ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗطر – أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ 2017

ﺻﻧﻌت ﻓﻲ ﻗطر" ﻳﻌود ﻣﻊ ورﺷﺔ رﺳﺎﻣﻲ ُﻛﺗب اﻷطﻔﺎﻝ
ﻣﺷروع " ُﻛﺗُب ُ
اﻟدوﺣﺔ ،ﻗطر 12 ،إﺑرﻳﻝ  :2017اﻧطﻠﻘت ﻳوم أﻣس اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻣن ورﺷﺔ ﻋﻣﻝ رﺳﺎﻣﻲ ُﻛﺗب اﻷطﻔﺎﻝ،

اﻟﺗﻲ ﺗﻧظﻣﻬﺎ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷر وﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ،
ﺻﻧﻌت ﻓﻲ ﻗطر ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺎت اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ "ﻗطر أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ
ﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ورش ﻋﻣﻝ " ُﻛﺗُب ُ
اﻟرﺳﺎﻣﻳن ﻣن أﺟﻝ ﺗﻌزﻳز إﻧﺗﺎج أدب اﻟطﻔﻝ اﻟﻘطري.
 ."2017وﺗﻬدف ورﺷﺔ اﻟﻌﻣﻝ إﻟﻰ ﺻﻘﻝ ﻣﻬﺎرات
ٌ

ﺧﻼﻝ اﻟورﺷﺔ ،اﻟﺗﻲ ﻳﺗم ﺗﻧظﻳﻣﻬﺎ ﻣن  9إﻟﻰ  13إﺑرﻳﻝ ﻓﻲ اﻟﻣدﻳﻧﺔ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ وﺗﺳﺗﻬدف رﺳﺎﻣﻲ ُﻛﺗب اﻷطﻔﺎﻝ

ﺳﻳﻌطﻰ اﻟرﺳﺎﻣون اﻟﻣﺷﺎرﻛون اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ﻣﻊ اﻟﺧﺑﻳرة أوﺗﻰ ﻛراوزى ،وﻫﻲ ﻣن أﺷﻬر اﻟﻛﺗﺎب
اﻟﻘطرﻳﻳنُ ،
اﻷﻟﻣﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎﻝ واﻟﻳﺎﻓﻌﻳن .وﺳﻳﺗﻌﺎون اﻟرﺳﺎﻣون اﻟﻘطرﻳون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﺷﺔ ﻣﻊ ﻣؤﻟﻔﻲ اﻟﻛﺗب

اﻟذﻳن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن أﺟﻝ إﻧﺗﺎج رﺳوم ﺗﺻوﻳرﻳﺔ ﻣﺑدﻋﺔ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑت ﺧﻼﻝ ﺗﻠك
اﻟورﺷﺔ.
وﺣوﻝ ﻫذﻩ اﻟورﺷﺔ ،ﺻرﺣت أوﺗﻲ ﻛراوزي ،اﻟﻣﺣﺎﺿرة واﻟرﺳﺎﻣﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ " :أﻧﺎ ﺟد ﺳﻌﻳدة ﺑﻌودﺗﻲ
اﺋﻌﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎون
ﻣﺟددا ﻓﻲ ورﺷﺔ اﻟرﺳم ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻲ ﻗﺿﻳت ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠدوﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
ً
ً
أﺳﺑوﻋﺎ ر ً
اﻟﻣﺛﻣر ﻣﻊ اﻟرﺳﺎﻣﻳن اﻟﻘطرﻳﻳن اﻟذﻳن ﻛﺗﺑوا ﺣﻛﺎﻳﺎت وﻗﺻص ﻣﺑﻬرة وﺷﻳﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .وأﺗطﻠﻊ ﺣﻘًﺎ ﻟرؤﻳﺔ اﻟرﺳوﻣﺎت

اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗب اﻟﻣﺗﻣﻳزة اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻸطﻔﺎﻝ اﻟﻘطرﻳﻳن".

ﺟﻣﻳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟورﺷﺔ اﻟﺟدﻳدة ﻣﻬﻣﺔ ﻛﺑﻳرة .وأﻣﺎﻣﻲ ﻓﻘط أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻣن اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ
وأﺿﺎﻓت" :ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻧﺎ
ً
ﺳوﻳﺎ ﻛﻳف ﺳﻧﻘوم ﺑﺗزوﻳد ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﺑﺎﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋﻣﻬﺎ وﺗﻌﻛس
اﻟرﺳﺎﻣﻳن اﻟﻘطرﻳﻳن ،إذ ﺳﻧﻛﺗﺷف ً

ﻣﻌﺎ وﻣﻼﻣﺢ اﻟﺷﺧﺻﻳﺎت واﻟﺧﻠﻔﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن أﺟواء اﻟﺣﻛﺎﻳﺎت وأﺑطﺎﻟﻬﺎ".
أﺣداﺛﻬﺎ ،وﺳ ُﻧ ّ
ﺣدد ً

وﺗﻌﺗزم دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷر إﺻدار اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،وﺳﺗﻌرض
اﻟﻣﺧطوطﺎت اﻟﻧﺻﻳﺔ واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﻌرض اﻟدوﺣﺔ اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣزﻣﻊ
ﻋﻘدﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺷﻬر دﻳﺳﻣﺑر ﻋﺎم .2017

ﺗُﻌد ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدرة ،اﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﺣﺟر أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺗﺎﺣف ﻗطر ،ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ واﻟﺳﻔﺎرة
اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ وﺳﻔﺎرة ﻗطر ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ،ﺟزءًا ﻣن اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ "ﻗطر-أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ،"2017
وﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻟﻣدة ﻋﺎم ﻳﻬدف إﻟﻰ ﺗوطﻳد اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻌﻣﻳق اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻟﺷﻌوب ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗﺑﺎدﻝ اﻟﻔﻧون واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
واﻟﺗراث واﻟرﻳﺎﺿﺔ.
ﺗدﻋم ﺟﻬود ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ،ﻋﺿو ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطر ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﻌﻠوم وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،رﺣﻠﺔ ﻗطر ﻧﺣو
اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﺷر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وﺻﻘﻝ ﻣﻠﻛﺎت اﻹﺑداع ،وﺗﻌزﻳز اﻻﺑﺗﻛﺎر ،واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻟﺗراث اﻟﻘطري ﻣن أﺟﻝ أﺟﻳﺎﻝ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ.
ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟرﺟﺎء زﻳﺎرة اﻟراﺑطhttp://www.qnl.qa/home-ar :
ﻟﻠﻣزﻳد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ "ﻗطر أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ www.goethe.de/qatargermany2017 :"2017
-انتھى-

ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ:
"أن ﺗﻛون ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ واﺣدة ﻣن اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺗﻣﻳزة ﻋﺎﻟﻣﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻌﻠﱡم واﻟﺑﺣوث واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وأن ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗراث
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،وﺗﺷﺟﻳﻊ اﻻﺳﺗﻛﺷﺎف ،وﺻﻘﻝ اﻟﺟﺎﻧب اﻟروﺣﻲ ﻟﻺﻧﺳﺎن".
ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﻳر رﺑﺣﻳﺔ ﺗﺄﺳﺳت ﺗﺣت ﻣظﻠﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗطر ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﻌﻠوم وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .وﺗدﻋم ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ
دوﻟﺔ ﻗطر ﻓﻲ ﻣﺳﻳرة ﺗﺣوﻟﻬﺎ ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻛرﺑون إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻼزﻣﺔ

