
 

 

 
 
 

 

 الوطنية قطر مكتبة شهر نوفمبر في خالل متنوعةوفعاليات  أنشطة

  4112 رديسمب 1

 الثقافٌة والفعالٌات األنشطة من مجموعة المجتمع، وتنمٌة والعلوم للتربٌة قطر مؤسسة عضو الوطنٌة، قطر مكتبة نظمت

 حول نقاشٌة حلقة، و"سراٌٌفو من قصة: الكتب حب" لفٌلم ا  خاص ا  عرض تضمنت ،نوفمبر شهر خالل المحلٌة والتعلٌمٌة

 ،اإللكترونٌة البٌانات قواعد حول المجانٌة التدرٌبٌة البرامج من العدٌدإلى باإلضافة ، "األمطار تسقط ال حٌث" كتاب

 هذه وتأتً. اإلنترنت على موقعها عبر ،اإللكترونٌة مصادرها ضمن المكتبة توفرها التً ،اإلنسانٌة بالعلوم الخاصة

 على القائم االقتصاد إلى الكربون على القائم االقتصاد من التحول مسٌرةدعم  فً قطر مؤسسة رسالة مع تماشٌا   األنشطة

  المعرفة

 من بحٌاتهم غامروا الذٌن الشجعان الكتب محبً من مجموعة قصة ،"سراٌٌفو من قصة: الكتب حب"وتروي أحداث فٌلم 

 .البوسنٌة الحرب خالل سراٌٌفو فً بٌك خسرو غازي مكتبة من إسالمٌة مخطوطة آالف 01 عن ٌزٌد ما إنقاذ أجل

 أن وكٌف ،الكتب أهمٌة ،ةالتعلٌمٌ المدٌنة خلٌفة، بن حمد بجامعة الطالب مركز سٌنماالذي تم عرضه فً  الفٌلم ٌُبرزو

 الدكتور مع نقاشا   أٌضا   الفعالٌةكما تضمنت . التارٌخٌة وذاكرتها للشعوب الثقافٌة للهوٌة النابض القلب ُتمثل المكتبات

 بإنقاذ قامت التً الشجاعة المجموعة أفراد أحد كان والذي سراٌٌفو، فً بٌك خسرو غازي مكتبة مدٌر ٌحٌتش، مصطفى

 .المخطوطات

 على الضوء ،ناصر أمجد تألٌف من ،"األمطار تسقط ال حٌث" كتاب حول النقاشٌة الحلقة طتسل  وفً سٌاق متصل، 

ا نٌعشر المنفى فً قضى الذي" الخطاط ٌونس" سما المؤلف علٌها أطلق خٌالٌة شخصٌة " حامٌة" إلى بعدها وعاد عام 

 أن إلى اللقاء هذا ٌضطرهو .طوٌل فراق بعد الطفولة أصدقاءو ورفاقه أسرته أفراد ٌلتقًل ،أٌضا   الخٌالٌة العربٌة دولته

  .هءورا تركها قد التً القدٌمة شخصٌته وباألخص ،ذاته ٌواجه

 الخاصة اإللكترونٌة البٌانات قواعـد اسـتخدام كٌفٌة حول الجلسات من عدد على المجانٌة التدرٌبٌة البرامج اشتملتكما 

ومجموعة  العالمٌة للمجالت" زٌنٌو" بٌانات وقاعدة" دٌجٌتل كلٌك ون"و" ستور ًج"و" دراٌڤ أوڤر" :اإلنسانٌة  بالعلوم

 . قواعد بٌانات شركة "سٌنجٌح"



 

 

تضم كما  .اإللكترونٌة األجهزة أغلب على تحمٌلها ٌمكن مشهورة إلكترونٌة كتبا  وتوفر قاعدة بٌانات "أوفر دراٌف" 

 االجتماعٌة، والعلوم ،اإلنسانٌة العلوم مجاالت فً علمٌا   الرائدة الدورٌات من 0,011 من أكثرقاعدة بٌانات "جً ستور" 

 .الطبٌعٌة والعلوم

 إصدار، 00011 من ٌقرب ما وتضم ،اإلنجلٌزٌة باللغة رقمٌة صوتٌة ا  كتب "دٌجٌتل كلٌك ون"وتتضمن قاعدة بٌانات 

. أما قاعدة بٌانات "زٌنٌو" وبولٌسٌة كالسٌكٌة ورواٌات وعلمٌة، أدبٌة ورواٌات مشهورة، عامة قصص على تشتمل

" نت دوت" مجلة مثل الشهٌرة العالمٌة المجالت لمئات الكامل النص إلى الوصول إمكانٌة ُتتٌحللمجالت العالمٌة ف

(net ).ًزاموف" ومجلة الكمبٌوتر، مجال ف( "Zamoof )لألطفال. 

