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الصحفيون المتجولون
تقابل  Ilario Ruoccoمع بعض الوفود يوم السبت
«لقد كانت تجربتي األولى في مؤتمر اإلفال في عام 2003
وكنت متطوعاً .كانت هذه بداية جيدة فقررت أن ألتحق باإلفال
وألعب دوراً بها ،ومنذ ذلك الوقت ذهبت الى جميع المؤتمرات.
وأنا حالياً عضو باللجنة التنفيذية لقسم مباني المكتبات والمعدات.
وأنا هنا مع  3من زمالئي المتطوعين ومع  3آخرين مشاركين
كوفود في المؤتمر .وأرى ميالنو هذه األيام مهجورة؛ وكنت
أتمنى أن أجد في مبنى المؤتمر مساحة كافية للعمل مع الزمالء
بطريقة غير رسمية أو للجلوس واستخدام جهاز الكمبيوتر
المحمول الخاص بي أو الالسترخاء على كرسي.
 ،Olaf Eigenbrodtجامعة  ،Humboldtبرلين
«أنا هنا مع مؤسسة بيل وميلندا جيتس ،وأعمل من أجل ربط
األفراد بالمعلومات وتوفير فرص كافية لوجود مدخل مجاني
وحر ألجهزة الكمبيوتر وشبكة االنترنت ومن أجل تعزيز
وتحسين وجود مدخل للتعلم على مستوى العالم .هذه هي المرة
األولى لي في مؤتمر اإلفال».
Stuart Politi
«أنا من فنلندا وهنا للمرة األولى في مؤتمر اإلفال .أحب ايطاليا
وميالنو بشدة».
 ،Jessica Parlandمن Essen
«لقد تخصصنا في علم المكتبات والمعلومات في تايوان ،وأتينا
الى ميالنو للمشاركة في برنامج  ،CPDWLكما حضرنا
االجتماع الفرعي في بولونيا .ونتمنى أن تتوفر خدمة انترنت
 WiFiالسلكي مجاناً وأن يكون هناك أكثر من زيارة للمكتبات
االيطالية وليس مجرد زيارة واحدة».
Wei-Tzu Huang, Wei Min Fan, Yu-Hsuan Chang
«هذه هي تجربتي الثانية في مؤتمر اإلفال بعد مؤتمر كيبك في
العام الماضي .لألسف ال توجد كراسي لنستريح ونسترخي
عليها».
 ،Pilar Morenoمدريد
أكتشفت أماندا جاكيت بعض األشخاص المتواجدين بالمؤتمر....
«أنا سعيدة ،فكم وددت بالفعل أن أتواجد هنا!» Lucia
 - Vincenzettiسكرتير دار نشر رياضية Calzetti and
 Mariucciبايطاليا ،وهي متطوعة جديدة وتحب التعرف على
أشخاص جدد من عالم المكتبات وتحب زيارة ميالنو.
( Tania Siglindeأمينة مكتبة موسيقية بجامعة مونتريال،
كيبك) وهي المساعدة الشخصية لكالوديا الكس للعام الثاني:

