
CELEBRATE INTERNATIONAL 
ARCHIVES DAY IN LEBANON

إحتفل باليوم العالمي لألرشيف في لبنان

This event is 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.  
International Archives Day (9 June) was initiated by the International Council 
on Archives (www.ica.org) in 2007.

هذا احلدث منظم من قبل مر�سد الرتاث احلديث وه� �سبكة من امل�ؤ�س�سات والأفراد 

من ال�رشق الأو�سط و�سمال اإفريقيا تعمل على املحافظة على الرتاث الثقايف 

احلديث للمنطقة. 

الي�م العاملي للأر�سيف )9 حزيران( ه� مبادرة من قبل املجل�س الدويل للأر�سيف 

(www.ica.org) يف عام 2007.

Under the patronage of حتت رعاية

June 7 – 9, 2014
Archives open their doors  
to the public

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

All over the world, and for the second time in Lebanon, 
archivists join together on 7, 8, 9 of June to allow the 
general public, the chance to discover the unique heritage 
of these institutions. It will be celebrated by all partnering 
institutions opening their doors to the public, offering 
guided tours and displaying examples from their collections. 

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

For more information: www.ica.org

7 - 9 حزيران، 2014
 مؤسسات األرشيف والمحفوظات 

تفتح ابوابها للجمهور
زوروا موؤ�ش�شات الأر�شيف واملحفوظات اللبنانية وتعرفوا على الدور الذي 

تلعبه  مل�شاعدتنا على فهم ما�شينا وحا�رضنا بهدف اأ�شتقراء امل�شتقبل 

 يف جميع انحاء العامل وللمرة الثانية يف لبنان، ين�سم اأمناء 

املحف�ظات والأر�سيف لفتح اب�اب م�ؤ�س�ساتهم للجمه�ر، لت�سجيع 

وتعزيز احلفاظ على ال�ثائق ، وذلك ايام 7و8 و9 من حزيران.

مبنا�سبة هذا الي�م، �ستفتح جميع امل�ؤ�س�سات امل�ساركة، اب�ابها 

وتف�سح املجال لل�سطلع على حمف�ظاتها عرب ج�لت ار�سادية 

ومناذج حية ملجم�عاتها.

ما هو هدف اليوم العاملي للأر�شيف؟

ن�رش ال�عي لدى اجلمه�ر ح�ل اهمية الأر�سيف واملحف�ظات

 ابراز اهمية ادارة ال�سجلت ك��سيلة ا�سا�سية يف احلكم الر�سيد 

والتنمية

 الت�عية ح�ل اهمية احلفظ امل�ستدام لل�سجلت وت�فري و�سائل 

ال��س�ل اليها

 ت�سجيع وتعزيز ال�ثائق واملحف�ظات الفريدة من 

ن�عها والنادرة 

حت�سني �س�رة الأر�سيف واملحف�ظات وتعزيز وج�دها

www.ica.org :للمزيد من املعلومات



 
Annahar Information Center

Memory of Lebanon and the Arab World
Annahar information center was established in 1967 and in the forefront of its objectives to be a 
living memory of Lebanon and the Arab world, by collecting information and photographs about 
the most important figures and events of the Lebanese, Arab and international world, that are 
later categorized, formatted and stored. Due to the impact of its interaction with the information 
revolution and the latest information technology, “Al-Nahar” paper memory inventory since its 
inception on August 4 1933 was digitalized and put it in the reach of researchers and asylum 
seeking more knowledge. 

Location: An-Nahar Building, 7th Floor, Martyrs Square,  
Date: June 9, 2 pm – 5 pm,  
Contact: 01 96 37 88, archives.annahar.com.lb, nabila.bitar@annahar.com.lb

مركز الّنهار للمعلومات
ذاكرة لبنان والعامل العربي

للبنان والعامل  الذاكرة احلّية  اأن يك�ن  اأهدافه  العام 1967 ويف طليعة  للمعل�مات« يف  الّنهار  �س »مركز 
ّ
تاأ�س

، فقام بجمع املعل�مات وال�س�ر عن اأهّم ال�سخ�سّيات والأحداث اللبنانّية والعربّية والعاملّية، وت�سنيفها 
ّ
العربي

تكن�ل�جيا  اأحدث  وم�اكبته  املعل�ماتّية  الث�رة  مع  تفاعله  اأثر  حّ�ل،  ما  و�رشعان  وتخزينها.  وتن�سيقها 

 منذ تاأ�سي�سها يف 4 اآب 1933، اإىل ذاكرة رقمّية وو�سعها يف 
ّ
املعل�مات، خمزون ذاكرة جريدة »الّنهار« ال�رقي

