التواصل بين مجلس إدارة اإلفال وأعضاء اإلفال حول القرار الخاص بنقل مؤتمر اإلفال من
بريزبان  Brisbaneالى جوتنبرج Gothenburg
اتفق مجلس اإلدارة في االجتماع الذي ُعقد يوم الجمعة  21أغسطس على التالي:
بريزبان:

 -1أن ينقل الى أعضائه القرار الخاص بتغيير موقع المؤتمر وأن يوضح أن هذا القرار تم في ظرف استثنائي وكان صعب جداً على اإلفال إتخاذه ،كما أنه تم
تحت قيود زمنية شديدة .لقد فوض مجلس إدارة اإلفال في ابريل هذه المهمة الى اللجنة التنفيذية.
 -2اتخذت اللجنة التنفيذية هذا القرار يوم  6يوليو بعد مباحثات ومشاورات طويلة مع اللجنة القومية لبريزبان  .2010لقد أكدت البيانات التي صدرت عن كل
من اإلفال واالتحاد االسترالي للمكتبات والمعلومات ( )ALIAاتفاقهما على هذا القرار واألسباب التي أدت اليه.
 -3منذ وقت مبكر يعود الى مايو كانت هناك مباحثات سرية بين اإلفال و،PPMاتحاد المكتبيين الماليزي وهو المنافس السابق الرئيسي لبريزبان وذلك لبحث
إمكانيات إعادة تغيير موقع المؤتمر .ولم يتم عمل طلب رسمي قبل اتخاذ القرار بالبقاء في بريزبان أو تركها.
 -4كانت اإلفال ستستمر مع المؤتمر في بريزبان لو كانت الظروف مختلفة ولو تم الوصول الى حلول مقبولة من أجل إمكانية عقد المؤتمر هناك .فاألزمة
االقتصادية الدولية جعلت ميزانية بريزبان غير قادرة وقد يؤدي هذا الى حدوث مخاطرات كبيرة بالنسبة لإلفال والـ .AILAولم تكن هناك أي تكاليف أو
غرامات تعاقدية مرتبطة باتخاذ هذا القرار.

االقليم:
 -5لم تتوفر لإلفال معلومات مفصلة حول إذا ما كانت الظروف االقتصادية التي أدت التخاذ هذا القرار المتعلق ببريزبان تنطبق على أماكن
أخرى في اإلقليم .باالضافة الى ذلك ضيق الوقت الشديد جعل من الصعب الحصول على المعلومات الكافية لعمل تقييم كامل إلمكانية نقل
المؤتمر الى مكان آخر في نفس اإلقليم.
 -6أرادت اإلفال أن تنقل هذه المعلومات الجديدة الخاصة بمؤتمر  2010الى األعضاء ،الرعاة الرسميين ،العارضين في وقت ال يقل عن 5
أسابيع قبل بدء مؤتمر ميالنو.
جوتنبرج:
 -7بينما كنا في انتظار معلومات إضافية من بريزبان وماليزيا كانت االجراءات الخاصة باختيار عقد مؤتمر  2010تتم.
 -8في الفترة من  22الى  24يونيو اشتركت جوتنبرج في المباحثات الخاصة باختيار موقع  2010وأظهرت صالحيتها إلستضافة مؤتمر
اإلفال .ونظراً لصعوبة هذا القرار وللمخاطرة الشديدة بموقع المؤتمر في  ، 2010كان من اهتمامات اإلفال أن تأخذ في االعتبار المرشحين
المختارين لعقد مؤتمر 2012كاختيار بديل لـ .2010وبعد مهلة بسيطة أوضح االتحاد السويدي للمكتبات إمكانية استضافته لمؤتمر  2010رغم
الوقت القصير المتاح ،كما قدم الميزانية الضرورية والدعم للمانحين وتواريخ تتفق مع التوقيت الزمني لمؤتمر اإلفال السنوي.
 -9يشكر مجلس االدارة الزمالء السويديين لحماسهم والتزامهم باستضافة مؤتمرنا لعام  .2010كما يشكر مجلس االدارة اللجنة القومية
االسترالية لجهودها وأيضاً  PPMلعملهم الدائب لبحث إمكانية استضافة مؤتمر .2010
اختيار المؤتمر  2012و 2013
 -10بناء على قرار مجلس االدارة الخاص باقليم مؤتمر  2012قد تكون هناك إمكانية لعقد مؤتمرين بينهما فترة زمنية بسيطة –  3سنوات –
وذلك في نفس االقليم ،وذلك على الرغم من أن العام الذي سيفصلهما عن بعض سيكون في بورتريكو .وعلى الرغم من هذا فمنذ عام 2006
ُعقدت كثير من المؤتمرات في أمريكا الشمالية ،افريقيا ،وآسيا والدول الواقعة على المحيطات .ويلتزم مجلس االدارة بمبدأ ضرورة عقد مؤتمر
اإلفال في كل األقاليم في جميع أنحاء العالم.
 -11قرر مجلس االدارة االستمرار في الترتيبات الحالية للموقع المختار لمؤتمر  2012وسيُعلن هذا االختيار في الجلسة الختامية في ميالنو.
 -12يُدرك مجلس االدارة خيبة األمل التي تشعر بها استراليا وماليزيا وباقي االقليم لذلك قرر مجلس االدارة أن يُعقد مؤتمر  2013في اقليم آسيا
والدول الواقعة على المحيطات في جنوب شرق آسيا .وإذا لم نتلقى عطاءات كافية من هذا االقليم يمكن أن تتاح الفرصة لكل إقليم آسيا والدول
الواقعة على المحيطات لعقد المؤتمر.
 -13كذلك يؤيد مجلس االدارة ويساند التقرير الذي قامت به مجموعة العمل لمراجعة المؤتمر – والتي تأسست في ديسمبر  – 2008والتي
تشير الى اتجاه جديد لمؤتمرات اإلفال.
 -14تحتاج اإلفال الى مؤتمر دولي ،مهني ،ويمكن تنفيذه باجراءات واضعي القرار والتي تتسم بأهميتها ،مرونتها وشفافيتها .وسيأخذ مجلس
االدارة القادم في االعتبار هذا وبتفاصيل أكثر .كما سيقوم بتأسيس اجراءات دستورية مع أعضاء اإلفال في هذا الموضوع الهام.
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تغيير في برنامج المؤتمر
الجلسة رقم  :202الخدمات المرجعية والمعلوماتية
لقد تم إلغاء ورقة البحث التي كان سيقدمها Angels
 Massimoو  Sanchez de Boadoتحت عنوان
"تسويق الخدمات المرجعية والمعلوماتية :لماذا وكيف".