وهي فخورة جداً إلختيارها لهذا العمل ومتحمسة جداً لزيارة
السكاال.
«أنا متحمسة جداً لهذه الفرصة لالتصال والتواصل مع
المكتبيين من جميع أنحاء العالم والتاحة الفرصة لي ألقدم
 Artstorلجمهور أكبر ،Rachel Harrison ».عارضة لـ
 ،Artstorمكتبة رقمية للفن.
«من المهم بالنسبة لي أن أتواجد هنا ألن السويد واالتحاد
السويدي للمكتبات سينظمان مؤتمر اإلفال القادم في جوتنبرج.
ونحن هنا لنتعلم كيف ننظم المؤتمر ،ولدعم ومساندة مؤتمر
العام القادم ولنتقابل مع الزمالء واألصدقاءNiclas - ».
 Lindbergالسكرتير العام لالتحاد السويدي للمكتبات.
 Nick Warnockو (Hart Booppanonعارضان
البتكارات  Atizبالواليات المتحدة األمريكية) وهما يقومان
بتجميع ماسح كتب ضوئي آلي ويقوالن« :إن تكلفته بسيطة
واستخدامه سهل».
( Elie Youmbaمدرسة في المعلومات والتوثيق في IRAF
بالجابون) وهي تتطلع الى ابتكارات وأدوات معلوماتية من أجل
االدارة الحالية للمعلومات والوثائق وذلك بالرغم من مشاكل
الكهرباء والمداخل المعلوماتية في أفريقيا.
«هذه هي تجربة جميلة لمالقاة المهنيين من جميع أنحاء
العالم .أتمنى أن يتاح لي الوقت لحضور مؤتمرات حول
الحرية الفكرية ألنها موضوع رسالة الماجستير الخاصة بي».
 Vanessa Allnuttطالبة بمجال علم المكتبات والمعلومات
بجامعة مونتريال بكيبك ومترجمة متطوعة لإلفال أكسبريس.
 Natalia Gramaتحدثت الى Svetlana A. Gorokhova
نائب مدير البرامج الدولية العامة ،مكتبة الوالية لألدب األجنبي
بموسكو وهي عضو باللجنة التنفيذية الدائمة لخدمات المكتبات
للشعوب متعددة الثقافات.
«هذه هي المرة األولى لي في ميالنو ،وأنا أحب المدينة
وسكانها .لقد كان مؤتمر اإلفال األول لي في عام  1994في
كوبا ،ومنذ ذلك الوقت شاركت في جميع مؤتمرات اإلفال .إن
الفكرة األساسية المفضلة لي هي التسامح .التسامح بمعنى أن
تعيش الشعوب مختلفة الثقافات معاً وتعمل معاً بدون مشاكل،
وهذه الفكرة موجودة ومهمة في روسيا وايطاليا وفي كل العالم.
وهي واحدة من أهم المهام التي يجب أن تقوم بها المكتبات من
أجل دعم وتعزيز المجتمع متعدد الثقافات».
 Bogumila Zylkaتحاورت مع اثنين من الحاضرين
«هذا هو مؤتمر اإلفال األول لي ،وأنا هنا إلثراء وتعزيز
ً
خاصة في مجال المكتبات متعددة الثقافات.
خبرتي،
 Bibliomediaهي مكتبة توفر للمكتبات األخرى كتب
األطفال والنشء في مختلف اللغات .بعد اليوم األول للمؤتمر أنا
واثقة أنه سيمنحني خبرات قيمة».
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 ،Ruth Fassbind-Eigenheerمدير مكتبة Bibliomedia
 Schweizفي  Solothurnبسويسرا

الجلسة المفتوحة :من  8:30ص الى  9:15ص،
االثنين  24أغسطس

«كعضو في اللجنة التنفيذية الدائمة لخدمات المكتبات للشعوب
متعددة الثقافات في الفترة من  2003حتى  2007وكعضو
مسئول عن المراسالت فإن حضوري لهذا المؤتمر هو
استمرارية لعملي والهتماماتي بهذا المجال .ال زال الوقت
مبكراً لكي أعبر عن آرائي عن هذا المؤتمر ولكن أستطيع القول
بعد اشتراكي في  3مؤتمرات سابقة أن موضوع تعدد الثقافات
يزداد أهمية كل عام ويتم مناقشته على مختلف المستويات».
 ،Domenico Ciccarelloجامعة باليرمو بايطاليا

