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 الدولي السادس والعشرين لمكتاباآلالف يزورون جناح مكتبة قطر الوطنية في معرض الدوحة 
 مشترك جديد في خدمات المكتبة المعرفية خالل فترة المعرض  1000تسجيل أكثر من 

 
مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية جناح  شهد – 2010ديسمبر  23الدوحة، 

حرص اآلالف عمى إذ معرض الدوحة الدولي السادس والعشرين لمكتاب، أثناء مشاركتها في اًل كبيرًا المجتمع، إقبا
المشتركين عدد اإللكترونية ليصل  مصادرها واالشتراك في ومصادرها المعرفية المتنوعةعمى خدماتها  التعرف

 .جديدعضو  0011أكثر من فقط إلى خالل فترة المعرض الجدد في المكتبة 
 

وزار جناح مكتبة قطر الوطنية خالل المعرض كوكبة من القيادات السياسية وكبار الشخصيات عمى رأسهم 
رئيس صاحب السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، 

شرف  الالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضيف مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، و 
الذي افتتح معرض الدوحة لمكتاب، وسعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، 

 العديد من األدباء والمفكرين والمثقفين.وسعادة السيد عزالدين مهوبي، وزير الثقافة الجزائري، و 
 

قواعد من   وحفل جناح المكتبة بالعديد من العروض التقديمية والفعاليات التي سمطت الضوء عمى كنوز المكتبة
كما تواجد فريق  ،باقة متنوعة من الفعاليات الجذابة لألطفال وعائالتهمتنظيم باإلضافة إلى  البيانات اإللكترونية

واسعة مجموعة قطر الوطنية لتقديم خدمة التسجيل المجاني التي تمكن األعضاء من االطالع عمى من مكتبة 
 من عشرات المصادر اإللكترونية القيمة.

 
 

نحو االقتصاد القائم عمى  في رحمتهاتدعم مكتبة قطر الوطنية مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع 
عمى تراث األمة من أجل  ظممكات اإلبداع وتعزيز االبتكار والحفاوصقل  ثقافةالنشر المعرفة من خالل 

إتاحة ثروة فريدة من المصادر المعرفية تضم العشرات من قواعد البيانات اإللكترونية،  عن طريق المستقبل، وذلك
 .باإلضافة إلى برامج تدريبية متنوعة حول كيفية استخدام مصادر المكتبة وفعاليات التواصل مع المجتمع

 
سمط  تقديميًا العالقات العامة واالتصال بمكتبة قطر الوطنية، عرضًا  قسم جيهان بركة، رئيسالسيدة وقدمت 

مكتبة  منهاالمختمفة مبادرات المكتبة الضوء عمى أهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي في الترويج لخدمات و 
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من الوثائق والمخطوطات حول تاريخ قطر والحضارة العربية  كنوز عمىاالطالع  فرصة قطر الرقمية التي تتيح
و  وظائف المكتبة كمكتبة وطنية، ومكتبة جامعية وبحثية، ومكتبة عامةإضافة إلى التعريف ب واإلسالمية، 

 .التعريف بالمصادر اإللكترونية التي توفرها المكتبة عمى موقعها اإللكتروني
 

والتخطيط في مكتبة قطر الوطنية، قائاًل: "نحن سعداء وصرح المهندس سعدي السعيد، مدير الشؤون اإلدارية 
اإللكترونية.  هاومصادر  المكتبة  بالعدد الكبير من الزائرين، سواء الذين زاروا جناحنا أو الذين اشتركوا في خدمات

مرموقة في الخريطة الثقافية واألدبية في قطر والعالم فعالية  يعتبروقد تشرفنا بالمشاركة في المعرض الذي 
 العربي".

 
مع عن قرب أتاحت المشاركة في المعرض لمكتبة قطر الوطنية القدرة عمى التواصل وأضاف السعيد قائاًل: "

وتشجيعهم عمى االستفادة من المصادر ، الفئات العمرية والثقافية والمهنية في قطرمن مختمف الجمهور 
، والمشاركة في الفعاليات االجتماعية المتنوعة التي مكتبة الونية والخدمات المعرفية المتطورة التي توفرها اإللكتر 

 ".العام المقبل في هذا الحدث الثقافي المرموقاتنظمها المكتبة. ونتطمع إلى المشاركة في 
 

تتيح  سنويةفعالية معرض الدوحة الدولي لمكتاب الذي تنظمه دار الكتب ووزارة الثقافة والفنون والتراث سنويًا 
الناشرين من قطر والمنطقة العربية وغيرها من دول العالم لعرض أحدث الكتب ممتقى فريدًا لعدد كبير من 

أمام محبي الثقافة والقراءة والمعرفة في والمعرفة  وموالمطبوعات والمنشورات والمنتجات الرقمية في شتى ألوان العم
 المجتمع القطري.