 الإ�ستزادة من املعرفة. 
ّ
متناول الباحثني وطالبي

 املكان: بناية الّنهار، الطابق �سابع، �ساحة ال�سهداء، 

 التاريخ: 9 حزيران، من ال�ساعة 2 حتى 5 بعد الظهر، 

archives.annahar.com.lb ،nabila.bitar@annahar.com.lb ،01 96 37 88 :للإ�ستعلم

American University of Beirut (AUB) 
University Libraries, Archives and Special Collections Department

The Archives and Special Collections Department (ASC) of the AUB Libraries collects, organizes, 
preserves and provides access to the University’s archival materials and to unique or rare primary 
sources that document the history and culture of AUB, Lebanon, and the Arab World. Our Col-
lection comprises: 1,400 manuscripts; 4,561 posters; 51,710 photographs and slides; 1,948 
maps; 53 linear meters of archival papers of famous intellectuals; 197 linear meters of University 
archival papers; and 270 Cartographic images and aerial photos.

Location: Ras Beirut, Bliss Street,  
Date: June 7 – 8, 10 am – 5 pm,  
Contact: 01 35 00 00 ext.: 2635, 2610, kc07@aub.edu.lb, sm46@aub.edu.lb

 دائرة األرشيف والمجموعات الخاصة 
التابعة لمكتبات الجامعة األميركية في بيروت 

الأمريكية يف بريوت جتمع، تنظم، حتفظ  التابعة ملكتبات اجلامعة  الأر�سيف واملجم�عات اخلا�سة  اإن دائرة 

التي ت�ثق تاريخ وثقافة  النادرة  اأو  الفريدة  الأولية  الأر�سيفية وامل�سادر  ال�ثائق وامل�اد  اإىل  ال��س�ل  وت�فر 

اجلامعة ولبنان والعامل العربي. ت�سم جمم�عاتنا: 1،400 خمط�طة،4،561 مل�سق ،51،710 �س�رة و�رشيحة 

ف�ت�غرافية، 1،948 خريطة، 53 مرت ط�يل من اأوراق م�ساهري املثقفني العرب والأجانب، 197 مرت ط�يل من 

اأر�سيف اجلامعة، و 270 �س�رة ج�ية.

 املكان: را�س بريوت، �سارع بلي�س، 

 التاريخ: 7 -8 حزيران، من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 5 بعد الظهر،

 kc07@aub.edu.lb ،sm46@aub.edu.lb ،2610 ،2635 للإ�ستعلم: 00 00 35 01 مق�سم

 
Arab Center for Architecture (ACA) 

Founded in 2008 in Beirut, the Arab Centre for Architecture (ACA) is a non-profit institution. Its 
aim is to raise awareness about architecture and urbanism within civil society and to provide a 
platform for debates about architecture and cities. ACA’s current goal is to create an archive of ar-
chitectural documents, coupled with a database and reference source accessible for researchers, 
regarding modern architecture and urbanism in the Arab World. 

Location: Mrad Building, 4th floor, Selim Rustom Baz street, Achrafieh, Date: June 7–9, 10 am – 5 pm, 
Contact: 03 20 92 26, arabcenterforarchitecture@gmail.com

المركز العربي للعمارة
تاأ�س�س املركز العربي للعمارة �سنة 2008 يف بريوت كم�ؤ�س�سة ل تبغي الربح. يهدف املركز اإىل ن�رش ال�عي ب�ساأن 

الفن التخطيط املدين �سمن املجتمع املدين، وي�سعى لت�سكيل منتدى للعامة تتم فيه مناق�سة حا�رش وم�ستقبل 

اإىل  بالإ�سافة  املعمارية  للم�ستندات  اأر�سيف  اإن�ساء  فه�  احلايل  املركز  هدف  .اأما  املعمارية  والهند�سة  املدن 

يف  احلديثني  املدين  والتخطيط  الهند�سة  حقل  يف  للباحثني  كمن�سة  ت�ستخدم  م�سادر  ومرجع  بيانات  قاعدة 

العامل العربي.

 املكان: بناية مراد، الطابق الرابع، �سارع �سليم ر�ستم باز، ا�رشفيه، التاريخ: 7-9 حزيران، من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى

arabcenterforarchitecture@gmail.com ،03 20 92 26 :5 بعد الظهر، للإ�ستعلم

 
Arab Image Foundation (AIF) 

The Arab Image Foundation (AIF) is a non-profit organization dedicated to the collection, preser-
vation and study of photography and other visual material from the Middle East, North Africa and 
the Arab Diaspora.