 قٌامها إلى إضافة شهرٌا ، دوري بشكل تدرٌبٌة وجلسات نقاشٌة حلقات بتنظٌم تقوم الوطنٌة قطر مكتبة أن إلى ٌشار

 .عدٌدة دولٌة ومؤتمرات ومعارض وبرامج إقلٌمٌة مبادرات فً والمشاركة محلٌة، وفعالٌات أنشطة بتنظٌم

 والفعالٌات األنشطة عن الوطنٌة، قطر بمكتبة والتخطٌط اإلدارٌة للشؤون المشارك المدٌر السعٌد، سعدي السٌد وتحدث

 الثقافٌة رواجا  متزاٌدا  بٌن جمٌع فئات المجتمع والفعالٌات األنشطة هذه تلقى: "قائال   المكتبة، تنظمها التً الثقافٌة

التً المستقبلٌة لبرامج  ابفً المشاركة فً  واظهروا رغبتهم ،هذه الفعالٌاتبعجابهم إ المشاركونأبدى وقد ، المختلفة

 نشر إلى الفعالٌات هذه خالل من الوطنٌة المكتبة تهدف: "وأضاف "،تجمع بٌن الترفٌه والتثقٌف على حد سواء

 وصقل المعرفة، نشر فً رسالتها مع وٌتماشى وظائفها، أهم إحدى ٌعد والذي بالمعارف، الجمٌع وتزوٌد المعلومات

 ."المستقبل أجل من األمة تراث على والحفاظ االبتكار، وتعزٌز اإلبداع، ملكات

ا خدمة التصفح المجانً لمجموعة ضخمة من المصادر اإللكترونٌة، بما فً ذلك آخر   ٌ تقدم مكتبة قطر الوطنٌة حال

ا، واألعمال الكالسٌكٌة والحفالت الموسٌقٌة وأفضل الدورٌات األكادٌمٌة واألفالم  اإلصدارات من الكتب األكثر مبٌع 

مل بطاقة هوٌة قطرٌة أو إقامة سارٌة المفعول، التسجٌل المجانً فً الوثائقٌة. وبإمكان كل من ٌعٌش فً دولة قطر، وٌح

ولالطالع على القائمة الكاملة ، www.qnl.qa المكتبة. للتسجٌل ٌرجى زٌارة موقع المكتبة على اإلنترنت عبر الرابط 

  بالمصادر اإللكترونٌة التً توفرها المكتبة، ٌرجى زٌارة الموقع اإللكترونً عبر الرابط التالً:
ar-databases-library-ar/qf-resources-ar/online-answers-http://www.qnl.qa/find 

 

 انتهى
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 مد جسور المعرفة بين تراث قطر ومستقبلها -مكتبة قطر الوطنية 

مكتبة قطرالوطنٌة هً منظمة غٌر ربحٌة تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع وهً تدعم 

فً مسٌرة تحولها من االقتصاد القائم على الكربون إلى االقتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خالل إتاحة دولة قطر 

المصادر الالزمة للطالب والباحثٌن وأفراد المجتمع القطري على حٍد سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشٌخة موزا 

نمٌة المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنٌة بنت ناصر، رئٌس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وت

 .٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩فً 

وتضطلع مكتبة قطر الوطنٌة برسالتها من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنٌة، والمكتبة الجامعٌة والبحثٌة، والمكتبة 

المٌة ذات الصلة بدولة قطر العامة. وتتمثل وظٌفة المكتبة الوطنٌة فً جمع وتسهٌل الوصول إلى مصادر المعرفة الع

والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنٌة بجمع المنشورات والوثائق التراثٌة التً تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها 

ا وظٌفة المكتبة الجامعٌة والبحثٌة فتتجلى فً دعم التعلٌم والبحث على جمٌع المستوٌات من خالل  للمهتمٌن بمطالعتها. أم 

رة للطالب والباحثٌن. وتبرز وظٌفة المكتبة العامة فً توفٌر الخدمات المكتبٌة توف ٌر المواد المطبوعة والرقمٌة المتطو 

 .والمعرفٌة للجمٌع بهدف نشر المعلومات وتزوٌد الجمٌع بالمعارف الالزمة

   www.qnl.qa لممزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني

 gbaraka@qf.org.qa، 44044544تمفون  تواصل مع جيهان محسن بركه عمىأو ال

                                                     www.facebook.com/QatarNationalLibrary :وفيسبوك  @QNLibأو متابعتنا عمى تويتر 
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