
 

 

 

 مة ي  مجموعة من الكتب الق  تهدي مكتبة قطر الوطنية مممكة تايالند  سفارة

، وذلك مجموعة من الكتب القّيمة لمكتبة قطرالوطنية : أىدت سفارة مممكة تايالند في دولة قطر5142فبراير  41الدوحة 

زيارة سعادة السفير التايالندي بيرون ليسميت، مؤخرًا لمبنى المجموعة التراثية التابعة لمكتبة قطرالوطنية، التي خالل 

 جاءت في إطار الجيود التي تبذليا سفارة مممكة تايالند لتعزيز العالقات الثقافية بين البمدين.

السفير  ، في إستقبالوعدد من مسؤولي المكتبة الدكتورة كموديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية كانتوقد 

عبرت الدكتورة لوكس عن تقديرىا العميق ليدية السفير التايالندي حيث ، زيارتو لمبنى المجموعة التراثية أثناءالتايالندي 

 . الكريمة

كاًل من وزير الخارجية ، وفدًا رفيع المستوى من مممكة تايالند ضم الماضييناير  في شيراستقبمت مكتبة قطرالوطنية  كما

  . األسبق سعادة السيد تيج بونج وسعادة السفير التايالندي لدى دولة قطرالسيد بيرون ليسميت

سعدي السعيد، المدير المشارك لمشؤون اإلدارية والتخطيط، والدكتور يواخيم جيرليكز المدير المشارك الميندس  اصطحبو 

في مبنى المجموعة التراثية التابعة في جولة  ر الوطنية، الوفد التايالنديلممجموعات الخاصة واألرشيفات في مكتبة قط

لممكتبة، قدموا خالليا شرحًا عن نفائس ونوادر المؤلفات والمخطوطات ذات الصمة بالحضارة العربية واإلسالمية وغيرىا 

 من الُمقتنيات الثمينة التي تحتوييا المجموعة.

التراثية، باعتبارىا أحد أعضاء مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، الدعم  تقدم مكتبة قطر الوطنية ومجموعتيا

لرسالة مؤسسة قطر اليادفة إلى تعزيز المعرفة بتراث دولة قطر وثقافتيا وتاريخيا العريق في إطار دعم رؤية أىداف رؤية 

 إلنشاء أجيال مثقفة واعية معتزة بتاريخيا. 0202قطر الوطنية 



 

 

المجموعة التراثية عمى اىتمام المثقفين والدبموماسيين من كافة أنحاء العالم، حيث استقطبت العديد من وتستحوذ 

الشخصيات اليامة الذين أبدوا اىتماميم بالمقتنيات التراثية والثقافية الثمينة التي تضميا المجموعة، منيم صاحبة السمو 

، وسعادة السيد بولثب بانياراك، سفير مممكة 0200ورن، في يناير الممكي، األميرة التايالندية ماىا شاكري سيريند ى

عام،  022، حيث أىدى لممكتبة نسخة من القرآن الكريم يبمغ عمرىا 0200تايالند األسبق لدى دولة قطر، في سبتمبر

 واستفاد منيا الباحثون في قطر في دراساتيم اإلسالمية والتاريخية.

 ركنًا أساسيًا فيُيعتبر الكتاب "فير التايالندي لدى دولة قطر السيد بيرون ليسميت وفي ىذه المناسبة قال سعادة الس

لممساىمة في تعزيز التعاون  لمكتبة قطر الوطنيةىذا اإلىداء  . ويأتيبين الشعوب والحضارات المختمفة التواصل تحسين

  وخصوصًا ألجيال المستقبل".  الثقافة التايالندية حوللرفع نسبة الوعي الثقافي بين تايالند ودولة قطر، و 

من جيتيا قالت الدكتورة كموديا لوكس، مدير مشروع مكتبة قطر الوطنية "ان العالقات الثقافية بين دولة قطر ومممكة 

بين البمدين، كما تدعم رؤية مكتبة قطر  وتمعب دورًا ىامًا في تعزيز التبادل الثقافي قوية ومستمرةتايالند، ىي عالقات 

