
 

 

 

 

  بالتعاون مع المكتبة الرقمية العالمية عمل ورشة تنظم الوطنية قطر مكتبة

 

 

 )الدوحة، قطر(: 3102 يونيو 24

 

عنوان "تدرٌب تحت ورشة عمل  مؤخرا  نظمت مكتبة قطر الوطنٌة، عضو مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، 

المكتبة الرقمٌة فً لألعضاء الحالٌٌن والمستقبلٌٌن للمجموعة اإلقلٌمٌة لشبه الجزٌرة العربٌة  هاوالتً خصصتالمدربٌن"، 

 العالمٌة.

بالتعاون مع المكتبة الرقمٌة العالمٌة، بهدف دعم أعضاء المجموعة اإلقلٌمٌة لشبه الجزٌرة  ،أقٌمت هذه الفعالٌة فً الدوحة

العربٌة، وتطوٌر وسائل المساهمة فً المواد، وإثراء المحتوى العربً المتاح عبر المكتبة الرقمٌة العالمٌة، باإلضافة إلى 

 حضور. تعزٌز العالقات اإلقلٌمٌة وإتاحة فرص تبادل الخبرات بٌن ال

مؤسسة قطر، ومكتبة قطر الوطنٌة من تم تقدٌم ورشة العمل باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة، من قبل مدّربٌن خبراء من كل 

وخبراء من المكتبة الرقمٌة العالمٌة بمكتبة الكونجرس بواشنطن. وتلقى المشاركون تدرٌبات حول مهارات التحوٌل الرقمً، 

 وصف دقٌق ومفصل لبنود الثقافة والتراث. ومعاٌٌر البٌانات الوصفٌة، مع

"تدعم مكتبة قطر الوطنٌة رسالة المكتبة الرقمٌة  وعلّقت الدكتور كلودٌا لوكس، مدٌر مشروع مكتبة قطر الوطنٌة، بالقول:

ا ، وخلق توسٌع حجم المحتوى الثقافً على اإلنترنت كما  ونوع العالمٌة، فً تعزٌز التفاهم بٌن الدول والثقافات، فضال  عن

 جسور للتواصل الثقافً".

وأضافت  الدكتور لوكس: "توفر المكتبة الرقمٌة العالمٌة أٌضا  مواردا  للتربوٌٌن والباحثٌن والجمهور العام. وٌعتبر تقدٌم 

ورش العمل وتدرٌبات دورٌة عنصرا  جوهرٌا  فً تطوٌر القدرات التقنٌة لدى االعضاء، لٌتمكنوا من المساهمة بالمحتوى 

 الرقمً الذي ٌلبً معاٌٌر المكتبة الرقمٌة العالمٌة".

أن نعمل سوٌا  مع مكتبة قطر الوطنٌة لتقدٌم  من جهته، قال الدكتور جون فان أودنارن، مدٌر المكتبة الرقمٌة العالمٌة: "ٌسرنا 

الوطنٌة الستضافة هذا الملتقى ورشة عمل "تدرٌب المدربٌن". ونود أن نشٌر باالمتنان إلى الدعم الكبٌر الذى توفره المكتبة 

اإلقلٌمً". وأضاف قائال : "إن تطوٌر ودعم القدرات هو من مهام المكتبة الرقمٌة العالمٌة التى أقرتها منظمة الٌونسكو. كما أن 

لك، المساعدة فً تضٌٌق الفجوة الرقمٌة العالمٌة، عن طرٌق  توفٌر محتوى رقمً عالً الجودة هو أحد أهدافنا الرئٌسٌة. لذ



 

فإن ورشة عمل "تدرٌب المدربٌن" تسهم فً تٌسٌر تدفق المحتوى العربً من قبل أعضاء المجموعة اإلقلٌمٌة لشبه الجزٌرة 

 العربٌة إلى المكتبة الرقمٌة العالمٌة بشكل عالً الجودة".

