
 
 

 مكتبة قطر الوطنية الجديد لمبنى الاآلالف يتدفقون لزيارة 
 حهامن افتتااألسابيع األولى كتاب خالل ألف  18نحو  تُعير عضو مؤسسة قطر

 
عن فتح أبواب مقرها الجديد  ما إن أعلنت مكتبة قطر الوطنية - 2017نوفمبر  22 الدوحة، قطر،

ألحدث في بداية مبشرة ومكللة بالنجاح  ،الرواد لزيارتها حتى توافد آالف ،للجمهور في السابع من نوفمبر
 .  ثقافي ومعرفي في دولة قطر صرح

 
في المكتبة التسجيل زائر على ألف  11حرص أكثر من تهم األولى لمكتبة قطر الوطنية، وخالل زيار 

المتعددة التي خدمات الاستعارة الكتب واالستفادة من لهم للحصول على بطاقة العضوية المجانية التي تتيح 
واالستمتاع بقراءة كتبهم المفضلة في ، كما حرص عدد كبير من الرواد على استعارة الكتب .المكتبةتقدمها 

، واستخدام المرافق والتجهيزات المكتبةالتي تزخر بها على الموارد  واالطالع ،العديد من أماكن الدراسة
 اإلبداعية والتعاونية، بما في ذلك مركز تطوير مهارات الكتابة ومحطة اإلبداع.

 
وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية 

 . المبنى قبل االفتتاحقاما بزيارة قد  ،اإليطاليالمجتمع، وسعادة السيد باولو جينتيلوني، رئيس الوزراء 
 

سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة وكان من بين اآلالف الذين زاروا المكتبة 
وسعادة الدكتور وزير الخارجية العراقي،  ،الدكتور إبراهيم الجعفريسعادة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر، و 
سعادة السيد أجاي شارما، سفير المملكة ، و السابق لثقافة والفنون والتراثاحمد بن عبد العزيز الكواري، وزير 

وسعادة السيد أدريان نورفولك، سفير كندا لدى دولة قطر، ومجموعة من نواب دولة قطر، دى المتحدة ل
 المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة. البرلمان الهندي، باإلضافة إلى عشرات المسؤولين من

 
في مختلف  كتاب ألف 18يزيد عن ما أعضاء المكتبة استعار ، ومنذ افتتاح المبنى الجديد حتى اآلن

، األمر الذي يكشف عن ولع المقيمين والسكان في قطر وشغفهم بالقراءة والتعلم. كما حرص التخصصات
التي تحتوي على عشرات النصوص والخرائط  ،المكتبة التراثيةعلى القيام بجولة في الزائرين  كثير من

 والمخطوطات النادرة حول تاريخ الحضارة العربية واإلسالمية. 

 



 
 

وحول استقبال سكان دولة قطر الفتتاح مبنى المكتبة، تقول الدكتورة سهير وسطاوي، المدير التنفيذي لمكتبة 
وتوفر المجتمع تحتضن مختلف فئات وجهة كنا قوة المكتبة تتجلى أيام قليلة، رأيبعد االفتتاح بقطر الوطنية: "

قطر  واإلبداع والتفاعل مع بعضهم البعض. لقد كنا حريصين على افتتاح مكتبةلهم األجواء المالئمة للقراءة 
لدولة قطر الدور الذي تقوم به المكتبة بالنسبة للجمهور، ورؤية حماس الرواد أوضح لنا مدى أهمية الوطنية 

للتعلم أو سواًء  ،ألنه في كل مرة سيجد شيًئا جديًدا ،وشعبها. إننا ندعو كل من زارنا مرة لتكرار الزيارة
 التسلية".

وتزامًنا مع افتتاح مقرها الجديد، أطلقت مكتبة قطر الوطنية نسخة حديثة من موقعها اإللكتروني 
www.qnl.qa ل سكان قطر التسجيل للحصول على عضوية المكتبة، والبحث عن أي كتاب الذي يتيح لك

ضمن مجموعات المكتبة ومصادرها اإللكترونية، وحجز قاعات االجتماعات والفعاليات، واالطالع على 
آالف الكتب اإللكترونية والصوتية وأفالم الفيديو في مئات المصادر الرقمية المتاحة مجاًنا لكافة أعضاء 

 ة.  المكتب

 واالذين اصطحب ،وكانت مكتبة األطفال واليافعين أكثر أقسام المكتبة إقبااًل من آالف األسر وأولياء األمور
تشمل القصص المصورة  ،ألف كتاب 100أبناءهم للتصفح واالستعارة من مجموعتها التي تضم أكثر من 

والكتب التثقيفية والمعلوماتية والمجالت، وكتب القراءة المبسطة، وأقراص الفيديو الرقمية، وقواعد البيانات، 
 والكتب الصوتية واإللكترونية، باللغة العربية واإلنجليزية ولغات أخرى. 

