
  :االضـــاءة الجانبیة  

 :ممیـــزاتھا
تعطى اضاءة جیدة على الحوائط الجانبیة وعلى المعروضات الموجودة فى منتصف الغرفة على زوایا مناسبة 

 .لمصدر الضوء
 .ابراز العناصر التشكیلیة و عالقات النور و الظل فى اللوحات و قطع النحت التاریخیة

 .د فى تصمیم المبنىتحقق أقصى قدر من البساطةو األقتصا
 .استخدام األسقف التقلیدیة المسطحة التى تتجانس من المنطقة المحیطة

 .توفیر التھویة الجیدة و درجة الحرارة المناسبة فى قاعات العرض بحیث ال تعتمد على التكییفات
 .امكانیة توفیر مناظر متنوعة للزوار، مطلة على حدیقة أو فناء عرض داخلى

 .ل و جذب انتباه الزوار للعرض الخارجىالتخلص من المل
 

 :عیـــوبھا
 .عدم امكانیة استخدام الحائط الذى تقع فیھ ألغراض العرض

 .الحائط المواجھ ایضا ال یصلح للعرض
 .بالنسبة للمعروضات ذات السطح الالمع أو المصقول، فانھا تعكس مصدر الضوء مما یعوق الرؤیة

 :األضـــاءة الصناعیة
 .الة استخدام االضاءة المركزةتستخدم فى ح

على قطعة أو مجموعة من  واالتجاه الحالى یتجھ نحو ترك االضاءة المنتظمة و تفضیل االضاءة المركزة
 .نوع من التغییر و التنوع المعروضات، وذلك بھدف جذب اھتمام الزائر و ایجاد

  نتفاعات وتقسیم االرض
االسالیب الرمایة الى  ن واضع التصمیم المعمارى مدركاینبغى ان یكو, عند التصمیم ألنشاء المتاحف 

وھذا ایضا لھ , المتاحف بحیث تفى بغرض العرض  االستفادھة فى توزیع وتقسیم االرض المخصصة ألقامة
 و االتجاه الحدیث ھو االستحواء على مساحات كبیرة من. الذى سبق الحدیث عنھ  عالقھ وثیقة بنظام االضاءة

اشغالھا بھیاكل من المبانى خفیفة الوزن  او, والتى یمكن بعد ذلك تقسیمھا الى اجزاء متحركة االراضى الخالیة 
 . تحریكھا او ازالتھا او. ؛ حیث یكون من السھل تجمیعھا 

 
دائمة مقسمة الى حجرات باحجا م  وھذا عكس النظام التقلیدى لتقسیم االرض الذى یقوم على انشاء حوائط

  . بعض بدھالیز او منفصلةمختلفة متصلة بعضھا ب
 

مجموعة من الحجرات ذات  ومن االفضل عند انشاء المتحف الصغیر تطبیق نظام وسط یحتوى على تقسیم
یمكن تغییر وتقسیم , وقاعة كبیرة او اكثر من قاعة ,احجام متوسطة تصلح لعرض محتویات الدائمة بالمتاحف

 وتشیید مبنى المتحف بالمواصفات الفنیة الخاصة بھ من الداخل والخارج یختلف مساحات منھا حسب المراد
فمن الواضح انھ ,حالة منفصلة  كما تختلف المتطلبات والتكالیف فى كل,طبقا لالغراض التى انشىء من اجلھا 

حسابات عالوة على ان . المشاكل الفنیة وتكالیف السقف كلما كانت المساحة اكبر فى مقاسات السقف ذادت
بتنسیق  والخاصة. الخ.... مصادر االضاءة_ االعمال اصحیة_ التصمیم الفنى (المختلفة المعمارى للمالمح

بانشاءات دائمة بملحقات تصلح یتعدیلھا  التمثل نفس الشىء فى حالة ما اذا كان البناء یرتبط,المشروع 
 .یتطلبھا المتحف واجراء التغیرات الدوریة التى

 
 :لقة بالمتاحفالخدمات المتع

اماكن وحجم الخدمات _ عند التخطیط لبناء المتحف_ فى االعتبار  من الضرورى ان یضع المصمم المعمارى
الملحقات والمرافق المختلفة  الخاصة بالمتحف ؛بمعنى انھ یقرر مقدار المساحة التى ینبغى ان تشغلھا المختلفة

توفیر ( مثل , یختص بعالقاتھ بالمؤسسات الثقافیھ العامھ  فیما وكذا االنشطة الضروریة التى یقدمھا المتحف, 
تشغل قاعات العرض  بحیث) وخدمة تقدیم المستندات , والمكتبة, وقاعات االجتماعات والمحاضرات , المكاتب

او تشغل ,والمخازن والورش والجراج اسفل ھذا الطابق  بینما تشغل اجھزة التكییف والكھرباء, نفس الطابق 
 .مساحة بعیدة عن المبنى الرئیسى جیا ملحقا علمبنى خار

من المساحة % 50تصل الى  وتجدر االشارة ھنا الى ان المعتاد ھو توفیر مساحة القامة مثل ھذه المنشأت
ولكن تلوح فى االفق . النسبھ عند اقامة المتاحف الصغیرة  وقد تنخفض ھذه. الكلیھ المخصصة القامة المتحف 

كما , ناحیة  أن یكون ھناك توازن بین منشأت الخدمات و المنشأت الخاصة بالمتحف منیجب  مشكلھ؛ وھى انھ
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یجعل العالقة طیبھ بین الزائرین العاملین  مما, یكون ھناك اتصال سھل بین قاعات الجمھور وخدمات المتحف 
 ى یستطیعوا تأدیةیفصل بین قاعات الجمھور بین االداریین بالمتحف ؛ حت یجب ان,من ناحیة اخرى . بالمتحف 

قاعات العرض بالجمھور  و ھؤالء االداریون یقومون باعمالھم فى الوقت الذى تزدحم فیھ.واجبھم بحریھ
 .وتكون المكتبھ وقاعة االجتماعات مشغولھ بالباحثین

 