ا لسيد ة B e n e d e t t a /
 ،Cibrarioكاتبة ايطالية
وحائزة على جائزة كامبيللو
Campiello
ولدت Benedetta Cibrario
في فلورنسا عام .1962
وفي سن المراهقة انتقلت مع
عائلتها الى مدينة تورين حيث
التحقت بـ Liceo Classico
 d›Azeglioوحصلت على
شهادتها في تاريخ السينما تحت
اشراف Gianni Rondolino
وكانت الرسالة التي قدمتها تدور
حول مايكل باول .Michael Powell
ولقد كانت  Benedetta Cibrarioمحررة لجريدة الفن
 Giornale dell’Arteكما كانت تكتب من حين آلخر في
جريدة  ،L’Espressoوفي السنوات األخيرة كرست نفسها تماماً
للكتابة.
وفي عام  2008فازت بجائزة كامبيللو  Campielloعن روايتها
‘ ’Rossovermiglioوهي أول عمل أدبي لها .وتقدم الرواية
قصة مركبة لحياة امرأة في أوائل القرن العشرين (تبدأ القصة في
عام  )1928وذلك من خالل وصف لألرستقراطية االيطالية،
لمدينة تورين وتالل تشيانتي  Chiantiوشعر النبيذ.
وجائزة كامبيللو هي جائزة أدبية ايطالية متميزة تُمنح كل عام.
تقوم هيئة محكمين من خبراء أدبيين بتحديد األعمال التي نُشرت
خالل العام وأثناء مناقشة علنية يتم اختيار خمسة أعمال تصل
الى التصفية النهائية .بعد ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق هيئة
محلفين مكونة من  300قارئ يمثلون مجموعات اجتماعية،
ثقافية ،ومهنية مختلفة من كل إقليم بايطاليا.
وكلمة كامبيللو هي تصغير لكلمة كامبو .وعلى عكس المدن
األخرى التي تستخدم كلمة ‘ ’piazzaلتشير الى ميدان معين،
فان فينيسيا (التي ُعقد بها أول احتفال) تستخدم كلمتي كامبو
وكامبيللو لإلشارة إلي الميدان الصغير.
وقد مُنحت أول جائزة لـ  Primo Leviعن سيرته الذاتية التي
صدرت تحت عنوان .La Tregua
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نداء للمساهمة في وديعة اإلفال
ُ
نشأت وديعة اإلفال في اجتماع مجلس االدارة الذي ُعقد في اوسلو عام .2005
أ ِ
تتكون الوديعة من  3محتويات أساسية:
• محتوى "الفرص"
ً
ستستخدم اإلفال بعضا من مواردها المالية للقيام بمبادرات جديدة وتطوير برامج وخدمات جديدة ألعضائها.
• محتوى "التصدي لألزمات"
تقوم اإلفال بجمع موارد مالية تخصص لمشروعات مختارة وذلك للمساعدة في مواجهة العواقب التي تنجم عن الكوارث
الطبيعية أو التي يصنعها اإلنسان والتي تؤثر على المكتبات في أي وقت أو أي مكان تحدث فيه هذه األزمات.
• محتوى "محاور اإلفال"
يساند هذا المحتوى خدمات العضوية المستمرة لإلفال ،األنشطة المهنية ،واألنشطة الداعمة.
سيتلقى كل من يساهم في وديعة اإلفال خاتم على شكل مفتاح كوسيلة للتعبير عن االمتنان والشكر لمساهمته.
يمكن ارسال التبرعات الى سكرتارية اإلفال في القاعة الصفراء رقم  .3ويمكن أن تقدم التبرعات المالية النقدية الى
السكرتارية أو في جناح اإلفال في قاعة العرض (جناح .)823-821
أود أن أساهم في وديعة اإلفال
محتوى محاور اإلفال
			
محتوى الفرص
أي مما سبق
		
محتوى التصدي لألزمات
مبلغ المساهمة:
يورو_______________ :
عمالت أخرى__________________ :
سأقدم مساهمتي عن طريق
تحويل بنكي
اسم البنكABN AMRO nv :
المكانThe Hague :هولندا
رقم الحساب911 38 36 51 :
كود الـ swift: ABNANL2A
كود الـ IBAN: NL23ABNA0513638911
شيك مصرفي
برجاء الدفع ألمر CH The Hague, Netherlands 2095 ,95312 IFLA Headquarters, Box :
المركز الرئيسي لإلفال  ،هولندا
بطاقة ائتمان
كارت ماستر
فيزا
أمريكان اكسبريس
اسم صاحب البطاقة_______________________________ :
رقم البطاقة____________________________________ :
تاريخ إنتهاء الصالحية___________________:
التوقيع___________________________ :
كود الحماية________________ :
برجاء ارسال فاتورة مقدمة بالمبلغ الذي تم دفعه.

4

4

نداء من أجل دعم إعادة بناء مكتبة  Beichuanبالصين
( Eléonore de Merodeمنسق
برنامج  ،CERمنحة األمير
 ،Clausهولندا) و Marcia
(Lei Zengجامعة والية كنت
ومتطوعة لمكتبة ،Beichuan
الصين/الواليات المتحدة األمريكية)
لقد كانت مقاطعة  Beichuanواحدة
من أسوأ األقاليم التي تأثرت بزلزال
 12مايو  .2008لقد لقي حوالي
 20,000شخص حتفهم في الزلزال
واضطر  14مليون شخص الى
ترك أماكن معيشتهم .كما انهارت
معظم البنية التحتية للمقاطعة كنتيجة
للهزات األرضية التي حدثت ،أو
ُدمرت بسبب االنهيار الصخري
الذي نتج عن الزلزال .لقد انهارت مكتبة مقاطعة Beichuan
 Qiangالمستقلة بالكامل وأدى هذا الى وفاة أحد العاملين
بها ،وفقد معظم مقتنياتها القيمة تحت  20متر من األنقاض.
وأُنقذت السيدة  Li Chunمديرة المكتبة بعد قضاء  75ساعة
تحت األنقاض وظلت تحت العالج بالمستشفى لعدة أشهر.
لقد لعبت المكتبة دوراً هاماً في حفظ التراث الثقافي
ألقلية  Qiangالمهددة باالنقراض ،كما قدمت خدمات
هامة للذين يعيشون في المناطق الريفية وخدمت عشرات
األلوف من المستخدمين ،ومن ثم قدمت المعرفة والتعليم
والتكنولوجيا الالزمة لدعم ومساندة نمو االقتصاد القومي.
لقد لحق الدمار بمقاطعة  Beichuanبدرجة تجعل من الصعب
إعادة بنائها مرة أخرى ،فهي تقع في منطقة حزام الزالزل والتي
تعتبر منطقة خطيرة جداً ومن ثم يصعب إعادة بناء ما ُدمر في
نفس المكان .لذا وافقت الحكومة على الخطط التي ُوضعت لبناء
مدينة جديدة بأكملها في موقع جديد .لقد تم اختيار موقع المكتبة
الجديدة ضمن الخطة الرامية لبناء المدينة ،ومن المتوقع أن يبدأ
البناء حوالي شهر سبتمبر  ،2009وتقدر تكاليف إعادة بناء
المكتبة بحوالي  14مليون يوان – حوالي  1.45مليون يورو.
وبالرغم من هذه الظروف الصعبة ،فال يزال العاملون المثابرون
بالمكتبة يخدمون القراء المحليين بشجاعة حتى بعد حدوث هذه
الكارثة وذلك عن طريق إنشاء وإدارة حوالي  20فرع مؤقت للمكتبة
مبنيين بمواد صلبة وذلك في القرى المنتشرة في إقليم .Beichuan
ويدير هذه الفروع عدد من المتطوعين الذين تم استقطابهم من
أماكن مختلفة من المقاطعة والذين التزموا بالخدمة لمدة  6شهور

