
Sunday 9 June 2013*

Archives open their doors to the public

األرشيف واملحفوظات تفتح ابوابها للعموم

Visit archival institutions and learn how they help us to understand our past and present

زوروا املؤسسات التي تحتفظ مبواد مؤرشفة وتعرفوا عىل الدور املهم الذي   

تلعبه هذه املؤّسسات ملساعدتنا عىل فهم ماضينا وحارضنا

An-nahar

Arab Center for Architecture

Arab Image Foundation

Instituto Cervantes de Beirut

IRAB Association for Arabic Music

Lebanese National Library

UMAM Documentation & Research

النهار
املركز العريب للعامرة

املؤّسسة العربيّة للّصورة
معهد ثربانتس يف بريوت

جمعية ِعرب للموسيقى العربية
املكتبة الوطنية اللبنانية

أمم للتوثيق واألبحاث

Participating Institutions    املؤسسات املشاركة    

*Some institutions will open on the 8th or 10th of June, please see overleaf for more details. 

*بعض املؤسسات ستفتح ابوابها يف 8 أو 10 حزيران، يرجى مراجعة تفاصيل الربنامج 

Under the patronage of the UNESCO Beirut Office

CELEBRATE INTERNATIONAL ARCHIVES 

DAY IN LEBANON

 إحتفل باليوم العاملي لألرشيف يف لبنان



This event has been organized by the Modern 

Heritage Observatory (MoHO), a network of 

institutions and individuals from the Middle East 

and North Africa working for the preservation 

of the region’s modern cultural heritage. 

Funded by the EU and the Heinrich Böll 

Foundation - Middle East Office. 

هذا الحدث منظم من قبل مرصد الرتث الحديث 

(MoHO)وهو شبكة من املؤسسات واألفراد

من الرشق األوسط وشامل إفريقيا تعمل عىل

املحافظة عىل الرتاث الثقايف الحديث للمنطقة.

األورويب  االتحاد  من  كل  من  ممّول  املرشوع 

ومؤسسة هيرنش بُل- مكتب الرشق األوسط

International Archives Day                اليوم العاملي لألرشيف 

All over the world, and for the first time in Lebanon, archivists are joining together on 9 June 

to allow the public to discover the unique heritage that they preserve. In Beirut, the day will be 

celebrated by all partnering institutions opening their doors to the public, offering guided tours 

and displaying examples from their collections. 

International Archives Day (9 June) was initiated by the International Council on Archives 

(www.ica.org) in 2007.

يف جميع أنحاء العامل وألول مرة يف لبنان، أمناء املحفوظات واألرشيف ينضمون معاً يف تاريخ 9 حزيران لفتح 

أبواب مؤّسساتهم للجمهور لتشجيعه عىل إكتشاف الرتاث الفريد الذي يحافظون عليه.

مبناسبة هذا اليوم ستفتح املؤسسات املشاركة ابوابها للجمهور وتؤّمن له االطالع عىل أرشيفها وستقدم لهم  

جوالت مصحوبة مبرشدين.

اليوم العاملي لألرشيف (9 حزيران) هو مبادرة من قبل املجلس الدويل لألرشيف (www.ica.org) يف عام 2007.

www.modernheritageobservatory.org



An-nahar Information Center مركز الّنهار للمعلومات
The An-nahar Information Center was established in 1967.  Since then, it has scanned and 

digitized the complete archive of the An-nahar newspaper. The Information Center also 

holds a rich photographic archive of approximately two million photographs. 

فقام  املستخدمني  لحاجات  تبعا  وتطور  عام 1967  للمعلومات«  الّنهار  »مركز  تأسس 

بعمليّة املسح الضويّئ لصفحات أعداد جريدة »الّنهار«. كذلك عمل املركز عىل تحويل ملفات الصور الورقيّة، التي تضّم 

قرابة مليويّن صورة.

Date / التاريخ : June 10, 10am-5pm

Location / املكان : Seventh floor, An-Nahar building, Martyrs Square / بناية النهار، الطابق السابع، ساحة الشهداء

Contact / لإلتصال:  nabila.bitar@annahar.com.lb / archives.annahar.com.lb / 01-963788 

Arab Center for Architecture املركز العريب للعامرة
The Arab Center for Architecture (ACA) is a non-profit institution founded in Beirut in 

2008. ACA is creating an archive of architecture documents regarding 20th century architec-

ture and urbanism in the Arab World. The Center opens its doors to share with the public a 

collection of documents, drawings and photographs related to architecture in Lebanon. On 

display are also books related to architecture in the region.