Location: Zoghbi Building, 4th Floor, 337 Gouraud Street, Gemmayze, Date: June 7 – 9, 11 am – 6 pm 
Contact: 01 56 93 73, info@fai.org.lb

المؤّسسة العربّية للّصورة
�رة هي منظمة ل تبغي الربح، تعنى بجمع و درا�سة وحفظ ال�س�ر الف�ت�غرافية وامل�اد  �سة العربّية لل�سّ

ّ
امل�ؤ�س

الب�رشّية الأخرى من ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وال�ّستات العربي.

 املكان: بناية زغبي، الطابق الرابع، 337 �سارع غ�رو جميزه، التاريخ: 7-9 حزيران، من ال�ساعة 11 �سباحًا حتى

info@fai.org.lb ،01 56 93 73 :6 م�ساًء، للإ�ستعلم 

 
Foundation for Arab Music Archiving & Research (AMAR)

AMAR is a Lebanese foundation committed to the preservation and dissemination of traditional 
Arab music. AMAR owns 7,000 records, principally from the “Nahda” era (1903 – 1930s), as 
well as around 6,000 hours of recordings on reel. To safeguard this rare collection, AMAR has 
acquired a state-of-the-art studio specifically dedicated to the digitization and conservation of this 
music. In early 2010, AMAR built a multi-purpose hall that hosts up to eighty people. Today, 
AMAR has one of the largest known record collections of Egyptian / Syrio-Lebanese Arab music 
from 1903 through to the 1930s. AMAR also has some partial collections of Lebanese studio 
recordings that date back to the 1950s. 

Location: Qornet el Hamra, el Maten, Date: June 7, 11 am – 7 pm, Contact: 03 22 33 43, info@amar-foundation.org

مؤّسسة الّتوثيق والبحث في الموسيقى العربّية
القدمية  العربّية  امل��سيقى  بحفظ  تخت�ّس  لبنانّية  �سة 

ّ
م�ؤ�س العربّية  امل��سيقى  يف  والبحث  الّت�ثيق  �سة 

ّ
م�ؤ�س

ون�رشها، وهي متتلك �سبعة اآلف ا�سط�انة جّلها من ت�سجيلت ع�رش الّنه�سة )من �سنة األف وت�سعمائة وثلث 

�سة 
ّ
امل�ؤ�س اقتنت  ؛ وقد  والأ�رشطة  الِبَكر  ت�سجيلت  �ساعة من  اآلف  �سّتة  الع�رشين( وح�ايل  القرن  اإىل ثلثينات 

�سة لتح�يل امل�اّد امل��سيقّية اإىل ملّفات رقمّية وحفظها حّتى  اأ�ست�دي� مزّودا باأحدث ال��سائل التقنّية املخ�سّ

�سة يف مطلع �سنة 2010 قاعة متعّددة الأغرا�س تّت�سع 
ّ
ل ت�سيع هذه املجم�عة الّنادرة مّنا، كما ابتنت امل�ؤ�س

�سة الّت�ثيق والبحث يف امل��سيقى العربّية حالّيا اإحدى اأكرب املجم�عات املعل�مة من 
ّ
لثمانني �سخ�سا. متلك م�ؤ�س

�رّية والّلبنانّية لفرتة ما بني �سنة 1903 والّثلثينات من القرن الع�رشين، 
ّ
الّت�سجيلت امل��سيقّية امل�رشّية وال�س

اإىل  اّلتي يع�د تاريخها  الّلبنانّية  �سة بع�س املجم�عات اجلزئّية من ت�سجلت الأ�ست�دي� 
ّ
اأّن بح�زة امل�ؤ�س كما 

اخلم�سينات من القرن املا�سي.

 املكان: قرنة احلمرا، املنت، التاريخ: 7 حزيران، من ال�ساعة 11 �سباحًا حتى 7 م�ساًء

 info@amar-foundation.org ،03 22 33 43 :للإ�ستعلم

Studio portrait.
Cairo/Egypt, 1945
Armenak Arzrouni
Collection: AIF / Armand
Copyright © Arab Image Foundation

The Union Building.

Big Soccer Game at American University of 
Beirut, 1973.



 
Bibliothèque Orientale – Université Saint-Joseph de Beyrouth 

Founded in 1875, the Bibliothèque Orientale holds 230,000 books, 1,800 periodicals, 3500 
manuscripts and a photographic collection of 60,000 photographic documents. These funds 
have been collected by scholars Jesuits at St. Joseph University in Beirut since its foundation. 
The disciplines covered are: archeology, religions, Islamic studies, theology, history, philosophy, 
linguistics, literature and art.

