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 التاريخية في المتاحف الوثائقتتولى بموجبها رقمنة 
 مكتبة قطر الوطنية توقع مذكرة تفاهم مع متاحف قطر

 
  – 6142مايو  41الدوحة، قطر، 

 
تعزيز التعاون  تنص عمى لتبادل المعرفةمذكرة تفاىم  ا،مؤخرً  ،ومتاحف قطر عت مكتبة قطر الوطنيةوق  

  .عميم وتنمية المجتمعوالت ،في مجاالت األبحاث
 

رقمنة الوثائق بما في ذلك  ،سبل التعاون بين المؤسستين في العديد من المجاالت وتحدد مذكرة التفاىم
م اإللكتروني، وتطوير برامج التدريب لمباحثين وأمناء المكتبات، والتعاون التاريخية، وتعزيز مصادر التعم  

 المكتبات وتوفير الوثائق. بينفي تقديم الخدمات المرجعية والفيارس المشتركة، واإلعارة 
 

حت الدكتورة كموديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية، قائمة: "يسيم التعاون وبيذه المناسبة، صر  
مع متاحف قطر في إثراء تجربة التعمم من خالل إتاحة مصادرنا المعرفية اليائمة لكل من يعيش  المشترك

والتحصيل الدراسي واألكاديمي، الذاتي م منجزات التعم   سيعززوال شك أن تكاتف جيودنا  .عمى أرض قطر
ي دولة قطر، فالغني والتاريخ المتنوع جيود الحفاظ عمى التراث خدمة كما سيصب ىذا التعاون في 

مختمف فئات المجتمع من  نيمكساىم في تتالتي  م والتطوير الذاتيفي الوقت نفسو فرص التعم  سيوفر و 
 المواطنين والمقيمين في دولة قطر".

 
التعاون مع نحن سعداء لمغاية بمتحف الفن اإلسالمي: "مكتبة  مديرةمن جانبيا، قالت سوزان باركر ليفي، 

إثراء حياة مختمف شرائح السكان والمجتمع في قطر، ودعم مسيرة التطور والتقدم مكتبة قطر الوطنية في 
لدينا واحدة من أكبر مجموعات الكتب حول ونحن في المنطقة.  الذي حققتو دولة قطر كوجية ثقافية وفنية

سالمي وحدىا، ألف كتاب في مكتبة متحف الفن اإل 15إلسالمي في المنطقة تضم أكثر من الفن ا
ن سكان قطر من التعرف عمى يمك  ويسعدنا إتاحة ىذه المصادر والمراجع لفئات واسعة من المجتمع، بما 

 وتذوق الفن اإلسالمي من خالل مطبوعاتنا المتنوعة". ،واستكشاف المعارض ،مجموعاتنا
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من المكتبات منيا مكتبة متحف الفن اإلسالمي، والمتحف العربي لمفن الحديث،  اعددً تضم متاحف قطر و 
باإلضافة إلى عدة مكتبات يجري إنشاؤىا في الوقت الحالي. وتركز مكتبة متحف الفن اإلسالمي عمى 

 ،والمراجع ،والمجالت ،والدوريات ،والدراسات ،تاريخ الفنون اإلسالمية والحفاظ عمييا، وتحتوي عمى الكتب
الفنية التي تسمط الضوء عمى التاريخ الغني لمفن اإلسالمي في قطر والمنطقة  وكتالوجات المزادات

 العربية.
 

 ** انتهى**
 

 :مد جسور المعرفة بين تراث قطر والعالم العربي واإلسالمي والمستقبل –نبذة عن مكتبة قطر الوطنية 
 

مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع. وتدعم مكتبة 
قطر الوطنية دولة قطر في مسيرة تحوليا من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك من 

ين وأفراد المجتمع القطري عمى حٍد سواء. وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة خالل إتاحة المصادر الالزمة لمطالب والباحث
موزا بنت ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية 

  .٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩في 
 

بة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالل ثالث وظائف: المكت
العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصمة بدولة قطر 

وحفظيا  والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية كذلك بجمع المنشورات والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر والمنطقة
تاحتيا لمميتمين بمطالعتيا. أم ا وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والبحث عمى جميع المستويات  وا 
من خالل توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطو رة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات 

 يع بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة.المكتبية والمعرفية لمجم
 

 لمتواصل اإلعالمي
 لممزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية، يرجى التواصل مع:

 + 474 44546534جييان محسن بركة عمى الياتف 
 gbaraka@qf.org.qaأو البريد اإللكتروني 

 لمعرفة المزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية عبر اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:
ar-http://www.qnl.qa/home 

  QNLib@ أو متابعتنا عمى تويتر:
  www.facebook.com/QatarNationalLibraryوفيسبوك 
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 :نبذة عن متاحف قطر 
وف والسبل المناسبة ليم تربط متاحف قطر بين المتاحف والمؤسسات الثقافية والمواقع التراثية في قطر، كما أنيا توفر الظر 

متاحف قطر أيضًا بمركزة الموارد وتوفير تنظيم شامل لعممية تطوير المتاحف والمشاريع  ىوالتطور. كما تعن لالزدىار
 الثقافية مع رؤية طويمة األمد لتحقيق بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة في قطر.

 
ة آل ثاني، تحت رعاية صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبقيادة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خميف

رئيس مجمس األمناء، تقوم متاحف قطر بتوحيد الجيود التي تبذليا دولة قطر لكي تصبح مركزًا حيويًا لمفنون والثقافة 
 والتعميم في الشرق األوسط والعالم.

 
دارة المتاحف، تحرص متاحف قطر عمى  وانطالقًا من التزاميا التام بتحفيز أجيال المستقبل عمى االىتمام بالفنون والتراث وا 

في قطر. وتسعى متاحف قطر  الناشئرعاية المواىب الفنية وتوفير الفرص القيمة وتطوير الميارات لخدمة المشيد الفني 
تنوعة والمبادرات الفنية العامة لمخروج عن المألوف ودفع الحدود بين المتاحف ومن خالل توفير البرامج والوسائل الم

شراك أكبر عدد ممكن من الجميور. ومن خالل تركيزىا  التقميدية وتوفير تجارب ثقافية خارج جدران ىذه المتاحف لجذب وا 
ية، تسيم متاحف قطر في منح قطر العميق عمى ابتكار وخمق الفنون والثقافات داخل قطر، وتعزيز روح المشاركة الوطن
 ىوية خاصة وصوت مميز في الحوارات الثقافية التي تجري اليوم عمى مستوى العالم.

 