نب الجهات التً من المتوقع وقد جمعت ورشة العمل نخبة من المؤسسات الشرٌكة حالٌا  فً المكتبة الرقمٌة العالمٌة، إلى جا

انضمامها للمكتبة فً المستقبل. وحضرت المؤسسات المشاِركة من كافة أنحاء المنطقة، منها جامعة الملك عبدهللا للعلوم 

والتكنولوجٌا، ومكتبة الملك حمد، ومكتبات السلطان قابوس، والمكتبة الرقمٌة العمانٌة، وجامعة الملك عبد العزٌز، ومكتبة 

ف للمخطوطات، وجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة، ومكتبة األمٌر سلطان للعلوم والمعرفة، ومكتبة األردن األحقا

الوطنٌة، ومركز الملك فٌصل للبحوث والدراسات اإلسالمٌة، ومكتبة الكوٌت الوطنٌة، ومكتبة اإلمام عٌدروس بن عمر 

 اسات والبحوث.الحبشً للمخطوطات والكتب المطبوعة ومركز النور للدر

وتضم المكتبة الرقمٌة العالمٌة مخزونا  رقمٌا  من الكنوز الثقافٌة، التً ساهم فً جمع محتواها عدد كبٌر من المكتبات العالمٌة 

و مؤسسات ثقافٌة مرموقة من جمٌع أنحاء العالم. وقد أُنشئت هذه المكتبة ضمن برنامج مشترك بٌن منظمة الٌونٌسكو واإلتحاد 

جمعٌات ومؤسسات المكتبات، وتدٌره مكتبة الكونجرس األمرٌكٌة. وٌهدف البرنامج إلى تلبٌة احتٌاجات الطالب الدولً ل

 والباحثٌن و الجمهور، من خالل الموقع اإللكترونً للمكتبة الرقمٌة العالمٌة، المتوفر بسبع لغات مختلفة.

منها  جهات عالمٌة أخرى للمكتبة الرقمٌة العالمٌة، باالشتراك معداعمتان رئٌسٌتان  الوطنٌة وتعتبر مؤسسة قطر ومكتبة قطر

 األفراد. مؤسسات والشركات ومن ال اغٌرهو ،لك عبد هللا للعلوم والتكنولوجٌانٌوٌورك"، وجامعة الم -كارنٌغً مؤسسة "

المواد الرقمٌة من المجموعة ولكونها إحدى الداعمٌن الرئٌسٌٌن للمكتبة الرقمٌة العالمٌة، توفر مكتبة قطر الوطنٌة آالف 

 الحضارة توثق ثروة ًالت ،المصنوعات الٌدوٌةوالكتب و تشمل مجموعة نادرة من المخطوطات ًوالت ،التراثٌة التابعة لها

من خالل الموقع ، لتلبٌة احتٌاجات الطالب والباحثٌن والجمهور. وتتوفر هذه المواد الفكر اإلنسانًو العربٌة اإلسالمٌة

 .للمكتبة الرقمٌة العالمٌة ًااللكترون

 

 - النهاية-

 

 بين تراث دولة قطر ومستقبلها المعرفة مد جسرور –مكتبة قطر الوطنية
 

تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع. وتدعم مكتبة  ،مكتبة قطر الوطنٌة هً منظمة غٌر ربحٌة
قتصاد القائم على المعرفة، وذلك من خالل قتصاد القائم على الكربون إلى االقطر الوطنٌة دولة قطر فً مسٌرة تحولها من اال

إتاحة المصادر الالزمة للطالب والباحثٌن وأفراد المجتمع القطري على حٍد سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشٌخة موزا 
مشروع مكتبة قطر الوطنٌة فً   عن رئٌس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة المجتمع، باإلعالن بنت ناصر،

 . ٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩
  

، والمكتبة العامة. والبحثٌة تضطلع مكتبة قطر الوطنٌة برسالتها من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنٌة، والمكتبة الجامعٌة

لة قطر والمنطقة. كما وتتمثل وظٌفة المكتبة الوطنٌة فً جمع وتسهٌل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمٌة ذات الصلة بدو

تقوم المكتبة الوطنٌة كذلك بجمع المنشورات والوثائق التراثٌة التً تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها للمهتمٌن 

المواد على جمٌع المستوٌات من خالل توفٌر  والبحث فتتجلى فً دعم التعلٌموالبحثٌة بمطالعتها. أّما وظٌفة المكتبة الجامعٌة 



 

متطّورة للطالب والباحثٌن. وتبرز وظٌفة المكتبة العامة فً توفٌر الخدمات المكتبٌة والمعرفٌة للجمٌع الرقمٌة الوبوعة المط

 نشر المعلومات وتزوٌد الجمٌع بالمعارف الالزمة. هدفب

 www.qnl.qaللمزٌد من المعلومات عن مكتبة قطر الوطنٌة، ٌرجى زٌارة موقعنا اإللكترونً: 

 www.facebook.com/TheQatarNationalLibraryوفٌسبوك:  QNLib@أو متابعتنا على توٌتر 

 

 

http://www.qnl.qa/
http://www.facebook.com/TheQatarNationalLibrary