Location: Université Saint-Joseph Street, P. O. Box 16-6775, Ashrafieh, Beirut, Date: June 7, 10 am – 12 am and  
June 9, 9 am – 12 am and 2 pm – 4 pm, Contact: 01 42 18 11, 01 42 18 14, bo@usj.edu.lb, christia.sayegh@usj.edu.lb 

المكتبة الشرقية - جامعة القديس يوسف
م 250000  �ست فيها جامعة القدي�س ي��سف، اأي �سنة 1875 وهي ت�سّ

ّ
�ست املكتبة ال�رّشقية يف ال�سنة التي اأ�س

ّ
 اأ�س

اىل  تع�د  التي  العربية  املجّلت  من  كاملة  تك�ن  تكاد  وجمم�عة  خمط�ط،  و3500  جمّلة،   1800 و  كتاب، 

حافة العربية يف منت�سف القرن التا�سع ع�رش، وح�ايل 40000 م�ستند ف�ت�غرايف، وما يزيد على  بدايات ال�سّ

2000 خارطة جغرافية قدمية، ف�سل عن مقتنيات جديدة ، وذلك يف حقلي امل�رشق القدمي، وامل�رشق يف القرون 

ال��سطى. ويتمح�ر حمت�ى املكتبة من امل�سادر واملراجع، على املرافق الآتية: الآثار، والتاريخ، وال�سلميات، 

والفل�سفة، والديانات، والآداب .

املكان: �سارع جامعة القدي�س ي��سف، ا�رشفيه، بريوت، التاريخ: 7 حزيران من ال�ساعة 10 حتى 12 �سباحًا و 9 حزيران 

 من ال�ساعة 9 حتى 12 �سباحًا ومن ال�ساعة 2 حتى 4 م�ساًء، للإ�ستعلم: 11 18 42 01، 14 18 42 01،

bo@usj.edu.lb ،christia.sayegh@usj.edu.lb

 
Daralhayat Information Center 

Daralhayat information centre was founded with the re-launch of Alhayat newspaper from Lon-
don, in October 1988. In the mid 2000, the centre was relocated, to Beirut-Lebanon. Since that 
date it has been the central archives for the 3 major geographic sites; responsible for all the ar-
chival activities resulting from the editorial workflow of Daralhayat printed /electronic publications 
and editions.

Location: Maarad Street, Riad ElSolh, Beirut, Lebanon, Date: June 7 – 8, 2 pm – 7 pm and June 9, 3:30 pm – 7 pm,  
Contact: 01 98 79 90 ext: 405, nada@alhayat.com

مركز معلومات دار الحياة
تاأ�س�س املركز عام 1988 مع اإعادة �سدور �سحيفة احلياة من العا�سمة الربيطانية، لندن. ثم انتقل اإىل بريوت 

عام 2000، ليبداأ مرحلة جديدة من البناء والت��سع بان�سمام جملة »لها« اإىل �سحيفة »احلياة« وجملة »ال��سط«.

املكان: �سارع املعر�س ريا�س ال�سلح بريوت لبنان، التاريخ: 7-8 حزيران من ال�ساعة 2 حتى 7 م�ساًء و 9 حزيران من 

nada@alhayat.com ،405 ال�ساعة 3:30 حتى 7 م�ساًء، للإ�ستعلم: 90 79 98 01مق�سم

 
Fondation Liban Cinéma (FLC)

Fondation Liban Cinéma (FLC) plays a powerful and effective federating role in the Lebanese 
audiovisual industry, by supporting the development of a competitive Lebanese film industry 
and establishing Lebanon as a prominent international production location. For this occasion, 
Shattered Memories, a documentary made from the archives of Télé Liban by Lara Saba will be 
screened. Among other objectives, FLC preserves the Lebanese audiovisual heritage by restoring 
and digitalizing old feature films and the archives of old public productions. 

Location: Berytech Technologie & Health Building, Damascus Road, Riad el Solh Beirut, Lebanon. The visit will take place 
at The Gate: Forest Studios, Ivoire Center, Horch Tabet, Sin el-Fil, Beirut., Date: June 9, 10 am – 5 pm,  
Contact: 01 61 25 00 ext.: 4124, 4125, maya.defreige@fondationlibancinema.org, info@fondationlibancinema.org

مؤّسسة لبنان سينما
ينمائية يف لبنان، وذلك من خلل دعم 

ّ
ناعة ال�س �سة لبنان �سينما« دوًرا مهًما وبارًزا يف جمال ال�سّ

ّ
تلعب »م�ؤ�س

اإنتاج دويل. هذه املنا�سبة  �سيتم عر�س فيلم وثائقي  خلق �سناعة �سينمائية تناف�سية واإظهار لبنان كم�قع 

   Shattered Memories للمخرجة لرا �سابا من اأر�سيف تليفزي�ن لبنان.

