبثابة 

رائد عاملي يف جمال إدارة املعلومات ووقاية املواد املكتبية وصيانهتا.

مكتب الواليات املتحدة حلقوق الطبع والنرش  تعد املكتبة مقرا ألربع جهات خمتلفة: )1( 
الذي هيدف إىل االرتقاء باإلبداع عرب إدارة وتعزيز نظام قويم فعال لتنظمي حقوق الطبع 

خدمة املكتبة الوطنية لملكفوفني وذوي اإلعاقات اجلسدية اليت تعمل عىل  والنرش، )2( 
توزيع املواد املطبوعة بطريقة برايل واملواد الصوتية املمسوعة عىل املستوى القويم، )3( 
خدمة أحباث الكونغرس اليت تقوم بإجراء األحباث اليت يطلهبا أعضاء الكونغرس، )4( 
ومكتبة الكونغرس القانونية اليت تضم عددًا هائلًا من املجموعات القانونية الدولية.  يتيح 

موقع املكتبة عىل اإلنرتنت الوصول إىل مجموعات املقتنيات والبث الشبيك واحلفالت 
loc.gov .املوسيقية واملعارض وغريها من براجم املكتبة

نبذة خمترصة

ٍوم لنقل مقّر ِّسست مكتبة الكونغرس عام 1800، عندما َوَّقع الرئيس جون آدامز عىل مرس  أ
 احلكومة األمريكية إىل واشنطن. وقد وصف الترشيع مكتبًة "حتتوي عىل كتب تسد حاجة

اكنت املجموعة األولية املكونة من 740 كتاًبا و3 خرائط اكئنة يف مبىن  الكونغرس."   
ُوات الربيطانية  الاكبيتول اجلديد حىت هشر أغسطس من عام 1814، حني َأحرقت الق

.الغازية املبىن، مما أسفر عن تدمري املكتبة الصغرية

 َعَرض الرئيس توماس جيفرسون، الذي اكن قد تقاعد آنذاك ويعيش يف مونتيشيلو،
 مكتبته الخشصية كبديل.  ويف يناير  من عام 1815، َرَصد الكونغرس مبلغ 23,950

ًابا، وبذلك َوَضع جحر األساس إلنشاء ًدوالرا لرشاء مجموعة جيفرسون املكونة من 6,487 كت  
 مكتبة وطنية عظمية الشأن.  إن إميان جيفرسون بأن اكفة املوضوعات محتل نفس األمهية

 بالنسبة للهيئة الترشيعية األمريكية يشِّك الفلسفة اليت تلهم سياسات اإلقتناء الشاملة
 اليت تتبعها مكتبة الكونغرس حاليا ويوجد معرض ملكتبة توماس جيفرسون األصلية يف

.الطابق الثاين

 واجه الكونغرس مشلكة نقص املساحة يف مبىن الاكبيتول، مكا شعر بالقلق جتاه سالمة
 املجموعة بعد تعرض املكتبة حلريقني مدمرين، لذا وافق عىل إنشاء مبىن منفصل ملكتبة

 الكونغرس.  َفتحت مكتبة الكونغرس اجلديدة أبواهبا يف األول من نومفرب عام 1897
ِّوسي املبىن تميًنا بتوماس جيفرسون عام 1980 تقديرا ُ  واعُترَِبت رصحًا وطنًيا مهيبًا.  
 للدور البارز الذي لعبه يف تارخي املكتبة.  ويف الفرتة ما بني األعوام 1984 و1997، مت

  .جتديد املبىن ليستعيد جمده األصيل الذي متزي به يف القرن التاسع عرش
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مبىن توماس جيفرسون واملعارض
 من اإلثنني اىل السبت 
8:30 am to 4:30 pm

 مغلق أيام رأس السنة وعيد الثانكجسفنج وعيد امليالد
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جولة افرتاضية متاحة من خالل
loc.gov 



املسارات املقرتحة وتوقيهتا

  من 15 اىل 30 دقيقة    من 30 اىل 60 دقيقة    اكرث من ساعة

 الطابق الثاين 2 الطابق األول1 قسم املعلومات 

 نظرة عامة عىل غرفة القراءة الرئيسة
)قد تكون متاحة فقط  لملرور عربها.(

ًدما. يف اجلدارية  يقع سقف قاعة القراءة الرئيسة املقبب عىل ارتفاع يبلغ 160 ق
الدائرية بأعىل القبة، تظهر اثنتا عرشة خشصية، رسها إدون بالشفيلد، ترمز إىل 
البالد والثقافات والعصور اليت سامهت يف تطوير احلضارة الغربية تبًعا لالعتقاد 

السائد يف 1897. النوافذ المثان شبه الدائرية ذات الزجاج املُعّشق مزينة بأختام مخس 
ًزءا من  وأربعني والية وثالثة أقالمي )باستثناء أالساك وهاواي، اللتان مل تكونا بعد ج

الدولة يف عام 1897(.