تأسس املركز العريب للعامرة (ACA) يف بريوت عام  2008 كمؤسسة ال تبغي الربح. يهدف املركز اىل خلق أرشيف من 

الوثائق املتعلقة بالعامرة والعمران يف العامل العريب. يفتح املركز أبوابه لعرض مجموعة من الوثائق والرسومات والصور 

املتعلقة بالعامرة يف لبنان٬ باإلضافة اىل بعض الكتب.
Date / التاريخ : June 9, 10-7pm

Location / املكان : Mrad bldg, 7th floor, Selim Rustom Baz St, Sassine, Achrafieh 

بناية مراد، الطابق السابع،  شارع سليم رستم باز، ساسني، األرشفية 

Contact / لإلتصال :  arabcenterforarchitecture@gmail.com / 03-209226

Arab Image Foundation املؤّسسة العربيّة للّصورة
The Arab Image Foundation (AIF) is a non-profit organization dedicated to the collection, 

preservation and study of photography and other visual material from the Middle East, North 

Africa and the Arab Diaspora. Specially for a young audience, an exhibition of black-and-

white photographs of children at school, play or work will be on display. 

املؤّسسة العربيّة للّصورة هي منظمة ال تبغي الربح، تعنى بجمع، دراسة والحفاظ عىل الّتصوير الفوتوغرايف واملواد 

البرصيّة األخرى من الرشق األوسط وشامل أفريقيا والّشتات العريب. سيقام معرض يستقطب الشباب حيث سيتم عرض 

صور  باألبيض واألسود ألطفال يف أوقات اللهو واملدرسة.

Date / التاريخ : June 9, 10am-6pm

Location / املكان : Zoghbi Building, 4th Floor, 337 Gouraud Street, Gemmayze / بناية الزغبي، الطابق الرابع، شارع غورو ٣٣7، جميزة

Contact / لإلتصال : www.fai.org.lb / info@fai.org.lb / 01-569373 



Instituto Cervantes de Beirut معهد ثربانتس يف بريوت
The Instituto Cervantes is a public Spanish institution whose mission is the promotion of the 

Spanish language and Hispanic cultures. The institute welcomes you to its exhibition, ‘De Ma-

drid au Ciel de Beyrouth’, which will unveil for the first time a part of its photographic archives. 

The exhibition reveals through photographs the cultural life at cultural centres in Beirut and 

the everyday lives of the city’s expatriates. 

معهد ثربانتس هو مؤسسة إسبانيةعامة تتمثل مهمتها يف نرش الثقافات االسبانية، باإلضافة اىل اللغة اإلسبانية. يرحب 

األوىل عن جزءا من  للمرة  النقاب  الذي سيكشف   ،  De Madrid au Ciel de Beyrouth، املعهد يف معرضه  بكم 

الثقافية يف بريوت وحياة  املراكز  الثقافية يف  النشاطات  الصور،  الفوتوغرافية. ويكشف املعرض من خالل  محفوظاته 

املغرتبني يف املدينة.

Date / التاريخ : June 10, 9am-8pm

Location / املكان : Maarad St. 287, 1st floor, Place de l’Étoile / شارع املعرض 287، ساحة النجمة

Contact / لإلتصال:  beirut.cervantes.es / cultbei@cervantes.es / 01-970253

IRAB Association for Arabic Music جمعية ِعرب للموسيقى العربية
Irab is an organization that aims at collecting, preserving and spreading Arab and Eastern musical herit-

age. To date, Irab has archived 15,000 hours of music recordings, some dating back as far as a century. 

IRAB will open its doors to the public and offer visitors to Metro Al Madina the chance to listen to re-

cordings from 1920-1970 with an additional lecture on musical archives by Dr. Mahmoud Zabawi.

العريب  املوسيقي  الرتاث  ونرش  وحفظ  جمع  إىل  تهدف  حكومية  غري  لبنانية  جمعيّة  هي  ِعرب 

والرشقي. قام فريق عرب بأرشفة 15000،ساعة من التسجيالت املوسيقية حتى يومنا هذا ، يعود بعضها اىل ما يقارب 

القرن. سوف تفتح ِعرب أبوابها للزوار و كام ستقدم للزوار يف مرتو املدينة فرصة نادرة لالستامع إىل تسجيالت موسيقية 

وغنائية تعود للعرشينيات وحتى السبيعينيات من القرن املنرصم، ويتخللها تقديم وتعريف عن األرشيف من الدكتور 

محمود زيباوي .

Date / التاريخ : June 9

 3 pm-6 pm: Visit IRAB (upon appointment) / (وفًقا لطلب مسبق) من ٣ اىل 6: زيارة مؤسسة ِعرب

 8 pm-1:30 am: Listen to recordings and a Lecture at Metro al Madina

 من 8 مساًء اىل 1.٣0 بعد منتصف الليل: االستامع اىل تسجيالت موسيقية و تقديم وتعريف عن األرشيف، د. محمود زيباوي

Location / املكان : Metro al Madina, Saroulla Bldg, Floor -2, Hamra St, Hamra 

مرتو املدينة، بناية الساروال، الطابق الثاين تحت األرض، شارع الحمرا، الحمرا

Contact / لإلتصال : baselkasem@hotmail.com / 03-284715



Lebanese National Library املكتبة الوطنية اللبنانية
The Lebanese National Library succeeds to the historical Great Library of Beirut, inaugurated 

in 1922 and closed in 1979 during the war. It will open to the public in 2015 in its future 

premises in Sanayeh. To celebrate International Archives Day, the Library will exhibit, in its 

current location (Port of Beirut), a selection of its treasures: one of the first Arabic printed 

Biblia Sacra from the 17th century, the first issues of Arabic periodicals, illustrated Oriental-

ists works, Lebanese printed books from the 19th century, and some surprising Lebanese books from the 1950s.