 املكان: طريق ال�سام، ريا�س ال�سلح، بريوت، لبنان، الزيارة �ستتم يف �ستدي� ف�ر�ست، مركز ايف�ار، حر�س تابت، �سن الفيل،

 التاريخ: 9 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 5 م�ساًء، للإ�ستعلم: 00 25 61 01 مق�سم 4124، 4125،

maya.defreige@fondationlibancinema.org, info@fondationlibancinema.org 

 
The Fouad Debbas Collection (TFDC)

As one of the most important private collection of the Middle East, the Fouad Debbas Collection’s 
activities are to preserve, document and exhibit our photographic heritage. Lantern magic slides, 
stereoscopic views, photographic albums, panoramas of Beirut, Damascus or Jerusalem will invite 
on a tour each viewer to our common memory. 

Location: The Fouad Debbas Collection, Debbas Building, Corniche al Nahr, Jisr al Wati, Date: June 7, 10 am – 2 pm and 
June 9, 10 am – 5 pm, Contact: 01 58 50 00, ychemali@thefouaddebbascollection.com

مجموعة فؤاد دباس
جمم�عة ف�ؤاد دبا�س هي عبارة عن جمم�عة فريدة من ن�عها ت�سم 45000 �س�رة وتت�سمن ما يقارب من 

األب�مات 2000  -  �رشيحة و�سلبيات  اأو يف  اأ�سلية مطب�عة -  فردية  22000 بطاقة بريدية، 20000 �س�رة 

و 1000 �سرتي�. تع�د هذه ال�ثائق اإىل القرن التا�سع ع�رش حتى ن�سف القرن الع�رشين من ع�رش الإمرباط�رية 

العثمانية، مع الرتكيز على لبنان وباعتبارها م�سدر غني لغايات البحث واملعرفة، تهدف مديرة املجم�عة، 

بيئة  تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  والعم�م،  والباحثني  املهنيني  قبل  من  اإليها  ال��س�ل  ت�سهيل  اإىل  �سمايل،  يا�سمني 

منا�سبة للتخزين الأمثل حلماية وحفظ ال�س�ر . 

 املكان: جمم�عة ف�ؤاد دبا�س بناء دبا�س ك�رني�س النهر ج�رش ال�تي، 

 التاريخ: 7 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 2 بعد الظهر، 9 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 5 بعد الظهر، 

ychemali@thefouaddebbascollection.com ،01 58 50 00 :للإ�ستعلم

 
Instituto Cervantes de Beirut

The Instituto Cervantes was created in Spain in 1991 to promote the Spanish language and 
cultures of Spanish-speaking countries. Our Head Office is in Madrid and Alcalá de Henares 
(Madrid), the birthplace of the writer Miguel de Cervantes. Instituto Cervantes has been present 
in Lebanon, under the name of Hispanic Cultural Centre first, since 1946.  Its archive preserves 
more than 1000 pictures of its history and activities.

Date: June 9, 9:30 am – 8:30 pm, Location: Maarad Street, 287, Downtown, Beirut,  
Contact: 01 97 02 53, cultbei@cervantes.es

معهد ثربانتس في بيروت
اللغة   اىل  بالإ�سافة  ال�سبانية،  الثقافات  ن�رش  يف  مهمتها  تتمثل  عامة  اإ�سبانية  م�ؤ�س�سة  ه�  ثربانت�س  معهد 

الإ�سبانية. 

 املكان: �سارع املعر�س، 287، و�سط بريوت ، التاريخ: 9 حزيران من ال�ساعة 9:30 �سباحًا حتى 8:30 م�ساًء، 

cultbei@cervantes.es ،01 97 02 53 :للإ�ستعلم

 
Institute for Palestine Studies (IPS)

The Institute for Palestine Studies (IPS) is an independent, private nonprofit research institution, 
highly regarded throughout the Arab world as a model of institutional organization and indepen-
dence. It was established and incorporated in Beirut, Lebanon, in 1963. It is the oldest institute 
in the Arab world devoted exclusively to documentation, research, analysis, and publication on 
Palestinian affairs and the Arab-Israeli conflict. 

