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واجب كل مواطن هو العمل على تنمية 
قدراته ورفع مستواه العلمي ليشارك في 

بناء مسيرة االتحاد من أجل حياة أفضل

الشيخ	زايد	بن	سلطان	آل	نهيان )طّيب	الله	ثراه(

اإلمارات«  »أم  من  كريمة  بتوجيهات 
مبارك  بنت  فاطمة  الشيخة  سمو 
الرئيس  العام  النسائي  رئيسة االتحاد 
األسرية  التنمية  لمؤسسة  األعلى 
لألمومة  األعلى  المجلس  رئيسة 
والطفولة » حفظها الله«، وفي إطار 
خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  إعالن 
بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه 
من  وحرصًا   »2018 زايد  »عام  الله 
مؤسسة التنمية األسرية على تفعيل 
مبادرات عام زايد بالجديد من المشاريع 
اإلنسانية  زايد  مكتبة  مشروع  يأتي 
نوعها  من  فريدة  مكتبة  تعتبر  التي 
األسرية  التنمية  مؤسسة  تقدمها 
برامجها   من  والمستفيدين  لجمهورها 
 ٍ المعرفة في شكل  من  ينهلوا  لكي 
جديد  على مستوى الدولة والمنطقة 
للمكتبة   الزائر  يستطيع  حيث  العربية، 
استعارة واقتناء المعرفة في  حضور 
الذي  الكتاب  هو  ُيعتبر  »إنســــان«  
ومعارف  خبرات  من  لديه  بما  يغنينا 
بثروة  وغنيٍة  ثّريٍة   إنسانية   وتجارب 
فكرية تضيف إلى رصيد القارئ الكثير.

يضم  كتاب  مّنا  فرٍد  كل  بداخل  وألن 
يمكن  التي  المعلومات  من  الكثير 

خالل  من  منها  االستفادة  لآلخرين 
كما  الكتاب  وليس  االنسان  استعارة 
زايد  »مكتبة  فكرة  جاءت  تعودنا، 
روافد  من  جديد  كرافٍد  اإلنسانية« 

المعرفية اإلنسانية الملهمة.

إن المكتبة هي مكان ثقافي ومعرفي 
أفراده  بكافة  المجتمع  لدعم  يسعى 
في إمارة أبوظبي من خالل استضافة 
الدولة  في  المبدعة  الشخصيات  أبرز 
خالل  من  وكذلك  العربي،  والوطن 
توفير أحدث اإلصدارات للرواد، والكتب 

للباحثين عن التطوير وتنمية األبناء.

فيه  تلتقي  ثقافي  صالون  أنها  كما 
األفكار  لتتبادل  المتنوعة  الخبرات 
يلتقي  حيث  والمبتكرة،   الخالقة 
أجل  من  المكتبة  ورواد  المبدعون 
التغيير  اإللهام وصناعة  التشارك في 
أن  ذلك  لألجيال،  أفضل  لمستقبل 
بأن  تؤمن  األسرية  التنمية  مؤسسة 
يمكن  كتاب  مّنا  انسان  كل  داخل  في 
على   ٍ وقادر  مباشر،  بشكل  قراءته 

إحداث الدهشة في كل وقت.

في مكتبة زايد اإلنسانية
استِعر »أشخاصًا« وليس ُكتًبا
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إن تعليم الناس وتثقيفهم في حّد ذاته ثروة 
كبيرة نعتز بها،

الشيخ	زايد	بن	سلطان	آل	نهيان	)طّيب	الله	ثراه(

الرســالة:
استعارة  فرصة  توفير  خالل  من  التغيير  وصناعة  للتأثير  االنسانية  زايد  مكتبة  تطمح 
“ االنسان” كاتبًا كان، أم فنانًا تشكيليًا، شاعرًا أم قاصًا، صحفيًا أم مبدعًا من طراز 
مختلف آخر، وذلك لنقل الخبرات بين األجيال والعقول المختلفة. من أجل تحقيق تلك 
الرسالة فإن المكتبة تطرح العديد من البرامج والورش حسب احتياجات المجتمع من 
شخصيات  القتراح  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  جمهورها  مع  التواصل  خالل 

وجلسات ثقافية تحقق طموحاتهم.

 األهداف:

تكريس اسم وجهود وعمل ومحبة 	 
الزعيم والقائد المؤسس الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان “طّيب الله 
ثراه” في نفوس األجيال وقلوبهم 

جياًل إثَر جيل.

تنمية المواهب الفكرية والعلمية 	 
لدى األسرة والمجتمع ليساهم 

في التنمية الثقافية واالجتماعية 
الشاملة.

توفير مصادر معرفية متنوعة من 	 
خالل استعارة االنسان المبدع 

والكتاب كذلك كرافد رئيس 
للمعرفة.

