
 

 

 

 العالمية الساحة عمى حضورها وعززت رؤيتها استعرضت

 3102 والمعمومات لممكتبات العالمي المؤتمر في تشاركمكتبة قطر الوطنية 

 

  (قطر)الدوحة،  3102سبتمبر 10 

 المؤتمر جمعو الذي أقيم في سنغافورة حديثًا،  3102 المعموماتلممكتبات و  يالعالم المؤتمر في شاركت مكتبة قطر الوطنية

العالم، بيدف استكتشاف طرق جديدة لمتعاون من جميع أنحاء والناشرين وشركات قواعد البيانات  مسؤولي المكتبات والمعمومات

 عمى تؤثر التي قد  العالمية والتحديات والسياسات وبيدف تبادل المفاىيم ،واالبتكار اعتمادًا عمى التكنولوجيا المتطورة

 .المحمية ُمجتمعاتنا

 

فرصة مميزة لمتعريف  اإلفال() المكتبات لجمعيات ومؤسساتلالتحاد الدولي  97وتعد مشاركة مكتبة قطر الوطنية في الدورة الـ

المشاركين الفرصة لجميع  اتاحتمجموعة من األنشطة والفعاليات التى  المؤتمر شملحيث برؤية المكتبة وتبادل األفكار، 

 حول العالم لخدمة مجتمعاتيم. إلطالع عمى أفضل ممارسات المكتباتل

 

 فى المؤتمر العالمى لممكتبات مشاركتنا تعد"قائمة:  ،صرحت الدكتورة كموديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنيةبدورىا، 

" وأضافت "سمطنا الضوء خالل ىذه المشاركة عمى المستمر الميني لتطويرتواصل والمالمكتبة ستراتيجية ان جزء موالمعمومات 

بطرق أكثر بتقديمو لوفود المؤتمر، باإلضافة إلى تعريفيم باستراتيجيتنا الرامية لمتواصل مع القراء  الوطنية قطر مكتبة ما ستقوم

 ". واالرتقاء بخدمات تقديم المعمومات إلى أعمى معايير التميزفعالية 

 



 

 استعارة جنماذمستقبل الكتاب اإللكترونى و استكشاف مثل؛ لمناقشة موضوعات ىامة  عديدةالمؤتمر جمسات تفاعمية  وضم

تم  حيثحقوق الطبع والنشر والمسائل القانونية األخرى، ومؤسسات إدارة المكتبات والمكتبات العامة، و  ،إلكترونيًّا الكتب

 فى جميع أنحاء العالم. ليااالستعارة اإللكترونية والمبادرات الداعمة  نماذج مبادىءسياسة و استعراض 

لمبدء في تطوير خارطة وذلك  الكتاب اإللكتروني ىو أمر حيوي لمجميعن مناقشة مستقبل إ" كموديا لوكس: ةالدكتور  وأضافت

  .تاحتيا بشكل كامل ويسير"ا  ، لضمان توفر كافة المعمومات الالزمة لمبحث و التحميل فى المستقبل و رقمية العالميةالطريق ال

 بالمؤتمر  الوطنية، باصطحاب الوفود المشاركة مكتبة قطربرئيس قسم الخدمة المرجعية  ،يالمر  هوز چ السيدة من جانبيا قامت
 قطر الوطنية، واستعرضت مشاريع المكتبة القائمة. لمكتبةالمبنى الجديد  فيافتراضية  جولةفي 

بالمؤتمر والمذين قاموا بالتعرف عمى  ينالمشاركشديد من كافة  باىتمام مكتبة قطر الوطنية عرض حظي" وتحدثت المري قائمة:

والمكتبة  ىي: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية،و  مختمفة التي تسعى إلنجازىا من خالل ثالث وظائفالمكتبة  ميام

والتكنولوجيا  اتيةالمعمومالعامة، حيث تقوم مكتبة قطر الوطنية بتزويد جميع الفئات بالمواد المعرفية الالزمة باستخدام األدوات 

 ."المتطورة

ة فى تعزيز التنمية تضمن المؤتمر مناقشات ىامة متعددة ومن بينيا جمسات تفاعمية ناقشت فرص المكتبات العامة الحديثو 

ثراء المحتوى الثقافى عمى إالمواد التراثية التى من شأنيا أىمية الحفاظ عمى لى مناقشة إضافة االجتماعية، باإلاالقتصادية و 

 ليو برنامج المكتبة الرقمية العالمية.إاألمد الطويل، كما تم مناقشة أحدث ما توصل 

 

بدور ريادي عمى كافة األصعدة المحمية واإلقميمية والدولية من خالل استضافة فعاليات مجتمعة  مكتبة قطر الوطنيةوتقوم ىذا 

  في قطر، وورش عمل إقميمية، باإلضافة إلى عقد شراكات دولية رفيعة المستوى.

 



 

، بما في ذلك رونية، خدمة تصفح الموارد اإللكتلمتربية والعموم وتنمية المجتمع توفر مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطرو 

آخر اإلصدارات من الكتب األكثر مبيعًا، واألعمال الكالسيكية والحفالت الموسيقية وأفضل المجالت األكاديمية واألفالم 

دولة قطر ويمتمك بطاقة ىوية قطرية سارية يحق لو التسجيل  فيكل من يعيش للكافة المسجمين بالمكتبة.  الوثائقية مجانا

. لممزيد من المعمومات حول مكتبة قطر الوطنية ولإلطالع لكترونية التى توفرىا المكتبةخدمات الموارد اإللمحصول مجانا عمى 

ar/online-answers-http://www.qnl.qa/find- الرابط التالييرجى زيارة لكترونية المتاحة حاليًا إلعمى قائمة الموارد ا

ar-databases-library-ar/qf-resources  الرابط  زيارة في خدمة التصفح اإللكتروني يرجى لمتسجيلو

https://library.qnl.qa/selfreg*ara  

 انتهى
 
 

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

في ر مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة قطر الوطنية دولة قط
ثين وأفراد مسيرة تحوليا من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة لمطالب والباح

نمية المجتمع، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وت المجتمع القطري عمى حٍد سواء. وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر،
 . ٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩مشروع مكتبة قطر الوطنية في   باإلعالن عن

  
فة المكتبة تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة. وتتمثل وظي

العالمية ذات الصمة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المنشورات الوطنية في جمع وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة 
تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتج مى في دعم التعميم والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظيا وا 

خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات والبحث عمى جميع المستويات من 
 المكتبية والمعرفية لمجميع بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة.

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

 www.facebook.com/TheQatarNationalLibraryوفيسبوك:  QNLib@أو متابعتنا عمى تويتر 

 

http://www.qnl.qa/find-answers-ar/online-resources-ar/qf-library-databases-ar
http://www.qnl.qa/find-answers-ar/online-resources-ar/qf-library-databases-ar
http://www.qnl.qa/find-answers-ar/online-resources-ar/qf-library-databases-ar
https://library.qnl.qa/selfreg*ara
https://library.qnl.qa/selfreg*ara
http://www.qnl.qa/
http://www.facebook.com/TheQatarNationalLibrary

