
دورة تدري�بية

مركز اإلفال اإلقليمي لصيانة مواد المكتبات والمحافظة عليها 
للبلدان العرب�ية ومنطقة الشرق األوسط بمكتبة قطر الوطنية

 الطرق العملية لفحص مقتنيات
المكتبات بوسائل علمية

الوقت: 8:00 صباًحا – 2:30 ظهًرا
5 إلى 7 مارس 2018



دعوة
يسر مكتبة قطر الوطنية دعوة أخصائيي حفظ وصيانة الوثائق والكتب من المكتبات 

والمؤسسات الثقافية والمتاحف المختلفة في دولة قطر والعالم العربي لحضور هذه 
الدورة التدري�بية التي تستمر لمدة ثالث أيام ويقدمها الدكتور/ أنتونيو كوسينتينو، من 

مؤسسة “علوم الرتاث الثقافي مفتوحة المصدر”.

www.chsopensource.org

التدريب مجاني وهو جزء من الخطة السنوية 2017  - 2018 لمركز اإلفال اإلقليمي لصيانة 
مواد المكتبات والمحافظة عليها للبلدان العرب�ية ومنطقة الشرق األوسط بمكتبة قطر 

الوطنية. للتسجيل أو االستفسار، ُيرجى التواصل معنا عرب الربيد اإللكرتوني:

qnlpac@qnl.qa



الطرق العملية لفحص مقتنيات المكتبات بوسائل علمية

الربنامـج

Subject: Technical Photography

 Technical photography represents a collection of images
 realized with a modified digital camera sensitive to the
 spectral range (about 360-1000 nm). Different lighting
sources and filters are used to acquire a selection of tech-

 nical images, with each one providing different information
.about the object under examination

Third day
Subject: Multispectral Imaging

 Multispectral Imaging used to identify and map pigments
 in polychrome artworks, and to enhance the reading of
 faded historical documents. Conservators can use this
 technique to distinguish original sections in paintings and
 .select the proper conservation procedures

اليوم األول :
 )Reflectance spectroscopy( التحليل الطيفي االنعكاسي

هو ت�كنولوجيا متنقلة ت�تميز 

بكفاءتها في تحديد األصباغ. 

يوضح طيف التحليل االنعكاسي 

لكل طول موجي النسبة بني 

كثافة الضوء المنعكس والضوء 

الساقط، وتعطينا نتائج هذا 

التحليل الطيفي معلومات 

مفيدة تساعدنا في تحديد 

األصباغ والتعرف عليها وتمي�يزها. 
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اليوم الثاني:
)Technical Photography( التصوي�ر الفوتوغرافي التقني

اليوم الثالث:
)Multispectral Imaging( التصوي�ر المتعدد األطياف

ُيقصد به الصور الملتقطة باستخدام كامريا رقمية معدلة حساسة للنطاق الطيفي 

الذي يرتاوح ما بني 360 و1000 نانومرت، وُيستخدم في هذا النوع من التصوي�ر فالتر 

ومصادر مختلفة لإلضاءة اللتقاط الصور الفنية، وكٌل منها يقدم معلومات مختلفة 

حول الجسم الخاضع للفحص.

ُيستخدم في تحديد األصباغ في األعمال الفنية متعددة األلوان وإعداد خرائط لها، 

باإلضافة إلى تعزي�ز قراءة الوثائق التاريخية الباهتة. َيستخدم أخصائيو الحفظ والصيانة 

هذه التقنية لتمي�يز األقسام األصلية في اللوحات واألعمال الفنية وتحديد إجراءات 

الصيانة المالئمة. 



شكرًا
www.qnl.qa