تنمية المجتمع من خالل توفير 	 
بيئة تعزز مفهوم وقيمة القراءة، 
وتبادل المعرفة بشكل مستدام 

ومستمر.
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أنشطة وفعاليات المكتبة
الصالون الثقافي:

هو مكان يتم فيه استضافة شخصيات بارزة، أو مجموعة من األشخاص وذلك لتبادل المعارف 
التنمية  تحقيق  بهدف  اإلنسانية”  زايد  دورية مباشرة في “مكتبة  لقاءات  والخبرات من خالل 
والثقافة االجتماعية، ويوفر الصالون الثقافي فرص التعرف وااللتقاء مع المبدعين من أرباب 
الفكر واألدب والمعرفة ومحاورتهم ومناقشتهم عن قرب، إضافة إلى تبادل اآلراء حول القضايا 
االجتماعية، واألدبية والشعر، وغير ذلك من الفنون واألدوات المعرفية وبما يساهم في تمكين 

األسرة بجميع فئاتها.

األهداف:
رفع مستوى وعي األفراد والمجتمع بأهمية القراءة وتعريفهم على أبرز الرموز الفكرية في 	 

الدولة.
تعزيز ثقافة الحوار، والتعبير عن الرأي وتقبل االختالف فيه.	 
إبراز المواهب الجديدة وتمكين أفراد المجتمع من التعرف عليهم عن ُقرب.	 

معرض الفن االجتماعي:
هو نافذة مهمة لدعم وتنمية المواهب االماراتية لعرض الروائع الفنية في المناسبات المختلفة، 
والمشاركة في الورش الفنية التي تلهم المشاركين، وتتيح لهم فرص التعرف على التجارب 
والمدارس الفنية المتعددة والمتجددة، وصواًل إلى طرق جديدة للتفكير وتعزيز مفهومي االبداع 

واالبتكار.

األهداف:
إبراز المواهب الجديدة، وتشجيع أفراد المجتمع على تنميتها	 
تنمية التفكير االبداعي واالبتكاري من خالل االنشطة والفعاليات التي ستنظمها المكتبة.	 
عرض أفضل االعمال االبداعية وتوظيفها في تحقيق الثقافة بوصفها عاماُل مهمًا من 	 

عوامل تنمية المجتمعات وتطورها.

قافلة )رحلة( زايد االنسانية: 
من  معرفية  رحالت  االنسانية  زايد  مكتبة  تنظم 
خالل حافالت مجهزة تنقل طاّلب المعرفة من رواد 
أبوظبي  إمارة  في  الثقافية  األماكن  إلى  المكتبة 
وفق جدول زمني محدد، يتم التسجيل فيه مسبقًا.

األهداف:
التعريف بأبرز المناطق الثقافية في اإلمارة 	 

كالمتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية.
توفير المعلومات حول موضوعات تخصصية 	 

حسب حاجة المجتمع.
تشجيع السياحة الثقافية المتخصصة وصواًل 	 

إلى ترويج وطني للثقافة اإلماراتية.
توفير بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز التفكير 	 

االبداعي واالبتكاري بين رواد المكتبة وضيوفها 
من المبدعين بمختلف تخصصاتهم.

لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طوياًل حتى 
ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة 

البناء حتى نحقق الخير لوطننا

الشيخ	زايد	بن	سلطان	آل	نهيان	)طّيب	الله	ثراه(
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الورش التدريبية: 
وطالب  المؤسسي،  العمل  فرق  من  بالمجموعات  االنسانية  زايد  مكتبة  ترحب 
تدريبية تخصصية  الراغبين في حضور ورش  المجتمع  الجامعات، والمدارس وأفراد 

بحسب الفئات العمرية، واالحتياجات المختلفة.

األهداف:
توفير معلومات مكثفة حول موضوعات تخصصية حسب حاجة المجتمع	 
إعداد جيل واعد وتمكين الشباب لتحقيق الذات	 
توفير بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز التفكير االبداعي واالبتكاري لمواجهة 	 

التحديات المختلفة.

المناسبات الثقافية: 
تشارك المكتبة في االحتفاء بالمناسبات الثقافية المختلفة مثل:

معارض الفنون	 
المناسبات التراثية	 
استضافة شخصيات من الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب – دائرة ابوظبي 	 

للثقافة والسياحة 
شهر القراءة	 

مواعيد العمل في المكتبة:

الكتاب هو وعاء العلم والحضارة والثقافة 
والمعرفة واآلداب والفنون

الشيخ	زايد	بن	سلطان	آل	نهيان	)طّيب	الله	ثراه(

تفتح المكتبة أبوابها وترحب بالزوار الكرام خالل أيام العمل األسبوعية، 
وذلك حسب األوقات التالية:

الفترة الصباحية 
8:00 صباحًا   –   2:00 ظهرًا

الفترة المسائية:
5:00 عصرًا  –   8:00 مساًء
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