ﻟﻠطﻼب واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن وأﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻘطري ﻋﻠﻰ ٍ
ﺣد ﺳواء .وﻗد ﺗﻔﺿﻠت ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺳﻣو اﻟﺷﻳﺧﺔ ﻣو از ﺑﻧت ﻧﺎﺻر ،رﺋﻳس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻗطر ﻟﻠﺗرﺑﻳﺔ واﻟﻌﻠوم وﺗﻧﻣﻳﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋن ﻣﺷروع ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ  ۱٩ﻧوﻓﻣﺑر . ٢٠۱٢
ﺗﺿطﻠﻊ ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻗطر اﻟوطﻧﻳﺔ ﺑرﺳﺎﻟﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺛﻼث وظﺎﺋف :اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ،واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ،واﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺗﺗﻣﺛﻝ وظﻳﻔﺔ
اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ وﺗﺳﻬﻳﻝ اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑدوﻟﺔ ﻗطر واﻟﻣﻧطﻘﺔ .ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ ﻛذﻟك
أﻣﺎ وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ
ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷورات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗراﺛﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻝ دوﻟﺔ ﻗطر واﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺣﻔظﻬﺎ ٕواﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻬﺗﻣﻳن ﺑﻣطﺎﻟﻌﺗﻬﺎّ .
اﻟﻣﺗطورة ﻟﻠطﻼب واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن.
واﻟﺑﺣﺛﻳﺔ ﻓﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺗﻌﻠﻳم واﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺳﺗوﻳﺎت ﻣن ﺧﻼﻝ ﺗوﻓﻳر اﻟﻣواد اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟرﻗﻣﻳﺔ
ّ

وﺗﺑرز وظﻳﻔﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻓﻳر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗﺑﻳﺔ واﻟﻣﻌرﻓﻳﺔ ﻟﻠﺟﻣﻳﻊ ﺑﻬدف ﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗزوﻳد اﻟﺟﻣﻳﻊ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻼزﻣﺔ.

اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲwww.qnl.qa :
ﺗوﻳﺗر @QNLib
ﻓﻳﺳﺑوكwww.facebook.com/TheQatarNationalLibrary :

ﻣﻛﺗب اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ:
اﻟﺳﻳدة ﺟﻳﻬﺎن ﻣﺣﺳن ﺑرﻛﺔ
ﻣدﻳر إدارة اﻻﺗﺻﺎﻝ
اﻟﻬﺎﺗف+974 4454 6034:
اﻟﺑرﻳد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲgbaraka@qf.org.qa :
ﻛﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌﺎﺿﻳد
أﺧﺻﺎﺋﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺻﺣﻔﻳﺔ
اﻟﻬﺎﺗف+974 6677 3570 :
اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲkmaadeed@qf.org.qa :

ﻧﺑذة ﻋن ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ  -اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻬدا
ﻳﻌد ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ  -اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷﻟﻣﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ ﺗﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﺷر اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺿم 159
ً

ﻣﻌﻬدا ﻓﻲ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ .وﻳﻌﻣﻝ ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ ﻧﻳﺎﺑﺔ ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ ﺟﻣﻬورﻳﺔ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ اﻻﺗﺣﺎدﻳﺔ
ﻓﻲ  98دوﻟﺔً ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 12
ً

