
 

 

عام 022تايالند تهدي مكتبة قطر الوطنية نسخة من القرآن الكريم عمرها  مملكةة سفار  

/ بولثب  سعادة السفٌر ،قطر دولة أهدى سفٌر مملكة تاٌالند لدى .(قطر)الدوحة،  3102 سبتمبر 17

سعادة جاء ذلك خالل زٌارة  .عام 200مكتبة قطر الوطنٌة نسخة من القرآن الكرٌم ٌبلغ عمرها  ،بانٌاراك

الجهود التً تبذلها السفارة  وفً سٌاقلمكتبة قطر الوطنٌة،  ةٌة التابعمجموعة التراثالالسفٌر مؤخراً لمبنى 

 التاٌالندٌة لتعزٌز العالقات الثقافٌة بٌن البلدٌن.

مملكة  ٌوسف بن هارون من مقاطعة باتانً جنوب / ستاذحٌازة األهذه فً القرآن الكرٌم نسخة  تكانو

 ىجمادي األولمن  األول تارٌخب ،الخطٌب هود بن محمود فً مكة المكرمة ٌد الشٌخب حٌث ُخّطت، تاٌالند

 هجرٌة. 1236سنة 

 

 كلودٌا لوكس، مدٌر مشروع/  الدكتورة ٌةمجموعة التراثالالسفٌر بمبنى سعادة كان فً مقدمة مستقبلً و

وأكدت أن  ،التبرع السخًهذا ً أعربت عن تقدٌرها وامتنانها لسعادة السفٌر على تقطر الوطنٌة، المكتبة 

مجموعة لل اإلضافاتأحدث وٌمثل هذا اإلهداء الثقافات.  مكتبة قطر الوطنٌة تسعى لمد جسور المعرفة بٌن

تاٌالند  مملكة لتبادل الثقافً بٌنتارٌخ العالقات وا ٌعكسكما  ،الشهٌرة التابعة لمكتبة قطر الوطنٌة ٌةالتراث

 والعالم العربً.

 

لعالقة  اً استمرارقائالً: " على هذا اإلهداء سفٌر مملكة تاٌالند لدى دولة قطر، السٌد بولثب بانٌاراك، وعلّق

 مها شاكري سٌرٌندهورن / صاحبة السمو الملكً األمٌرة مكتبة قطر الوطنٌة التً بدأت بزٌارة معالتعاون 

قدٌمة من  اً نسخشاهدت خاللها والتً  ،ٌة التابعة لمكتبة قطر الوطنٌةالتراث للمجموعة 2012ٌناٌر فً 

جسر ثقافً وأكادٌمً آخر ٌربط تلك الخطوة وبناء بناء على المن المناسب  هالسفارة أن رأتالقرآن الكرٌم، 

التابعة واسعة التراثٌة الموعة مجالإلى نسخة تارٌخٌة من القرآن الكرٌم الحاضر من خالل إضافة بالماضً 

 ةومتعدد ةمتنوعمملكة تاٌالند ال٪ من سكان 10ٌشكلون نسبة ن ٌالمسلموبما أن  .مكتبة قطر الوطنٌةل

من خالل بٌنهما روابط الثقافٌة فً توطٌد التاٌلند مملكة قطر ودولة  اشعبٌستمر أن أمل نفإننا الثقافات، 

 بٌنهما".  لفة، وزٌادة األُ المزٌد من التواصل

 

 المكتبةر تقدّ ، قائلة: "مدٌر مشروع مكتبة قطر الوطنٌة/ كلودٌا لوكس،  وبهذه المناسبة صرحت الدكتورة
 هاماً  ٌلعب دوراً مثل هذا اإلهداء ف، مملكة تاٌالندمن قبل من قبل سعادة السفٌر و هذا التبرع السخًالوطنٌة 

 كما أن/ لوكس: " أضافت الدكتورة"، وقطردولة تاٌالند ومملكة تبادل التارٌخً والثقافً بٌن الفً تعزٌز 



 

قطر دولة مد جسور المعرفة بٌن تراث المتمثلة ب الوطنٌة قطر دعم رؤٌة مكتبة ٌ مثل هذا اإلهداء
ها سعادة سفٌر مملكة والتً أهدا ،عام 200ً ٌبلغ عمرها وال شك أن نسخة القرآن الكرٌم الت ،ومستقبلها

الوصول إلى مادة فً أعضاء المكتبة وفرص الباحثٌن  وتعززالمجموعة التراثٌة  يثرتتاٌالند للمكتبة سوف 
 ."نادرة وتارٌخٌة ،مةقٌّ 

 

/ بولثب بانٌاراك لنسخة القرآن الكرٌم الُمهداة، قام سعادته بجولة فً مبنى  سعادة السفٌر بعد تسلٌمو