تدمع أمعدة رخامية مخضة مثان خشصيات رمزية مَُتّثل املالحم املَُمِّزية للحياة والفكر 
ٍال َكّرسوا حياهتم  ًزتازا برج ًزيا تقديًرا واع احلضاريني. ُصِنَع ستة عرش متثالًا برون

لملوضوعات اليت يرمز إلهيا النصب اجلبيص الذي يعلومه.

وبالرتتيب، من جهة الميني، ُيرى متثال ملوىس والقديس بولس )الدين(؛ روبرت فولتون 
وكولومبوس )التجارة(؛ إدوارد غيبون وهريودوتس )التارخي(،؛ بيهتوفن ومايك أجنلو 
)الفن(؛ فرانسيس بيكون وأفالطون )الفلسفة(؛ هومريوس وشكسبري )الشعر(؛ جميس 

ِكْنْت وسولون )القانون(؛ وجوزيف هرني وإحساق نيوتن )العلوم(. تسمتر دائرة املعرفة 
إىل األسفل من ذلك، من خالل الـ236 منضدة املوجودة بالقاعة حيث يستخدم الباحثون 

العدد اهلائل من مجموعات املقتنيات باملكتبة.

املقصورة  
عىل لوحات محراء عىل طراز بومبيي، وذلك يف أراكن املقصورة.  ُرَِست "الفضائل" 

ِالحْظ كذلك عالمات النرش الدائرية الست ومخسني اليت تزخرف األسطح املقببة املثلثة.  
هناك لوحات يف سقف املقصورة المشايل ترمز إىل احلواس امخلس، ومَُتّثل لوحات 

اجلدار املعرفة واحلمكة والتفامه والفلسفة.
َوتظهر  متكن رؤية مهشد مجيل ملبىن الاكبيتول األمرييك من نافذة املقصورة الغربية.  
"العلوم" يف اللوحات المثان باألقواس إىل أعىل. عند لك طرف من طريف السقف يوجد 

لوح حيمل أساء عملاء مرموقني.  امليداليات الثالث باملنتصف ُتَصّور الفنون، وبالتحديد 
النحت والعامرة والرمس.

ُاحلسن الثالث يف منتصف السقف.  ويف لك  َتعِرض لوحات املقصورة اجلنوبية إهلات 
وكرة  طرف من طريف السقف توجد لوحة مستطيلة هبا رمس لكرة القاعدة )البيسبول( 

القدم األمريكية.  
تتضح فصول السنة األربعة يف اللوحات اجلدارية الدائرية األربع.  وتوجد أيضا عدة 

معارض متاحة للزائرين يف مجيع أحناء املبىن.
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 املدخل األسايس
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القاعة الكربى

إجنيل غوتنبورج إجنيل مايزن العمالق
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غرفة القراءة الرئيسية

 مكتبة توماس جيفرسون

 عرض للقاعة الكربى

  خريطة فالدسميولر

 استكشاف األمريكتني
يف العصور األوائل

حمطات التفاعلية 

طابق

لوحة الفسيفساء ملينريفا

شامل  فريست سرتيت

قاعة املعارض

قد تكون متاحة فقط لملرور عربها
أفتتح مبىن توماس جيفرسون، أبرز مباين املكتبة الثالث يف منطقة اكبيتول هيل، 
ِّصَم مككتبة.  فزخارف املبىن الفنية مستوحاة من العمل واألدب  ُ عام 1897 وقد 

ٌوز مثل اإلهلة  واملعرفة واإلبداع واإلجناز الفكري، حيث تظهر يف مجيع أحناء املبىن رم
ًورا لُكُتب  الرومانية ِميَنرْيفا، حامية احلضارة وإالهة املعرفة.  انُظْر حولك لتجد ص

ولفائف ورقية ومشاعل، ومجيعها رموز للعمل واإلجنازات، فقد ُشّيد املبىن يف وقٍت 
ازدهرت فيه االكتشافات العملية.  كذلك من امللفت لالنتباه وجود املصابيح الكهربائية، 

حيث اكن هذا املبىن األول يف واشنطن العاصة الذي يمت توصيله بالكهرباء.

