مركز اإلفال اإلقليمي
لصيانة مواد المكتبات والمحافظة
عليها للبلدان العربية ومنطقة الشرق
األوسط بمكتبة قطر الوطنية

مركز اإلفال اإلقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها بمكتبة قطر الوطنية
ً
ً
تُ ِّ
رئيسيا من رسالة مكتبة قطر الوطنية ،عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
جزءا
شكل المحافظة على التراث ألجيال المستقبل
ً
المجتمع .واتساقا مع هذه الرسالة تؤكد المكتبة أهمية التعاون الدولي للحفاظ على التراث الثقافي .ومنذ عام  2015أصبح معمل الصيانة
ً
عموما.
المعتمد من اتحاد اإلفال ،للدول العربية ومنطقة الشرق األوسط
بالمكتبة المركز اإلقليمي لصيانة المواد والمحافظة عليهاُ ،

مهما ً
ً
ً
ً
جدا بحاجة إلى الحماية
مكتوبا
تراثا
تمتلك الدول العربية
والمحافظة عليه .ومع ازدياد عوامل التهديد لهذا التراث ،فإن
ويصبح التعاون
المحافظة عليه من التلف والتدمير ليس باألمر الهينُ ،
الدولي في هذه الحالة أكثر أهمية لضمان المحافظة على التراث من
التلف والفقدان.
ويكمن هدفنا في إيجاد شبكة مهنية للمساعدة التعاونية لتطوير استراتيجية
ً
عموما.
لصيانة المواد والمحافظة عليها في الدول العربية والمنطقة

مرافقنا
تمتلك مكتبة قطر الوطنية ،كمركز إقليمي لصيانة المواد والمحافظة
ً
ً
ً
ً
عاليا وكذلك المرافق
تدريبا
الخبراء المدربين
فريقا
عليها،
دوليا من ُ
معمال
والتجهيزات المطلوبة في هذا المجال ،حيث تمتلك المكتبة
ً
ً
ً
ً
ً
مربعا مزود بأحدث األجهزة والتقنيات
مترا
كبيرا تبلغ مساحته 250
مهنيا
والمعدات للتعامل مع أي احتياجات متعلقة بصيانة المواد والمحافظة عليها.
ُ
يحتوي المعمل على  4أقسام:
> قسم الصيانة الوقائية
> قسم تحليل التدهور الحيوي والمعالجة
> قسم الصيانة

> قسم تحليل المواد لدعم اتخاذ القرارات الخاصة بالصيانة وكذلك دراسات
المواد المخطوطة

دورنا
يكمن دور مركزنا في دعم المكتبات العربية من
خالل سلسلة من األنشطة والمبادرات لتشجيع ونشر
وتطوير الممارسات الخاصة بصيانة المواد والمحافظة
عليها ،ويتضمن ذلك ما يلي:
> إيجاد شبكة دولية لتبادل المعلومات والمعرفة

> دعم ومساعدة المكتبات العربية في قضايا صيانة موادها
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الهاتف+974 4454 6039 :

ص.ب ،5825 :.الدوحة ،قطر

ww.qnl.qa

تواصلوا معنا
للمزيد من المعلومات ،خاصة إذا كنت من إحدى الدول التي
ً
مهتما بأحد أنشطتنا،
ُيغطيها هذا المركز اإلقليمي وكنت
نرجو عدم التردد في التواصل مع:
السيد ستيفان إيپيغ

رئيس قسم صيانة المواد والمحافظة عليها،
مكتبة قطر الوطنية

هاتف+974 4454 8147 :

ص.ب ،5825 :الدوحة  -قطر

بريد إلكترونيqnlpac@qf.org.qa :

> توفير ونشر مواد معرفية في مجال صيانة المواد

والمحافظة عليها باللغتين العربية واالنجليزية
> تطوير خطط أفضل لمواجهة الكوارث

> تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات في

مجال الصيانة والمحافظة على مواد المكتبات
> ترجمة أدلة اإلفال والوثائق األخرى المتعلقة بصيانة

المواد والمحافظ عليها إلى اللغة العربية

ww

qnl@qf.org.qa
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الرؤية
مد جسور المعرفة بين
تراث قطر والعالم العربي
واإلسالمي والمستقبل