على األقل إلثراء الحياة الثقافية لألشخاص الذين تأثروا بالزلزال.
يبذل العاملون المثابرون في المكتبة والمتطوعون جهوداً كبيرة
لجمع التبرعات الالزمة إلعادة إنشاء خدمات وتسهيالت المكتبة.
لقد تأثر كثير من األشخاص والمنظمات بالكارثة التي لحقت بهذا
المجتمع المحلي ،لذا فقد قدموا يد العون الى مكتبة  Beichuanمن
خالل التبرعات أو العمل كمتطوعين في فروع المكتبة المؤقتة.
سيتم بناء المكتبة الجديدة من خالل الدعم الكبير الذي تقدمه
مقطاعة ( Shandongوالذي أُعدت له ميزانية خاصة تُقدر بـ
 12.800ايوان أو مليون و 317ألف يورو) .باالضافة الى هذا
فلقد تلقت المكتبة تبرعات في صورة مئات من الكتب وأرفف
كاف لغرفة قراءة واحدة في المكتبة ،ومكتبة
الكتب وأثاث ٍ
متنقلة .من خالل برنامج مواجهة الطورائ في األزمات الثقافية
( )CERشاركت المنحة المالية لألمير  Clausمن أجل الثقافة
والتنمية (ومركزها أمستردام) مع المكتبة والمركز الثقافي
الهولندي – مركز سيراميك بمدينة ماسستريتشد Maastrished
وجمعت  120ألف يورو لدعم بناء أماكن آمنة لتخزين مقتنيات
المكتبة المتزايدة .وتؤمن  CERبأن إنقاذ التراث الثقافي يعطي
األمل والتعزية للمجتمعات التي تعاني من التأثير السيء لهذه
الكارثة وبالتالي تساهم في إستعادة الكرامة اإلنسانية ،وفي خلق
االستمرارية واإلحساس بالهوية .ومن ثم تؤمن منحة األمير
كالوس أن الثقافة هي احتياج رئيسي وأن مواجهة األزمات
االقتصادية البد أن يكون جزءاً أساسياً من المساعدة اإلنسانية.
وهنا تناشد اإلفال ومنحة األمير كالوس ومكتبة Beichuan
المشاركين في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات من أجل
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تقديم تبرعات من شأنها مساعدة مكتبة  Beichuanعلى التغلب
علي هذه الكارثة .وال تزال هناك حاجة باألخص إلي جمع تبرعات
ألرفف الكتب من أجل توفير االستعارة وأماكن للتخزين ،كما توجد
الحاجة إلى حجرة للشباب وخدمات وتسهيالت للمعاقين وأجهزة
كمبيوتر لحجرات القراء االلكترونية وكمبيوتر خادم .اذا ما أردت
المساعدة ،فبرجاء االتصال بـ  CERعلى البريد االلكتروني:
 cer@princeclausfund.nlأو تقديم تبرع (اكتب اسم "مكتبة
 )"Beichuanالى اإلفال من خالل الموقع االلكتروني لإلفال
(.)http://www.ifla.org/files/hq/ifla-fund-en.pdf
لمزيد من المعلومات برجاء الرجوع الى :
www.princeclausfund.nl / cerprinceclausfund.nl

جلسات عرض المنتجات
ستُعقد كل الجلسات في القاعة الخضراء رقم  3بالمستوى
األول.

