
 

1 
 

برنامج ضمن موظفي مكتبة قطر الوطنية التحاد العربي لممكتبات والمعمومات يختار اثنين من ا
 قادة المكتباتلتطوير عالمي 

النيي عدند ، السنووي اخيرنر هأعمن االتحاد العربي لممكتبات والمعمومات في مؤتمر  – 5102نوفمبر  18الدوحة، 
شنؤون مسنؤولة ، اثورن من موظفي مكتبة قطنر الوطورنة، امنا عبرنر الكنواريايترار ، عن بالعاصمة اخردورة عمان

لممشننناركة فننني بروننناما الشنننبكة الدولرنننة لدننناد  ، طفنننالبدسنننم يننندمات اخمعمومنننات الأيصنننا ي ، وأمنننل الشنننمري الفنننروع
النيي روفنيه بالتعناون منس مؤسسنة برنل ومرموندا  رنتس  فرردرناأاخوسط وشنمال الشرق  –المكتبات المبدعرن الواش رن 

 العالمرة.
 
دعنم أيصنا ي ت ند  إلن  برواما الشنبكة الدولرنة لدناد  المكتبنات المبندعرن الواشن رن مبنادر  تعاوورنة مندت ا عامنان و 

  مرنس أوحناا الموطدنة العربرنة.المعمومات والمكتبات بما رساام في تحسرن مستوى اليدمات بالمكتبنات العامنة فني 
لم موعنة ميتنار  الم نارات الدرادرنة وادبداعرنة واالبتكاررنة بعددًا من الوحندات التدرربرنة التني ترتدني برواما ورترح ال

تحسنرن مسنتوى اليندمات بالمكتبنات العامنة بما رساعد عمن  معمومات بالمكتبات العامة المكتبات و ي الرمن أيصا 
 .العربرة دةفي  مرس أوحاا الموط

 
عمن   منس وتسن رل الوصنول إلن  ورة، عضو مؤسسة قطر لمتربرة والعمنوم وتومرنة الم تمنس، مكتبة قطر الوطتعمل 

ثرو  قرمة من مصادر التعمم والمعرفة عن قطر والموطدة منن ين ل الحفناظ عمن  الوثنا ق والميطوطنات التارريرنة 
ينن ل ثنن ا وظننا   انني المكتبننة الوطورننة، والمكتبننة ال امعرننة وتطمننس مكتبننة قطننر الوطورننة برسننالت ا مننن الثمروننة. 

 والبحثرة، والمكتبة العامة.
 

قا ً : "وحنن سنعداا لميارنة وصرح الم ودس سعدي السعرد، مدرر الشؤون ادداررة والتيطرط بمكتبة قطر الوطورة، 
الدولرنة لدناد  المكتبنات المبندعرن  بايترار اثورن من موظفروا لتمثرل قطاع المكتبات في قطر. ردعم بروناما الشنبكة

التزامونا بتطنورر قندرات موظفرونا والم تمنس العنام النيي ويدمنر، حرنا رركنز عمن  تطنورر الم نارات الدرادرنة  الواش رن
 عم  ادبداع واالبتكار".والددر  

 
المكتبات المبدعرن بدول ا: ايتراراا لبرواما الشبكة الدولرة لداد   عم شؤون الفروع، ، مسؤولة عمدت عبرر الكواري

بميتم  ف اتر، ف ي بمثابة مركز معموماتي محمي  لمم تمس ا احتضاو في العامة لممكتبات ال دردرتبمور المف وم "
 العمم وواسس م تمس واع يمق ل إضافة دبا، فراد فر اخا حرا   ود  الم تمعات وتحسرن تطور تحفرز عم  رعمل

والحماس اليتراري كمشارك في برواما مؤسسة برل ومرمودا  رتس العالمرة لمشبكة  شعر بالسعاد أليا  .واالط ع
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الشرق اخوسط وشمال أفرردرا واليي رعتبر من البراما الممرز  عالمرًا  –الدولرة لداد  المكتبات المبدعرن الواش رن 
اما سرساام في اكتسابي م ارات وا عم  ثدة تامة بأن البروأفي تطورر قطاع المكتبات العامة في ميتم  الدول. و 

في سبرل تطورر قطاع المكتبات العامة في دولة  متطور  ومعار   درد  ستعمل عم  تعزرز يبرتي العممرة
  ".قطر
 
فدننند أكنندت أن "المكتبننات العامنننة انني أسننناس تدنندم الم تمعنننات أطفننال،  –أيصننا ي معمومنننات أمننا أمننل الشنننمري،  

متطنننور والتدننندم لولننن  خاانننو المبونننة ن اخطفنننال انننم أسننناس الم تمنننس، فنننالتركرز عمنننر م وتطنننوررام أالمتطنننور ، كمنننا 
لممشناركة : "بعند ترشنرحي قناد  المكتبنات قالنت ترشنرح ا لبروناماحنول ". و االقتصنادي واال تمناعي والبر ني والبشنري