مفتوح للجميع بال  ،لشهير ِرم كولهاسالذي صممه المعماري الهولندي ا ،مبنى المكتبةوتجدر اإلشارة إلى أن 
ُمجهز بالكامل أي تكلفة ألي شخص لديه بطاقة هوية قطرية، وهو  بدوناستثناء، والعضوية متاحة مجاًنا 

كافة الزوار من ذوي االحتياجات الخاصة. ويحتوي المبنى على عدد من االبتكارات التكنولوجية  قبالالست
فرز الكتب، وشاشات الوسائط التفاعلية، ومحطات استعارة الكتب ل اآللينظام الالمصممة خصيًصا، مثل 

عادتها تلقائًيا التي تسهل عملية استعارة الكتب في أي مكان بالمكتبة.    وا 
 

حول ألولياء األمور منها ورش  ،وستنظم المكتبة خالل شهر نوفمبر باقة من الفعاليات واألنشطة المتنوعة
الفعاليات مهارات التعلم المبكر لألطفال، وسرد القصص والحكايات، واليوجا، واستكشاف العلوم، وعشرات 

 .األخرى
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نشاء جدير بالذكر أن  مبنى مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية عملية بناء وا 
وزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة وكانت صاحبة السمو الشيخة م .خمس سنوات تالمجتمع، استغرق

 .   2012نوفمبر  19مشروع المكتبة في عن إطالق مؤسسة قطر، قد تفضلت باإلعالن 
 

 الصور:  اتتعليق

خالل  ، قيادات مكتبة قطر الوطنية ترحب بالدكتور إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقي :1صورة 
 .زيارته للمبنى الجديد للمكتبة في المدينة التعليمية

كانوا من بين اآلالف  ،وممثلو العديد من المؤسسات ،الطالب والمعلمين والباحثين عدد كبير من :2صورة 
 القليلة الماضية.األيام خالل الذين زاروا مبنى مكتبة قطر الوطنية 

جولة في مرافق قيامهم بمجموعة من الطالب يتحدثون مع موظفي مكتبة قطر الوطنية أثناء  :3صورة 
 المبنى الجديد.

 

 
 

 –انتهى  -
 :مكتبة قطر الوطنية

تضطلع مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بمسؤولية الحفاظ على التراث الوطني لدولة 
تاحته للجميع. ومن خالل وظيفتها كمكتبة  قطر من خالل جمع التراث والتاريخ المكتوب الخاص بالدولة والمحافظة عليه وا 

وم المكتبة بنشر وتعزيز رؤية عالمية أعمق لتاريخ وثقافة منطقة الخليج. وانطالقًا من بحثية لديها مجموعة تراثية متميزة، تق
وظيفتها كمكتبة عامة، تتيح مكتبة قطر الوطنية لجميع المواطنين والمقيمين في دولة قطر فرصًا متكافئة في االستفادة من 

اذ القرار لدى روادها وتنمية معارفهم الثقافية. ومن خالل مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها التي تدعم اإلبداع واالستقالل في اتخ
 نهوضها بكل هذه الوظائف تتبوأ المكتبة دورًا رياديًا في قطاع المكتبات والتراث الثقافي في الدولة. 

 



 
 

تصاد وتدعم مكتبة قطر الوطنية مسيرة دولة قطر في االنتقال من االعتماد على الموارد الطبيعية إلى تنويع مصادر االق
والحفاظ على استدامته، وذلك من خالل إتاحة المصادر المعرفية الالزمة للطلبة والباحثين وكل من يعيش على أرض دولة 

 قطر على حٍد سواء لتعزيز فرص التعلُّم مدى الحياة، وتمكين األفراد والمجتمع، والمساهمة في توفير مستقبل أفضل للجميع.
 

موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، باإلعالن عن مشروع مكتبة قطر وقد تفضلت صاحبة السمو الشيخة 
   .2012نوفمبر  19الوطنية في 
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