االثنين 24
أغسطس

الشركة

العنوان

المتحدث

من  10:15الى
11:00

EBESCO

 EBESCOمحاليل متكاملة من

و Marco Cassi
Fabio Di Bello

من  13:15الى
2:00

Thomson
Reuters

اتجاهات البحث الصينية في
التكنولوجيا الخضراء :استخدام
قاعدة بيانات االستشهادات
من ) (CSCDالعلمية بالصين
االكاديمية الصينية للعلوم لتحديد
البحث الحالي القادم من الصين

 Zhangسيقوم
بشرح كيفية Xiaolin
جنباً  CSCDاستخدام
الى جنب مع ويب
العلوم وويب المعرفة
وذلك للمساعدة في
تحديد وتعريف البحث
األصلي في الصين
وفي أنحاء العالم

من  14:15الى
15:00

ProQuest

طرق جديدة لبحث واكتشاف
 ProQuestالمحتوى من

مدير Mike Visser،
برامج التخطيط

الثالثاء 25
أغسطس

الشركة

العنوان

المتحدث

من 10:15
الى 11:00

BEIC
цифровая

المكتبة األوروبية في( BEIC
ميالنو) :المهمة ،المشروع،
والمكتبة الرقمية

Prof. Giovanni
Solimine,
Prof. Paul
Gabriele Weston,
Dr. Danilo
Deana

من 11:15
الى 12:00

Ex Libris

المكتبة الرقمية BEIC
واألدوات الرقمية

Dr. Danilo
Deana

من 14:14
الى 15:00

الوكالة
اليابانية للعلوم
والتكنولوجيا
)(JST

و J-STAGE
برنامج Journal@rchive ،
الجريدة االلكترونية الدراسية
واسعة النطاق في اليابان

و Kota Aoyama
قطاع Shuo Zhang
الجرائد االلكترونية،
الوكالة اليابانية للعلوم
) (JSTوالتكنولوجيا
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اإلفال على فيلم يعود إلي عام 1929

اإلفال على فيلم يعود إلي عام 1929
يمكن مشاهدة فيملين قصيرين (من جريدة السينما) تم تصويرهما بمناسبة المؤتمر األول الذي ُعقد في روما،
فلورنسا وفينيسيا في يونيو عام  1929وذلك على موقع اإلفال االلكتروني لألرشيف التاريخي للمؤسسة القومية
Luce، www.archivioluce.com .
هذا الموقع االلكتروني  -وهو أرشيف ثري جداً للوسائط المتعددة – متوفر باللغة االيطالية فقط ولكن يمكن بسهولة رؤية
”: I congressisti bibliotecari sul Palatinoالفيلمين من خالل البحث عنهما عن طريق العنوان (مجال البحث
and “Il Congresso dei bibliotecari a Villa Falconieri
في روما (يوضح  Palatinoالفيلم األول (ومدته  26ثانية) يوضح زيارة المكتبيين لمنطقة باالتينا
الملخص بعض األخطاء) ،في الفيلم الثاني (ومدته  46ثانية) نرى المكتبيين أثناء زيارة لفيال
ا Frascatiفي  Falconieriبالقرب من روم

اللجنة الدائمة لتكنولوجيا المعلومات مقدمة عن ميالنو
الموضوع :المجال المفتوح لالنترنت لوفود اإلفال في
مؤتمرها السنوي
خلفية عن الموضوع :اإلفال هي مجتمع المهنيين العاملين في مجال
المعلومات والذين لديهم روابط فعالة مع زمالئهم على المستوى
الدولي .من المهم أن يتوفر للوفود في مؤتمر اإلفال مدخل غير
محدود لالنترنت الالسلكي ( )WiFiبدون أي مقابل من أجل تسهيل
الحوار واالتصال المباشر أثناء االجتماعات واألحداث المختلفة.
لقد تغيرت طبيعة أحداث المؤتمر بصورة كبيرة في السنوات
األخيرة ،وأصبح من المتوقع اآلن أن تستطيع الوفود االتصال
مباشر ًة وبصورة متواصلة من خالل التويتر، Twitter
المدونات االلكترونية ،وقنوات اتصال أخرى تمكنهم من تتبع
األحداث أثناء تطورها .وتستخدم قنوات االتصال بصورة
كبيرة بواسطة األشخاص الذين ال يتمكنوا من حضور المؤتمر
وهي طريقة ممتازة للدعاية للحدث نفسه ،على سبيل المثال:
أثناء االجتماع الفرعي بفلورنسا حول "التكنولوجيا الناشئة"
والذي عقدته اللجنة الدائمة لعلم تكنولوجيا المعلومات ،فلقد
استطاعت  9وفود متابعة الحدث .ومن هذا المنطلق ال
يمكن اعتبار توفر مدخل لالنترنت خدمة اضافية تطوعية
للمؤتمر ولكنها باألحرى إضافة ضرورية للمؤتمر نفسه.
الحل  :أن تلتزم اإلفال بتوفير مدخل مجاني لالنترنت
للوفود في ميالنو وفي مؤتمرات اإلفال في المستقبل.
رئيس
،Reinhard
Altenhöner
المعلومات
تكنولوجيا
لعلم
الدائمة
اللجنة
المعلومات
منسق
،Edmund
Balnaves
المعلومات
تكنولوجيا
لعلم
الدائمة
باللجنة

