
                                                                                                                                
 

Preservation of Documentary Heritage Through Sustainable Construction of Buildings 

for Libraries, Archives and Museums in the MENA Region 

 

The IFLA Preservation And Conservation Regional Center at Qatar National Library is launching a new pluriannual 
program on “Preservation of Documentary Heritage Through Sustainable Construction of Buildings for Libraries, 
Archives and Museums in the MENA Region”.  The main idea is to take inspiration from traditional architecture 
and associated techniques in the region that were developed and applied for many centuries to respond to harsh 
climatic constraints to reach an acceptable level of comfort for their inhabitants.   

Documentary heritage could also benefit greatly from a similarly improved environment, especially where 
existing conditions are hostile, too hot, too humid or with too much sunlight. We will therefore investigate how 
those traditional solutions can be used today to address collections’ requirements in terms of sustainable 
preservation, providing fresher and drier internal spaces, etc.   

The first series of three webinars will focus on the presentation of all these traditional architectures and 
associated techniques, as applied from Morocco to Turkey, from Egypt to Qatar, and Iran. The second series will 
explore the possibilities for using and adapting these operational solutions in the rehabilitation of existing 
buildings in order to use them for libraries, archives and museums, and to keep the collections safe. The 
third series (in 2021) will investigate how to use and re-adapt these techniques in contemporary and creative 
design architecture to make sustainable modern buildings for heritage preservation.  

The first series of webinars will be delivered by Christophe Graz, a conservation architect and ICOMOS expert 
who specializes in traditional building rehabilitation in the MENA region. It will take place on 29 and 30 
November and 1 December:  https://events.qnl.qa/event/jw79P/EN  

It will be provided in English, with simultaneous translation into Arabic.  

In 2021, this program will continue with the publication of a technical report (in English and Arabic) and other 
associated actions (more webinars, e-conference, on-line tutorials). To join our mailing list, contact us at: Qatar 
National Library PAC Regional Center <qnlpac@QNL.QA>  

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.qnl.qa%2Fevent%2Fjw79P%2FEN&data=04%7C01%7C%7C2afd3152256440ec99a508d88fa6cb3b%7C52b611bac9fe4b73a1d01fea28d86ed8%7C0%7C0%7C637417293818459042%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bcZNYPOwJA2qqag95sjuS6%2FObf7o0XHLy71rUPdEmno%3D&reserved=0
mailto:qnlpac@QNL.QA


                                                                                                                                
 

"حفظ التراث الوثائقي من خالل التشييد المستدام لمباني المكتبات والمراكز األرشيفية والمتاحف في منطقة  

 الشرق األوسط 

 

برنامًجا جديًدا من المحاضرات االفتراضية يستمر عدة  لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها في مكتبة قطر الوطنية  يطلق مركز اإلفال اإلقليمي

"حفظ التراث الوثائقي من خالل التشييد المستدام لمباني المكتبات والمراكز األرشيفية والمتاحف في منطقة الشرق األوسط  سنوات حول موضوع  

المصاحبة لها التي ابتكرها سكان المنطقة وطبقوها عبر  واألساليب دف الرئيسي لهذه المحاضرات هو استلهام العمارة التقليدية . الهوشمال أفريقيا"

أجل الوصول إلى مستوى مقبول من الراحة. من القرون للتكيف مع ظروف المناخ القاسية   

 

المماثلة بعد تحسينها، خاصة تلك التي تتميز بظروف مناخية حالية غير مواتية مثل الحر  من الممكن أن يستفيد التراث الوثائقي كثيًرا من البيئات 

و أشعة الشمس الحارقة. لهذا سنستكشف إمكانية استخدام هذه الحلول التقليدية بما يلبي متطلبات المجموعات في الوقت  الشديد أو الرطوبة الشديدة أ

فير أماكن داخلية جافة وجديدة، وغير ذلك. الحالي سواًء من حيث الحفظ المستدام أو تو  

 

المصاحبة لها، من خالل   واألساليبالسلسلة األولى من هذه المحاضرات االفتراضية على عرض هذه التصميمات المعمارية التقليدية تركز 

سلط الضوء على آفاق استخدام هذه الحلول  تطبيقاتها من المغرب إلى تركيا ومن مصر إلى قطر وإيران. أما السلسلة الثانية من هذه المحاضرات فت 

حفاظ  العملية وتطويعها في إعادة تأهيل المباني الحالية الستخدامها في المكتبات والمراكز األرشيفية والمتاحف، ومن أجل صون المجموعات وال 

 على سالمتها.  

 

لتصميمات المعمارية اإلبداعية والمعاصرة في إنشاء مباٍن حديثة  ( فتتناول كيفية استخدام هذه األساليب في ا2021أما السلسلة الثالثة )في عام 

 ومستدامة لحفظ التراث. 

 

وخبير العمارة وصون التراث في المجلس الدولي لآلثار    ، أخصائي التراث الثقافيكريستوف جرازالمحاضرات االفتراضية يقدم السلسلة األولى من 

  29طقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتقام المحاضرات يومي والمواقع األثرية والمتخصص في إعادة تأهيل المباني التقليدية والتراثية في من 

. ستقام المحاضرات باللغة اإلنجليزية مع توفر الترجمة  https://events.qnl.qa/event/jw79P/AR)و30 نوفمبر واألول من ديسمبر )

 الفورية إلى اللغة العربية. 

 

( وبعض اإلجراءات األخرى المصاحبة )المزيد من  )باإلنجليزية والعربيةمتخصص مع نشر تقرير  2021تستمر هذه المحاضرات في عام  

اإلنترنت(. لالنضمام إلى القائمة البريدية، يُرجى التواصل مع مركز اإلفال  ، المؤتمرات اإللكترونية، الورش التعليمية عبر المحاضرات اإللكترونية

 qnlpac@qnl.qaاإلقليمي في مكتبة قطر الوطنية عبر البريد اإللكتروني: 

https://events.qnl.qa/event/jw79P/AR
mailto:qnlpac@qnl.qa