املكتبة الوطنية اللبنانية هي وريثة مكتبة بريوت الكربى، التي افتتحت عام 1922 وأقفلت أثناء الحرب سنة 1979. 

ستفتح املكتبة أبوابها للعموم يف مبناها املستقبيل يف الصنائع عام 2015. مبناسبة اليوم العاملي لألرشيف، تعرض 

املكتبة يف مقرها الحايل (مرفأ بريوت) مجموعة من مقتنياتها الثمينة: أحد أوائل الكتب املقدسة املطبوعة بالعربية يف 

القرن السابع عرش، أعداد أوىل لصحف عربية، أعامل فنية ملسترشقني،  مطبوعات لبنانية  تعود للقرن التاسع عرش، 

باإلضافة إىل بعض املنشورات اللبنانية املميّزة من خمسينيات القرن املايض.

 

Date / التاريخ : June 8, 9am-1pm

Location / املكان : Lebanese National Library workshops, Port of Beirut, Free Zone, Facing Charles Helou Station, 3rd Floor  

مرفأ بريوت، املنطقة الحرة، مقابل محطة شارل حلو، الطابق الثالث

Contact / لإلتصال :  http://www.lnl.gov.lb / 01-562171 / 01-562161

UMAM Documentation & Research أمم للتوثيق واألبحاث
UMAM Documentation & Research was founded in Beirut in 2004 as non-profit civil com-

pany that focuses on themes related to active memory by intentionally revisiting Lebanon’s 

violent past and present. It collects and preserves essential materials from Lebanon’s past, 

which include books, pamphlets, newspapers, posters, and audio-visual materials.

تأسست أمم للتوثيق والبحوث يف بريوت عام 200٤ ، وهي مؤسسة ال تبغي الربح، ترتكز

عىل مواضيع ذات صلة بذاكرة لبنان عرب زيارة مايض لبنان العنيف وحارضه. تعالج أمم هذه القضايا من خالل جمع 

وحفظ املواد األساسية من مايض لبنان، والتي تشمل الكتب والنرشات والصحف وامللصقات واملواد السمعية والبرصية.

Date / التاريخ : June 9, 10am-6pm

Location / املكان : Slim Residence, Boulevard Ghobeiry, next to Al Mahdy Mosque, Haret Hreik  

منزل آل سليم، شارع الغبريي بالقرب من مسجد املهدي، حارة حريك

Contact / لإلتصال : www.umam-dr.org / info@umam-dr.org / 01-553 604



The interactive map  الخريطة التفاعلية

 http://goo.gl/maps/aeNhN

Locations of participating institutions
 مواقع املؤسسات املشاركة

A. An-nahar  النهار 
B. Arab Center for Architecture  املركز العريب للعامرة
C. Lebanese National Library  املكتبة الوطنية اللبنانية
D. Arab Image Foundation  املؤّسسة العربيّة للّصورة
E. Instituto Cervantes de Beirut  معهد ثربانتس يف بريوت
F. Metro al Madina مرتو املدينة
G.  IRAB Association for Arabic Music  جمعية ِعرب للموسيقى العربية
H. UMAM Documentation & Research  أمم للتوثيق والبحوث



Why International Archives Day?
• Raising awareness of the importance of records and archives
 
• Highlighting the benefits of records management for good governance and development
 
• Raising awareness of the necessity of preserving archives for the long-term, and of providing 
access to them
 
• Promoting and bringing to the attention of a larger public the unique, extraordinary and 
rare documents preserved in archival institutions
 
• Improving the image of records and archives and enhance their visibility

For more information, visit: www.ica.org

ما هو هدف اليوم العاملي لألرشيف؟
• نرش الوعي لدى الجمهور حول أهمية األرشيف واملحفوظات، كأساس لهويته؛

• رفع الوعي لدى املسؤولني وصناع القرار حول فوائد إدارة املحفوظات للحكم الرشيد والتنمية؛

• رفع الوعي العام والخاص حول رضورة الحفاظ عىل األرشيف لفرتة طويلة األجل، وتوفري إمكانية الوصول 
إليها؛

• تشجيع وتعزيز الوثائق واملحفوظات الفريدة من نوعها والنادرة ؛

•تحسني صورة األرشيف واملحفوظات وتعزيز وجودها.

www.ica.org :للمزيد من املعلومات، الرجاء زيارة املوقع التايل