 ،Aldo Pirolaمدير نظام المكتبات العامة في ميالنو
لقد تم اختيار ميالنو الستضافة
المؤتمر الدولي الخامس والسبعين
لإلفال .ويتماشى هذا االختيار مع
تقليد يعود عمره الى قرن مضى
ويجمع ما بين الثقافة والمهارة.
لقد لعبت ميالنو دوراً هاماً طوال
الفترات المختلفة من تاريخ أوروبا،
وكانت لفترة قصيرة عاصمة
االمبراطورية الرومانية .وال تزال
المدينة تحمل بصمة العصور المختلفة في تاريخها :فنستطيع
أن نجد العناصر الالتينية ،الجيرمانية ،االسبانية والنمساوية في
المعمار وأسلوب حياة األشخاص في ميالنو ،فهم ايطاليون بدرجة
كاملة ولكنهم متداخلون في أوروبا المعاصرة .لقد غيرت الثورة
الصناعية نسيج هذه المدينة بصورة كاملة ،مما نتج عنه حياة
جديدة القتصاد المدينة وذلك بسبب تغير كثير من الصناعات التي
نتجت عن استخدام التكنولوجيا الحديثة .لقد ساهمت ميالنو بدرجة
خاصة في مجاالت الموضة والتصميم مما أضفى لوناً جديداً على
حياة ميالنو المعاصرة وساهم في شهرتها على مستوى العالم.
لقد أعتاد ليوناردو دافينشي العمل في ميالنو ،وال تزال
بعض مخطوطاته تمثل جزءاً من مقتنيات المتاحف وصاالت
العرض في مدينتنا ،وستُعرض بعض صفحات من هذه
الوثائق في المؤتمر .وخالل القرن التاسع عشر كانت ميالنو
هي مركز “ ”bel cantoااليطالية .لقد تنافس المؤلفون
الموسيقيون مثل فيردي وبيلليني ودونيزتي حتى يجعلوا
من السكاال واحدة من أشهر دور األوبرا في العالم .وتعتبر
االحتفاالت والحفالت الموسيقية والعروض المسرحية جزءاً
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ال يتجزأ من الحياة في ميالنو مما يعطيها نكهة عالية وخاصة.
وأخيراً وليس آخراً ،يوجد في ميالنو  26مكتبة منتشرة في
منطقة العاصمة التي يقطنها أكثر من مليون شخص .إن نظام
المكتبات المحلية لميالنو يوفر للمواطنين بمختلف أعمارهم
ً
مدخال لكم هائل من مصادر المعلومات الحديثة والتي تتسم
بالجودة العالية .وتتصل كل هذه المكتبات من خالل شبكة اتصال
ً
مدخال لكل مقتنيات هذا النظام.
واحدة مما يتيح للمستخدمين

كيف تجعل الجلسة ناجحة!
ملحوظات لرؤساء الجلسات
لضمان نجاح الجلسة ،على رؤساء الجلسات مراعاة التالي:
 تقديم موجز لموضوع الجلسة والمحاضرين ،مع إعالن اللغةالمستخدمة.
 التأكد من أن المتحدث يستخدم الميكروفون ،وباألخص عندوجود ترجمة فورية.
كاف لألسئلة والمناقشة ،سواء كان
 التأكيد على إتاحة وقت ٍذلك بعد كل متحدث أو في نهاية الجلسة.
 أن يطلبوا من المتحدثين من القاعة أن يقوموا بتعريف أنفسهموأن يتحدثوا في الميكروفون.
 التأكيد على أال تتعدى الجلسة الموعد المحدد لها بأي شكلمن األشكال ،حيث أن ذلك سيؤثر على مواعيد االجتماعات
الالحقة .رئيس جلسة االجتماع التالي له كل الحق في مقاطعة
وإنهاء االجتماع إذا تعدى الوقت المحدد له.