الشنرق اخوسنط  –المبدعرن الواشن رن في برواما مؤسسة برل ومرمودا  رتس العالمرة لمشبكة الدولرة لداد  المكتبات 
الفا ننند  واليبنننر  مننن انننيا البرونناما العررنننق فنني يدمنننة المكتبنننات الكتسننا  كننل   ننندي  أبنننيلسننو  ، وشننمال أفرردرنننا

  ".0202خساام في تعزرز دور المكتبات العامة في دولة قطر ومن ثم المساامة في رؤرة قطر 
 

الم منة عددًا من الموضنوعات  لرة لداد  المكتبات المبدعرن الواش رنالشبكة الدو تتواول وحدات التدرر  في برواما 
 بوناا فررنق عمنل ونا حالمكتبات ادقمرمرة العامة مثل بكفاا  أيصا ي المكتبات والمعمومات وتحسرن أداا  رتداا ل
دار  المياطرو  ادبداعو  دار  التيرررو  حل الوزاعاتو  ا   الشعو  واخوطان. تومرةفي المكتبات ودور  ا 
 

 نننندرر بالننننيكر أن مكتبننننة قطننننر الوطورننننة قنننند حددننننت إو ننننازًا إقمرمرننننًا ييننننرًا، عونننندما أعمننننن االتحنننناد النننندولي ل معرننننات 
ومؤسسات المكتبات ايترار المكتبة كأول مركز إقمرمي عربي لحفظ وصراوة التراا العربي واالسن مي فني موطدنة 

ز الحفنظ والتنرمرم التنابس لممكتبنة لردندم اليدمنة فني م نال حفنظ التننراا الشنرق اخوسنط وشنمال إفرردرنا، واعتمناد مركن
 دولة تتحدا المية العربرة كمية أول . 02لوحو 

 ** انتهى **
 

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

تأسسننت تحننت مظمننة مؤسسننة قطننر لمتربرننة والعمننوم وتومرننة الم تمننس. وتنندعم مكتبننة قطننر مكتبننة قطننر الوطورننة انني موظمننة  رننر ربحرننة 
الوطورننة دولننة قطننر فنني مسننرر  تحول ننا مننن االقتصنناد الدننا م عمنن  الكربننون إلنن  االقتصنناد الدننا م عمنن  المعرفننة، ويلننك مننن ينن ل إتاحننة 

. وقند تفضننمت صناحبة السننمو الشنرية مننوزا بونت واصننر، المصنادر ال زمننة لمطن   والبنناحثرن وأفنراد الم تمننس الدطنري عمنن  حند  سننواا
  .٠٢۱٠ووفمبر  ۱٩ر رس م مس إدار  مؤسسة قطر لمتربرة والعموم وتومرة الم تمس، بادع ن عن مشروع مكتبة قطر الوطورة في 

 
ة، والمكتبنة العامنة. وتتمثنل تضطمس مكتبة قطر الوطورة برسالت ا من ي ل ث ا وظا  : المكتبة الوطورة، والمكتبة ال امعرة والبحثرن



 

3 
 

وظرفة المكتبة الوطورة في  مس وتس رل الوصنول إلن  مصنادر المعرفنة العالمرنة يات الصنمة بدولنة قطنر والموطدنة. كمنا تدنوم المكتبنة 
تاحت ننا لمم تمننرن بمطالعت نا.  أّمننا وظرفننة الوطورنة كننيلك ب منس الموشننورات والوثننا ق التراثرنة التنني تتونناول دولنة قطننر والموطدننة وحفظ نا وا 

المكتبة ال امعرة والبحثرة فتت م  في دعم التعمرم والبحا عم   مرس المستورات منن ين ل تنوفرر المنواد المطبوعنة والرقمرنة المتطنّور  
لمط   والباحثرن. وتبرز وظرفة المكتبة العامة في توفرر اليدمات المكتبرة والمعرفرنة لم مرنس ب ند  وشنر المعمومنات وتزورند ال مرنس 

 المعار  ال زمة.ب
 

 لمتواصل اإلعالمي
 لممزرد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطورة، رر   التواصل مس:

 + 474 44244204 ر ان محسن بركة عم  ال ات  
 gbaraka@qf.org.qaأو البررد ادلكترووي 

 
 الوطورة عبر ادوتروت، رر   زرار  موقعوا ادلكترووي: لمعرفة المزرد من المعمومات عن مكتبة قطر

ar-http://www.qnl.qa/home 
  QNLib@ أو متابعتوا عم  تورتر:

  www.facebook.com/QatarNationalLibraryوفرسبوك 
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