   ،"بين تراث دولة قطر ومستقبمياجسور المعرفة الوطنية المتمثمة في مد 

مة مزيدًا من الفرص أمام الباحثين، وتزود مرتادي المكتبة بإمكانية الوصول إلى سوف تتيح ىذه الكتب القيّ وأضافت "

 ". بمممكة تايالند ذات العالقةالمعرفة الثقافية 

في أبريل من أبرزىا فعالية اليوم المفتوح لمجموعتيا التراثية  أنشطة وفعاليات محميةتنظم  يشار إلى أن مكتبة قطرالوطنية

 كما وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لآلثار الذي تحتفل بو منظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة )اليونيسكو(.كل عام 

مشاركتيا في مبادرات إقميمية إلى باإلضافة  بتنظيم حمقات نقاشية وجمسات تدريبية بشكل دوري شيرياً المكتبة أيضًا تقوم 

 وبرامج ومعارض ومؤتمرات دولية عديدة.



 

 

جدير بالذكر أن مكتبة قطر الوطنية توفر حاليًا خدمة التصفح المجاني لمجموعة ضخمة من المصادر اإللكترونية، منيا 

ألكثر مبيعًا، واألعمال الكالسيكية، والحفالت الموسيقية، وأفضل الدوريات األكاديمية، واألفالم أحدث إصدارات الكتب ا

الوثائقية. وبإمكان كل من يعيش في دولة قطر، ويحمل بطاقة ىوية قطرية أو إقامة سارية المفعول، الحصول عمى حق 

   :ar-http://www.qnl.qa/home مى اإلنترنتالتسجيل المجاني في المكتبة. لمتسجيل يرجى زيارة موقع المكتبة ع

 تعميق الصورة

وزير الخارجية التايمندي األسبق، سعادة السيد تيج بونج، والدكتور يواخيم جيرليكز، المدير : من اليمين: الصورة االولى

المشارك لممجموعات الخاصة واألرشيفات في مكتبة قطر الوطنية، والميندس سعدي السعيد، المدير المشارك لمشؤون 

التايالندي لدى دولة قطر، يطمعون عمى نفائس اإلدارية والتخطيط في مكتبة قطر الوطنية، والسيد بيرون ليسميت، السفير 

 المجموعة التراثية بمكتبة قطر الوطنية 

 انتهى

 

 مد جسور المعرفة بين تراث قطر ومستقبمها -مكتبة قطر الوطنية 

مكتبة قطر الوطنية ىي منظمة غير ربحية تأسست تحت مظمة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع وىي تدعم 

في مسيرة تحوليا من االقتصاد القائم عمى الكربون إلى االقتصاد القائم عمى المعرفة، وذلك من خالل إتاحة  دولة قطر

المصادر الالزمة لمطالب والباحثين وأفراد المجتمع القطري عمى حٍد سواء. وقد تفضمت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت 

 ۱٩تنمية المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في ناصر، رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم و 

 .٠٢۱٠نوفمبر 

http://www.qnl.qa/home-ar


 

 

وتضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتيا من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة 

عالمية ذات الصمة بدولة قطر العامة. وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتسييل الوصول إلى مصادر المعرفة ال

تاحتيا  والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنية بجمع المنشورات والوثائق التراثية التي تتناول دولة قطر والمنطقة وحفظيا وا 

لمميتمين بمطالعتيا. أّما وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والبحث عمى جميع المستويات من خالل 

فير المواد المطبوعة والرقمية المتطّورة لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات المكتبية تو 

 .والمعرفية لمجميع بيدف نشر المعمومات وتزويد الجميع بالمعارف الالزمة

 مكتب االتصال اإلعالمي: 

 بـ:  عن مكتبة قطر الوطنية، يرجى االتصال لممزيد من المعمومات

 السيدة جييان محسن بركو

  44044204الياتف:

 org.qagbaraka@qf.عنوان البريد االلكتروني: 

  www.qnl.qaارة الموقع االلكتروني التالي: أو يمكنكم زي

  QNLib@تويتر

 www.facebook.com/TheQatarNationalLibrary فيسبوك:
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