 
لمعرفة المزيد حول الفعاليات والبرامج القادمة التي تنظمها مكتبة قطر الوطنية، يرجى زيارة موقع المكتبة: 

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

 الصورة االولى 

ة الدولي السادس والعشرين للكتاب أثناء تقديم خدمة الدوحجناح مكتبة قطر الوطنية في معرض : 1صورة ال

   .التسجيل المجاني للزوار

ة الدولي السادس والعشرين مكتبة قطر الوطنية خالل المشاركة في معرض الدوحفي  فريق العمل  :2الصورة 

 للكتاب.
األطفال يستمتعون بالرسم والعديد من األنشطة المتنوعة في جناح مكتبة قطر الوطنية بمعرض  :3الصورة 

 الدوحة الدولي للكتاب.

http://www.qnl.qa/home-ar
http://www.qnl.qa/home-ar
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مكتبة قطر الوطنية، وأسماء الحمادي من في جيهان بركة رئيس قسم العالقات العامة واالتصال : 4الصورة 

ت والمعلومات في ندوة بعنوان "دور الشبكات تليفزيون قطر، وغانم الحميدي من الجمعية القطرية للمكتبا
 االجتماعية في نشر الثقافة" ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي السادس والعشرين للكتاب.

 
 

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

غيةر ربحيةة تسسسةةت تحةت مظمةة مؤسسةة قطةةر لمتربيةة والعمةوم وتنميةة المجتمةةع. وتةدعم مكتبةة قطةةر  مكتبةة قطةر الوطنيةة هةةي منظمةة
الوطنيةةة دولةةة قطةةر فةةي مسةةيرة تحولهةةا مةةن االقتصةةاد القةةائم عمةةى الكربةةون إلةةى االقتصةةاد القةةائم عمةةى المعرفةةة، وذلةةك مةةن خةةالل إتاحةةة 

مةةى حةدو سةواء. وقةةد تفضةمت صةةاحبة السةمو الشةيخة مةةوزا بنةت ناصةةر، المصةادر الالزمةة لمطةةالب والبةاحثين وأفةراد المجتمةةع القطةري ع
 .  ٠٢۱٠نوفمبر  ۱٩رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 

 
الجامعية والبحثيةة، والمكتبةة العامةة. وتتمثةل تضطمع مكتبة قطر الوطنية برسالتها من خالل ثالث وظائف: المكتبة الوطنية، والمكتبة 

وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتسهيل الوصةول إلةى مصةادر المعرفةة العالميةة ذات الصةمة بدولةة قطةر والمنطقةة. كمةا تقةوم المكتبةة 
تاحتهةا لممه ةا وظيفةةة الوطنيةة كةذلك بجمةع المنشةةورات والوثةائق التراثيةة التةةي تتنةاول دولةة قطةر والمنطقةةة وحفظهةا وا  تمةةين بمطالعتهةا. أمو

المكتبة الجامعية والبحثية فتتجمى في دعم التعميم والبحث عمى جميع المسةتويات مةن خةالل تةوفير المةواد المطبوعةة والرقميةة المتطةوورة 
وتزويةد الجميةع  لمطالب والباحثين. وتبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات المكتبيةة والمعرفيةة لمجميةع بهةدف نشةر المعمومةات

 بالمعارف الالزمة.
 

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

 جيهان محسن بركة السيدة/ 
 رئيس قسم العالقات العامة واالتصال

 مكتبة قطر الوطنية 
 +  474 44044144عمى الهاتف 

 gbaraka@qf.org.qaأو البريد اإللكتروني 
 لمعرفة المزيد من المعمومات عن مكتبة قطر الوطنية عبر اإلنترنت، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني:

http://www.qnl.qa/home-ar 
  QNLibأو متابعتنا عمى تويتر: @

 www.facebook.com/QatarNationalLibraryوفيسبوك  