Location: Anis Nsouli Street, Verdun, Beirut, Lebanon, Date: June 7 – 8, 11 am – 3 pm and June 9, 10 am – 6 pm 
Contact: 01 80 49 59, 01 86 83 87, ipsbrt@palestine-studies.org, library@palestine-studies.org

مؤسسة الدراسات الفلسطينية
بالق�سية  ح�رشاً  للعناية  اأن�سئت  خا�سة  م�ستقلة  علمية  عربية  هيئة  اأول  هي  الفل�سطينية  الدرا�سات  م�ؤ�س�سة 

العامة  املنفعة  تق�سد  تاأ�س�ست عام 1963 يف بريوت كهيئة  وقد  ال�سهي�ين.   - العربي  وال�رشاع  الفل�سطينية 

ل الربح التجاري، وتهدف اىل درا�سة الق�سية الفل�سطينية وال�رشاع العربي - ال�سهي�ين ومتابعة تط�راتهما، 

واإطلع الراأي العام العربي والدويل على حقائق تلك الق�سية واأبعاد هذا ال�رشاع. وت�سعى امل�ؤ�س�سة اىل اظهار 

احلق العربي يف فل�سطني واإبراز دعائمه التاريخية والقان�نية وال�سيا�سية والق�مية . 

 املكان: �سارع اأني�س ن�س�يل فردان بريوت لبنان، 

 التاريخ: 7-8 حزيران من ال�ساعة 11 �سباحًا حتى 3 ظهراً، 9 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 6 م�ساًء، 

ipsbrt@palestine-studies.org ،library@palestine-studies.org ،01 80 49 59 ،01 86 83 87 :للإ�ستعلم

Al Hayat launched in New York, 
1988.

“Mother and Child” from the 
Khalil Raad collection.

“Barber” by Jean-Baptiste Charlier, 
ca 1870



 
Solidere

At the heart of Lebanon’s capital, Beirut Central District (BCD) is an area thousands of years old, tra-
ditionally a focus of business, finance, culture and leisure. Solidere, (The Lebanese Company for the 
Development and Reconstruction of Beirut Central District s.a.l.), was incorporated as a Lebanese 
joint-stock company on May 5, 1994. Its business is the reconstruction and development of Beirut 
city center aiming at the war-damaged areas, in accordance with an officially approved master plan.

Location: Building nº 129 Abdallah Beyhum Street, (off Foch Street, same building as Diesel), Downtown Beirut, 
Date: June 9, 1 pm – 6 pm by appointment only, Contact: Rayya Haddad 01 98 06 50 ext.: 2695, haddadra@solidere.com.lb

سوليدير
اللبنانية، حيث تركزت تقليديا  العا�سمة  ال�سنني يف قلب  التي تع�د للف  التاريخية  تقع منطقة و�سط بريوت 

اإعمار و�سط بريوت(، �رشكة  اللبنانية لتط�ير واإعادة  )ال�رشكة  الأعمال، وراأ�س املال والرتفيه. تاأ�س�ست �س�ليدير 

م�ساهمة لبنانية يف 5 اأيار 1994 لإعادة اإعمار وتط�ير ال��سط التجاري ملدينة بريوت الذي ت�رشر جراء احلرب 

الأهلية، وفقا خلطة رئي�سية م�افق عليها ر�سميا.

املكان: بناء 129 �سارع عبداهلل بيهم، و�سط بريوت، التاريخ: 9 حزيران من ال�ساعة 1 حتى 6 م�ساًء، عن طريق حتديد م�عد 

haddadra@solidere.com.lb ،2695 فقط، للإ�ستعلم: ريا حداد 50 06 98 01 مق�سم

Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) 
Conservation and Restoration Unit 

The USEK Library consists of the Main Library at the Kaslik campus, the library of the Regional 
University Center of Chekka and the library of the Regional University Center of Zahle. The 
USEK Library is also responsible for maintaining and managing the Center for Written Heritage 
Conservation and the Center for Reprography and Digitization. Another aspect of the Library is 
to preserve rare and special collections in all facets of Lebanese heritage. This collection began 
in 2003 with one collection -- the manuscripts of the Lebanese Maronite Order. The source of 
the idea came from the origins of USEK and its commitment to the preservation and promotion 
of the Lebanese cultural heritage. It has now grown to encompass numerous print and / or digi-
tal collections such as the Maurice Gemayel Archives and the Gibran Khalil Gibran Manuscripts. 
A mission of the Library is to ensure the preservation, both physical and digital, and long-lasting 
availability and accessibility of collections in all facets of Lebanese cultural and ethnic heritage.