ﻟﺗوطﻳد وﺗﻌزﻳز ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻳﻘدم ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ دورات اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻟﻣﺎﻧﻳﺔ وﻳﻧظّم اﺣﺗﻔﺎﻻت وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺧﻠﻳﺞ .وﻳﻧظم ﻣﻌﻬد ﺟوﺗﻪ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﻠﻳﺞ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺳﻔﺎرة دوﻟﺔ أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ ﻟدى ﻗطر ﺑراﻣﺞ وﻓﺎﻋﻠﻳﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻗطر أﻟﻣﺎﻧﻳﺎ .2017
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ﻧﺑذة ﻋن دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷر
ﺗﺄﺳﺳت دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻣد ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ،وﻓق أﻓﺿﻝ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟدوﻟﻳﺔ وﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻳر اﻟﺗﻣﻳز
واﻻﺑﺗﻛﺎر ،ﻟﺗوﻓﻳر ﻣﻧﺻﺔ ﻣﺣﻠﻳﺔ ودوﻟﻳﺔ ﻓرﻳدة ﻣن ﻧوﻋﻬﺎ ﻟﻸدب ،وﻣﺣو اﻷﻣﻳﺔ ،واﻻﺳﺗﻛﺷﺎف واﻟﺗﻌﻠم واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻗطر.
وﺗﺻدر دار ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﺧﻠﻳﻔﺔ ﻟﻠﻧﺷر ﻣن ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدوﺣﺔ ،ﻗطر ،رواﻳﺎت وﻗﺻص وﺳﻳر ودواوﻳن ﺷﻌرﻳﺔ ﻟﻠﺑﺎﻟﻐﻳن واﻟﻳﺎﻓﻌﻳن واﻷطﻔﺎﻝ،
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﺗب اﻟﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﻣدارس واﻟﻛﺗب اﻷﻛﺎدﻳﻣﻳﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت واﻟﺑﺎﺣﺛﻳن ،وﻛﺗب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﻣراﺟﻊ .وﺗﺳﻌﻰ اﻟدار إﻟﻰ ﺑث ﺣب اﻟﻘراءة
واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﺗرﺳﻳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ أدﺑﻳﺔ ﻣﻔﻌﻣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻳﺎة ﻓﻲ ﻗطر وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،وﺗﻧﻣﻳﺔ ﻣواﻫب ﺟدﻳدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ﻣﻛﺗب اﻻﺗﺻﺎﻝ اﻹﻋﻼﻣﻲ:
اﻟﺳﻳدة رﻳﻣﺎ إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ
ﻣدﻳر اﻻﺗﺻﺎﻝ
اﻟﺑرﻳد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲrismail@hbku.edu.qa:

عن متاحف قطر
تعمل متاحف قطر كحلقة وصل ب ن املتاحف واملؤسسات الثقافية واملواقع ال ﺮاثية ي قطر ،كما أ ا توفر الظروف
ً
ُ
املواتية لها لكي تزدهر وتتطور .وتع أيضا بتنظيم شامل لعملية تطوير املتاحف واملشاريع الثقافية مع طموح طويل األمد
لتحقيق بنية تحتية ثقافية قوية ومستدامة ي قطر.
تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أم ﺮ البالد املُ ﱠ
فدى ،وبقيادة سعادة الشيخة املياسة بنت
حمد بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس أمناء متاحف قطر ،تقوم متاحف قطر بتوحيد الجهود ال تبذلها قطر لكي
ًّ
ً
حيويا للفنون والثقافة والتعليم ي الشرق األوسط والعالم.
تصبح مركزا

منذ تأسيسها عام  ،2005أشرفت متاحف قطر ع ى تطوير عدد من املتاحف م ا متحف الفن اإلسالمي ومتحف:
املتحف العربي للفن الحديث ،باإلضافة إ ى مركز الزوار الخاص بموقع "الزبارة" األثري.
كما تقوم متاحف قطر بإدارة جال ﺮي متاحف قطر-كتارا وجال ﺮي متاحف قطر-الرواقّ .أما املشاريع املستقبلية ال
تعمل ع ى تنفيذها فتضم اإلفتتاح املنتظر لكل من متحف قطر الوط  ،باإلضافة إ ى  1-2-3متحف قطر األومل
والريا .
ً
وانطالقا من ال امها التام بتحف أجيال املستقبل ع ى اإلهتمام بالفنون وال ﺮاث وإدارة املتاحف ،تحرص متاحف قطر
ً
ع ى رعاية املواهب الفنية وتوف ﺮ الفرص القيمة وتطوير املهارات لخدمة املشهد الف النا ﺊ ي قطر .وتس ى أيضا من
خالل توف ﺮ برنامج متنوع ومبادرات خاصة بالفن العام للخروج عن املألوف فيما يتعلق باملتاحف التقليدية وإتاحة
تجارب ثقافية خارج جدران هذﻩ املتاحف لجذب وإشراك أك ﺮ عدد ممكن من الجمهور .ومن خالل ترك ها العميق ع ى
إنتاج الفنون والثقافات داخل قطر وتعزيز روح املشاركة الوطنية ،تسهم متاحف قطر ي منح قطر هوية خاصة وصوت
مم ي الحوارات الثقافية ال تجري اليوم ع ى مستوى العالم.