التً  التحف التارٌخٌةالمخطوطات والكتب ونادرة من و، والتً تتضمن مجموعة نفٌسة ٌةالتراثالمجموعة 

 ق الحضارة العربٌة اإلسالمٌة والفكر اإلنسانً.وث  تُ 

 

ال مثٌل لها من المصادر التارٌخٌة عن ل المجموعة التراثٌة التابعة لمكتبة قطر الوطنٌة الجدٌدة ثروة تمثّ و

كما ، الذٌن زاروا منطقة الخلٌج العربًدولة قطر والعالم العربً، بما فً ذلك كتابات الرحالة والمستكشفٌن 

‘ الجغرافٌا’مادة تراثٌة، من ضمنها نسخة من خرٌطة  100000أكثر من المجموعة على توي تح

Geographia ٌظهر فٌهاعد أقدم خرٌطة مطبوعة وتُ  1478 عامفً روما  تهاعاطبتم  والتًبطلٌموس، ل 

 .‘Catara’ ‘كتارا’الالتٌنٌة ب تمت اإلشارة إلٌهالذي قطر  دولة سما

 

سر والطالب والباحثٌن للُ اآلن مفتوح المجموعة التراثٌة التابع لمكتبة قطر الوطنٌة مبنى الجدٌر بالذكر أن 

صباحاً، وعلى من  11:30حتى  10.00كل ٌوم أحد وثالثاء من الساعة  هواستكشافلزٌارته والسٌاح 

 ar-http://www.qnl.qa/home :التالًتعبئة طلب متوفر على الرابط مبنى ال زٌارةٌرغب فً 

قواعد اإلنترنت لمجموعة واسعة من  مجانً عبرالوصول البتوفٌر إمكانٌة  حالٌاً  وتقوم مكتبة قطر الوطنٌة

األعمال الكالسٌكٌة، والحفالت الموسٌقٌة، و، األكثر مبٌعاً الكتب ، بما فً ذلك أحدث البٌانات اإللكترونٌة

 واألفالم الوثائقٌة. الدورٌات العلمٌة وأفضل

على  المصادرقائمة كاملة من إلى  اآلنلوصول امكتبة قطر الوطنٌة فً ٌمكن للعضاء المسجلٌن كما 

answers-http://www.qnl.qa/find-: صفحة "قواعد البٌانات االلكترونٌة" من خاللنترنت اإل

ar-resources-ar/online إقامة سارٌة  أو لدٌه هوٌة قطرٌةقطر، ودولة كل من ٌعٌش فً ، وبإمكان

 لموقع:للتسجٌل ٌرجى زٌارة اومكتبة، المجانً فً التسجٌل اللحصول على ا ،المفعول

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

 انتهى
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 مد جسور المعرفة بين تراث دولة قطر ومستقبلها –مكتبة قطر الوطنية 

 

المجتمع. مكتبة قطر الوطنٌة هً منظمة غٌر ربحٌة تأسست تحت مظلة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم وتنمٌة 

وتدعم مكتبة قطر الوطنٌة دولة قطر فً مسٌرة تحولها من االقتصاد القائم على الكربون إلى االقتصاد القائم 

على المعرفة، وذلك من خالل إتاحة المصادر الالزمة للطالب والباحثٌن وأفراد المجتمع القطري على حٍد 

ٌس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربٌة والعلوم رئ سواء. وقد تفضلت صاحبة السمو الشٌخة موزا بنت ناصر،

 . ٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩مشروع مكتبة قطر الوطنٌة فً   وتنمٌة المجتمع، باإلعالن عن

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

فً جمع وتسهٌل الوصول إلى مصادر المعرفة العالمٌة ذات  والمكتبة العامة. وتتمثل وظٌفة المكتبة الوطنٌة

الصلة بدولة قطر والمنطقة. كما تقوم المكتبة الوطنٌة كذلك بجمع المنشورات والوثائق التراثٌة التً تتناول 

دولة قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها للمهتمٌن بمطالعتها. أّما وظٌفة المكتبة الجامعٌة والبحثٌة فتتجلى فً 

عم التعلٌم والبحث على جمٌع المستوٌات من خالل توفٌر المواد المطبوعة والرقمٌة المتطّورة للطالب د

والباحثٌن. وتبرز وظٌفة المكتبة العامة فً توفٌر الخدمات المكتبٌة والمعرفٌة للجمٌع بهدف نشر المعلومات 

 وتزوٌد الجمٌع بالمعارف الالزمة.

، تلفون أ. جيهان محسن بركهرجى التواصل مع ٌُ  ر الوطنٌة،للمزٌد من المعلومات عن مكتبة قط

44546034 gbaraka@qf.org.qa. 

 www.qnl.qaٌرجى زٌارة موقعنا اإللكترونً: كما 

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