Date: June 7, 9 am – 1 pm and June 9, 9 am – 5 pm, Location: Université Saint-Esprit de Kaslik, Jounieh, 
Contact: 09 60 00 71 ext.: 1378, essinegemayel@usek.edu.lb

جامعة الروح القدس، الكسليك
الك�سليك ومكتبة يف فرع   يف 

ّ
الرئي�سي العاّمة يف حرم اجلامعة  القد�س ثلث مكتبات، املكتبة  الروح  جلامعة 

ومركزا«  الكتابي  للرتاث  م�سغل«  القد�س  الروح  جامعة  مكتبة  تدير  زحلة.  فرع  يف  واأخرى  �سّكا  يف  اجلامعة 

ج�انب  بجميع  ة  وخا�سّ نادرة  جمم�عات  على  حتافظ  القد�س  الروح  جامعة  مكتبة  اأن  كما  والرقمنة.  للن�سخ 

الرتاث اللبنايّن. منذ عام 2003 بداأت عملّية حفظ جمم�عة واحدة وهي جمم�عة خمط�طات الرهبنة اللبنانّية 

املارونّية. تنبع هذه الفكرة من جذور جامعة الروح القد�س الك�سليك والتزامها ب�س�ن وتعزيز الرتاث الثقايّف 

اجلمّيل  م�ري�س  اأر�سيف  مثل  الرقمّية  واملجم�عات  املطب�عات  من  كبري  عدد  حالّيا«  املكتبة  ت�سمل  اللبناين. 

، وت�فري �سه�لة 
ّ
اأن ت�ؤّمن احلفظ املادّي والرقمي اإحدى مهّمات املكتبة  وخمط�طات جربان خليل جربان. من 

الإطلع على جمم�عة الرتاث اللبنايّن بجميع ج�انبه الثقافّية والعرقية.

املكان: جامعة الروح القد�س، الك�سليك، ج�نيه، التاريخ: 7 حزيران من ال�ساعة 9 �سباحًا حتى 1 بعد الظهر، 9 حزيران من 

essinegemayel@usek.edu.lb ،1378 :ال�ساعة 9 �سباحًا حتى 5 بعد الظهر، للإ�ستعلم: 71 00 60 09 مق�سم

 
UMAM Documentation & Research

UMAM Documentation & Research capitalizes on its enduring citizen-oriented perspective to 
contribute to the archival and preservation of Lebanon’s memories, which helps make them 
accessible to interested audiences. The organization’s interest focus specifically on Lebanon’s 
relatively recent yet turbulent past, about which UMAM D&R has consistently promoted both 
public information and debate. 

Location: Villa Mohsen Slim, Boulevard Ghobeiry, next to al-Mahdy Mosque, Haret Hreik, Date: June 7 – 9, 10 am – 6 pm 
Contact: 01 55 36 04, z.assaf@umam-dr.org

أمم للتوثيق واألبحاث
تاأ�س�ست اأمم للت�ثيق والأبحاث كجمعية غري حك�مية، غري ربحية، يف عام 2005/2004. واإذ تعمل اأمم، كما 

يدل ا�سمها، على ت�ثيق ما اختلف على لبنان من مراحل عنف ونزاع من خلل جمع، وحفظ، ما ت�سل اإليه من 

وثائق ورقية، �سمعية ب�رشية وغري ذلك، فاإن ن�ساطها يتجاوز ذلك اإىل اقرتاح قراءات، نظرية وفنية، ملا جتمعه.

 املكان: فيل حم�سن �سليم، ب�لفار الغبريي، قرب م�سجد املهدي، التاريخ: 7-9 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى

z.assaf@umam-dr.org ،01 55 36 04 :6 م�ساًء، للإ�ستعلم 

 
The Revival Project of the Lebanese National Library

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.

Location: Port of Beirut, Free Zone, 2nd and 3rd floors, facing Charles Helou Station 
Date: June 7, 9 am – 1 pm, Contact: 01 56 21 71, geka@bnl.gov.lb, http://www.lnl.gov.lb

مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية اللبنانية
املكتبة ال�طنية اللبنانية هي وريثة مكتبة بريوت الكربى، التي افتتحت عام 1922 واأقفلت اأثناء احلرب �سنة 

1979. �ستفتح املكتبة اأب�ابها للعم�م يف مبناها امل�ستقبلي يف ال�سنائع عام 2015. مبنا�سبة الي�م العاملي 

للأر�سيف، تعر�س املكتبة يف مقرها احلايل )مرفاأ بريوت( جمم�عة من مقتنياتها الثمينة. 

املكان: مرفاأ بريوت، املنطقة احلرة،الطابق الثاين والثالث مقابل حمطة �سارل حل�، التاريخ: 7 حزيران من ال�ساعة 9 

 http://www.lnl.gov.lb ،geka@bnl.gov.lb،01 56 21 71 :سباحًا حتى 1 بعد الظهر، للإ�ستعلم�

 
L’Orient-Le Jour

L’Orient-Le Jour is the only French-speaking daily newspaper in Lebanon. Born in 1971 after the 
merger of L’Orient (founded in 1924 by G. Khabbaz and G. Naccache) and Le Jour (founded in 
1934 by M. Chiha). These archives, available since 1925, contain a rich combination of two 
different political points of view, both defending the same democratic values.