ملحوظات للمتحدثين
 على المتحدثين التحدث ببطء ووضوح مع األخذ في االعتبارأن لغة العرض قد تكون أجنبية لنسبة كبيرة من الحاضرين
ً
(مثال:
 على المتحدثين االنتباه لطلبات المترجمين الفوريينالتحدث ببطء ،التحدث في الميكروفون ،الخ)
 على المتحدثين  -كلما أمكن  -عدم القراءة من الورق،بل تقديم ورقة البحث الخاصة بهم وإلقاء الضوء على أهم
النقاط بها ،وبهذه الطريقة يشجعون المستمعين على مناقشة
محتوى الورقة ،ألنه من السهل جذب انتباه الحاضرين
عند الحديث من ملخص يحتوي على النقاط الرئيسية.

جلسة المكتبات الزراعية اللقاء
الضوء على المجال المفتوح
للمعلومات على مستوى العالم
يُقال أنه بمكن تأجيل أي شئ إال الزراعة،
لذلك فتوفير المعلومات في الوقت المناسب
للفالحين وأصحاب المزارع والباحثين
وواضعى السياسات على درجة كبيرة من
األهمية لضمان وجود تطور زراعى مستمر
في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.
سيتناول المتحدثون من دول مختلفة هذه
الفكرة األساسية "االتجاهات الدولية الخاصة
بالمجال المفتوح للمعلومات الزراعية"
وذلك يوم االثنين الموافق  29أغسطس
 2009فى القاعة البرتقالية Orange Hall
من الساعة  1.45إلي  3.45بعد الظهر.
سيتضمن المتحدثون G.E. Gorman
من نيوزيالندا Florence Muinde ،من
كينيا  Stephanie Haasمن الواليات
المتحدة األمريكية Fred Merceur
من فرنسا A.P. Singh ،من الهند،
 Kayvan Koushaمن ايرانRonald ،
 Muntasiمن زيمبابويImma ،
 Subiratsمن منظمة األغذية والزراعة
لألمم المتحدة .وستدير الجلسة Deva E.
 Reddyمن الواليات المتحدة األمريكية.
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هل

لديك أخبار شيقة
عن مؤتمر االفال تود أن
تشاركها مع الوفود األخرى بالمؤتمر؟
برجاء تقديم األخبار التي لديك الى سكرتارية اإلفال بالقاعة الصفراء رقم  3أو الى
مركز اإلفال اكسبريس (القاعة  4 MRو)5
في موعد أقصاه  ٢ظهراً كل يوم حتى يوم األربعاء  26أغسطس.
يجب أن تحصل هذه األخبار المقدمة لإلفال اكسبريس على موافقة اإلفال.
لن تقوم مجلة المؤتمر  IFLA Expressبنشر أية إعالنات عن مناسبات
غير الموجودة بالبرنامج الرسمي للمؤتمر؛ فمثل هذه المعلومات
يجب أن توضع على لوحة االستعالمات العامة الموجودة في
منطقة التسجيل.

المؤتمر الدولي السابع عشر “« ،”2010 Crimeaكريميا »2010
«المكتبات ومصادر المعلومات في العالم المعاصر للعلوم ،الثقافة،
التعليم والعمل»
سوداك ومدن أخرى من كريميا ،الجمهورية المستقلة لكريميا ،أوكرانيا 13 – 5
يونيو 2010
مؤتمر كريميا هو المنتدى المهني الدولي للقيادة وللعاملين
بالمكتبات ،لدور النشر وتجارة الكتب ،المتاحف ،األرشيف،
مراكز المعلومات ،الجامعات ،الكليات وشركات الكمبيوتر
واالنترنت .يُعقد المؤتمر تحت رعاية اإلفال ويحضره سنوياً
 1500مشارك من أكثر من  40دولة من جميع أنحاء العالم.
الموضوع الرئيسي لمؤتمر عام  2010هو «دور المكتبات في
تحسين الثقافة المعلوماتية وحفظ التراث الثقافي في نسق التطور
االجتماعي الحالي».
يمكن للمكتبات ،االتحادات ،الناشرين ،الجامعات والشركات أن
ينتهزوا هذه الفرصة لعرض منتجاتهم في معرض كريميا لعام
 .2010ويمكن للعارضين ترتيب عروض خاصة لمنتجاتهم
وخدماتهم باالتفاق مسبقاً مع اللجنة المنظمة.
لغات المؤتمر :الروسية ،األوكرانية ،االنجليزية .وسيتم توفير
ترجمة فورية في اجتماعات المؤتمر.
سيتم ترتيب برنامج اجتماعي وثقافي يتضمن جوالت سياحية،
عروض موسيقية ،وحفالت للمشاركين في المؤتمر.
لمزيد من المعلومات حول التسجيل وتقديم أوراق بحثية بالمؤتمر