1 الطابق األول 
القاعة الكربى

القاعة الكربى يه احملور األسايس يف هذا املبىن ذي الطراز اإليطايل الذي يرجع 
إىل عرص الهنضة األورويب، وقد اكمتل العمل يف القاعة يف الوقت احملدد وبأقل 
من املزيانية املرصودة.  يعلو السقف عن األرض الرخامية خبمسة وسبعني قدما، 

وهو ُمَزّين مبناور من الزجاج املُعّشق حماطة بزخارف من األلومنيوم عىل هيئة أوراق 
ّرواد الُكّتاب واملفكرين من  األجشار.  وحتتوي األقبية املثلثة يف السقف عىل أساء 
ًاطا برموز  مجيع أحناء العامل.  أما األرض الرخامية فهي ُمرصعة بقرص بوصلة حم

األبراج االثىن عرش، مجيعها مصنوعة من النحاس األصفر. وعىل جانيب القاعة 
الكربى يوجد َدَرجان رخاميان.  يرمز األطفال الصغار املنحوتني عىل الدرابزين إىل 

ٌاد ميسٌك بأرنب،  ٍات متعددة، مبا يف ذلك رموز لتلك املهن، فهناك صي ِحَرٍف وهواي
وكهربايئ حيمل ساعة هاتف، وعامل حرشات معه شبكة مجلع الفراشات. ويف 

ٍات مُتثل إفريقيا وأمرياك وأوروبا  منتصف الَدَرجني توجد ُكرات أرضية مع خشصي
وآسيا. يف اجلهة الرشقية يوجد قوس تذاكري حُِنَتت هيلع خشصيتان ُيطلق علهيام 
ٌاب واآلخر شيخ، ترمزان إىل أمهية مواصلة العمل مدى احلياة. الطالبان، أحدمها ش

إجنيل غوتنربغ وإجنيل مايزن 
خمطوطة اإلجنيل  باملرور عرب القوس التذاكري تصل إىل اثنني من أعظم كنوز املكتبة: 

ًدويا يف مايزن و اإلجنيل املطبوع املنسوب إىل غوتنربغ.  لكا  العمالق املكتوب ي
املجلدين أنتجا يف مايزن بأملانيا يف منتصف مخسينات القرن اخلامس عرش.  ويعد 
إجنيل غوتنربغ أول كتاب يطبع باستخدام تقنية الطباعة باحلروف املعدنية املتحركة 

ِواصْل َسرَْيك إىل الرواق جبوار املصاعد حيث ستجد مخس لوحات هاللية  يف أوروبا. 
ُاحلمك.  اللوحة اليت تعكس المنوذج املثايل للُحمك  الشك إللهُِْيو َفَدر ُتَصِّورطبائع 

توجد فوق الباب، بيمنا توجد اللوحات اليت ُتَصِّور آثار احلمك الصاحل والطاحل عىل 
اجلانبني.  فاللوحات املعلقه إىل اليسار ُتظِهر الترشيع الفاسد والفوىض،  وأما املعلقه 

اىل الميني فُتَعرّب عن احلمك الصاحل، والسالم والرخاء.

2 الطابق الثاين 
لوحة الفسيفساء ملينريفا

يف اجلانب الرشيق من الطابق الثاين هناك َدَرٌج يؤدي إىل هبٍو خاص ُيليق من 
َدرج، متّهل قليلًا لتنظر  ًرة عىل غرفة القراءة الرئيسية. ومن قاعدة ال ُزوار نظ خالله ال
إىل لوحة الُفَسْيُفساء الرخامية ملينريفا، اليت رسها إلهيو فيِدر من الزجاج وأوراق 

األجشار الذهبية، ويه تقف يف أهبة االستعداد للدفاع عن غرفة القراءة الرئيسة. إىل 
رمز احلمكة.  محتل مينريفا  الميني يوجد متثال النرص، وإىل اليسار هناك بومة— 

َدرجة فهيا جماالت عملية متعددة ذات أمهية لك حضارة. لفيفة من الورق ُم
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