Date: June 9, 11 am – 5 pm, Location: Hazmieh, Baabda 45-254, Contact: 05 95 64 44, archives@lorientlejour.com

لوريون لوجور
اندماج  انطلقت عام 1971 بعد  الفرن�سية.  الناطقة باللغة  ال�حيدة  اللبنانية  ال�سحيفة   الوريان- ل�ج�ر هي 

مي�سال   1934 �سنة  و ل�ج�ر )اأ�س�سها  نقا�س(  ج�رج  و  خباز  غربيال   1924 �سنة  �سحيفتي الوريان )اأ�س�سها 

خمتلفتني،  �سيا�سيتني  روؤيتني  من  غني  مزيج  على  يحت�ي   1925 العام  منذ  املت�فر  الأر�سيف  هذا  �سيحا(. 

تت�ساركان بالدفاع عن القيم الدميقراطية ذاتها. 

 املكان: حازميه، بعبدا 45-254، التاريخ: 9 حزيران من ال�ساعة 11 �سباحًا حتى 5 بعد الظهر، 

archives@lorientlejour.com ،05 95 64 44 :للإ�ستعلم

 
Recto Verso Library 

RectoVerso – the library of MACAM (Modern and Contemporary Art Museum) at Monot Street 
in Beirut is specialized in archiving the plastic arts in Lebanon. Its shelves carry more than one 
thousand titles on painting, sculpture, architecture, design and photography.  Its well-developed 
database will go online soon. RectoVerso has become since its establishment in 2009 the refer-
ence library in its field in Lebanon.

Date: June 7 – 8, 10 am – 6 pm, Location: Monot Street 58,  
Contact: 01 33 09 94, 71-34 77 16, info@rectoversolibrary.com

مكتبة ركتوفيرسو
الفن  بار�سفت  املتخ�س�سة  بريوت  يف  واملعا�رش )  احلديث  الفن  (متحف  مقام  متحف  مكتبة   – ريكت�فري�س� 

والت�سميم  والعمارة  والنحت  الر�سم  حقل  يف  عن�ان  الف  من  اكرث  على  رف�فها  حتت�ي  لبنان.  يف  الت�سكيلي 

اإخت�سا�سها وقد ا�سبحت منذ  الف�ت�غرايف، وهي تط�ر با�ستمرار قاعدة معل�مات دقيقة يف حقل  والت�س�ير 

عام 2009 مرجعا لكل باحث يف الفن الت�سكيلي يف لبنان. 

 املكان: �سارع م�ن� 58، التاريخ: 7 - 8 حزيران من ال�ساعة 10 �سباحًا حتى 6 م�ساًء، 

info@rectoversolibrary.com ،01 33 09 94 ،71 34 77 16 :للإ�ستعلم



Arab Center for Architecture (ACA)
املركز العربي للعمارة

Arab Image Foundation (AIF) 
ورة qشüة للqشة العربي� qاملوؤ�ش

Foundation for Arab Music Archiving & Research (AMAR)
�شة التqوKي≤ والبحå ‘ املو�شيقى العربيqة  qموؤ�ش 

Annahar Information Center
مركز النqهار للمعلومات

American University of Beirut (AUB), University Libraries, 
Archives and Special Collections Department
 OاFرة الأر�شيف واملéموعات اÿاUشة التابعة ملµتبات ا÷امعة 

الأمÒكية ‘ بÒوت 

Bibliothèque Orientale
Université Saint-Joseph de Beyrouth
 املµتبة الûرضbية - Lامعة القدي�¢ يو�شف

Daralhayat Information Center
 مركز معلومات Oار ا◊ياة

Fondation Liban Cinéma
�شة لبنان �شينما qموؤ�ش 

The Fouad Debbas Collection (TFDC)
 ‹موعة فوؤاO Oبا�¢

Instituto Cervantes de Beirut
 معهد Kربانت�¢ ‘ بÒوت

Institute for Palestine Studies (IPS)
 موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�ش£ينية

The Revival Project of the Lebanese National Library
 مûرضو´ النهو�¢ باملµتبة الوWنية اللبنانية 

L’Orient-Le Jour
 لوريون لوLور

Recto Verso Library
 مµتبة ركتوفÒ�شو 

Solidere
 �شوليدير

Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)
Conservation and Restoration Unit 
 Lامعة الروì القد�¢, الµ�شلي∂

UMAM Documentation & Research
çي≤ والأبحاKاأ· للتو 
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