برجاء االتصال باللجنة المنظمة :
تليفون2490-621 )495(7+ ,9458-624 )495(7+ :
فاكس9750-625 )495(7+ ,9862-621 )495(7+ :
البريد االلكترونيCRIMEA@gpntb.ru :
الموقع االلكتروني للمؤتمر http://www.iliac.org/
crimea2010
h t t p : / / w w w. g p n t b . r u / w i n / i n t e r - e v e n t s /
crimea2010
سيتاح التسجيل المباشر من خالل الموقع االلكتروني التالي:
/www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2010
eng/reg.php
المديرون االقليميون :أوروبا
crimea.europe@gpntb.ru
أمريكا الشمالية والجنوبية
crimea.america@gpntb.ru
آسيا ،أفريقيا ،استراليا والدول الواقعة على المحيطات
crimea.world@gpntb.ru
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المكتبات على البطاقات
البريدية

برجاء إرسال بطاقات بريدية بها صور للمكتبات
إليّ ،
فلدي مجموعة كبيرة أريد أن أضيف اليها
ّ
بصورة مستمرة .باالضافة الى كونها هواية،
فهذه الطريقة تساعد في مجال البحث التاريخي
حول المكتبات.
أود أن أتلقى بطاقات بريدية من أي مكان في
العالم تظهر مباني مكتبات (داخلية وخارجية):
مكتبات عامة ،مكتبات المستشفيات ،مكتبات
جامعية ،مكتبات المدارس ،مكتبات المتاحف،
مكتبات قديمة ،مكتبات ريفية ،مكتبات جديدة،
مكتبات البرلمانات ،صور داخلية للمكتبات،
مكتبات المجالس المحلية ،مكتبتك الخاصة،
المكتبات المتنقلة ،مكتبات القرى ،مكتبات
قومية ،الخ.
وأرحب بالبطاقات التي تضم مكتبات أثرية
ومعاصرة.
أتطلع لتلقي اسهامتكم على العنوان التالي وأود
أن أشكر المساهمين مقدماً.
Sjoerd Koopman
IFLA HQ Office
95312 P.O. Box
LK The Hague 2509
Netherlands
sjoerd.koopman@ifla.org

جائزة اإلفال لألوراق البحثية المقدمة
من الطلبة
نرحب بكل المشاركين في مؤتمر اإلفال
لحضور اإلحتفال الرسمي لجائزة اإلفال األولى
لألوراق البحثية المقدمة من طالب علم المكتبات
والمعلومات لعام  2009تحت رعاية اإلفال
وخدمة  ekzللمكتبات.
والفائزة هي اجنيس بيرون Agnese Perrone
(ايطاليا ،جامعة بارما وجامعة نورث هامبريا).
ستقدم كالوديا الكس ،رئيس اإلفال شهادة بالجائزة
إلي الفائزة وذلك يوم الثالثاء  25أغسطس الساعة
 11:30صباحاً في جناح المعرض الخاص بـ
 ekzرقم  .715 ،713 ،711 ،709وسيقام
حفل استقبال للزائرين.
وستقدم اجنيس بيرون ورقة البحث الخاصة بها
يوم الثالثاء  27أغسطس من الساعة  13:45الى
 15:45وهي تحت عنوان «تطور مجموعات
الكتب االلكترونية في ايطاليا :دراسة حالة»
(http://www.ifla.org/files/hq/papers/
 )perrone-en-pdf-212/ifla75وذلك في
جلسة التزويد وتنمية المقتنيات رقم  .212وسيتم
نشر ورقة البحث الخاصة بها في جريدة اإلفال.
Petra Hauke
تعال وانضم الينا!
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الرعاة الرسميون للمؤتمر
Platinum
OCLC
Gold
ProQuest
Silver
Elsevier
Infor
Bronze
H.W Wilson
Associate
Springer
Gale Cengage Learning
EBSCO
Ex-Libris
Japan Science and Technology
University of Innsbruck Library
Thomson Reuters
Fondazione BEIC
Platinum Congress Sponsor
OCLC

Gold Congress Sponsor
ProQuest

Silver Congress Sponsors
Elsevier

Infor

Bronze Congress Sponsors
H.W Wilson
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