جلسات الملصقات

ستتاح الفرصة للوفود المشاركة للتحدث مع العارضين
يومي الثالثاء  25أغسطس واألربعاء  26أغسطس
في قاعة المعرض.
ً
ستُعقد جلسات الملصقات من الساعة  12ظهرا الى 2
بعد الظهر.

المكتبات النشطة بالخدمات المعلوماتية والمجال
المفتوح لالنترنت سيساعد على فتح عالم المعرفة
والمعلومات والفرص لعدد أكبر من األشخاص".
وكل عام أثناء االجتماع السنوي للمكتبيين النشطاء
باإلفال أثناء المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات،
تقدم المنظمة جائزتها السنوية لتوفير ُسبل التعلم.
والجائزة اآلن في عامها العاشر وهي تهدف الى
تقدير الجهود الخالقة للمكتبات العامة والمنظمات
المتشابهة التي تقع خارج الواليات المتحدة لتوفير
مدخل حر ومجاني ألجهزة الكمبيوتر واالنترنت.

حول المعرض

اإلفال تتلقى دعماً مادياً جديداً
من مؤسسة بيل وميلندا جيتس
الستمرارية مساندة المكتبات على
مستوى العالم
االثنين  24أغسطس 2009
أعلنت اإلفال اليوم عن تلقيها  1.5مليون دوالر
أمريكي وهي منحة لمدة  3سنوات من مؤسسة بيل
وميلندا جيتس .سيساعد هذا الدعم المادي اإلفال
لالستمرار في عملها لجعل األفراد على دراية
بالدور الكبير الذي تلعبه المكتبات في توفير مدخل
عام للمعلومات للجميع على مستوى أنحاء العالم.
ولقد أعربت رئيس اإلفال كالوديا الكس والرئيس
القادم الين تايس عن امتنانهما لمساندة المؤسسة
مما سيساعد اإلفال في االستمرار في عملها
الداعم بالنيابة عن المكتبات ولتقوية التعاون بين
اإلفال ومبادرة مؤسسة جيتس للمكتبات الدولية.
تقول ديبورا جايكوب  ،Deborah Jacobsمدير
المكتبات الدولية بمؤسسة بيل وميلندا جيتس:
"تلعب اإلفال دوراً هاماً جداً في مجتمع المكتبات
واستمرار نجاحها سيقوي من شأن المكتبات في
مختلف أنحاء العالم .إن جهود اإلفال لمساندة ودعم

تحدث  Mehrnoosh Vahdatمع الزوار
والعارضين في المعرض وسألهم أسئلة مثل :ماهو
مجال عملك؟ كيف ترى المعرض؟ ما هو مدى
ارتباطه بعملك؟ وفي أي جزء؟ وما هي توقعاتك؟
وكيف تقارنه بمعارض اإلفال السابقة؟ كيف يمكن أن
يكون مفيداً للخطط المستقبلية لشركتك أو مكتبتك؟
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لقد قال رئيس أحدى المكتبات المدرسية في ألمانيا أنه
قد حضر  20معرضاً لإلفال وأن هذا المعرض هو
األفضل ،لقد تم تنظيمه بصورة جيدة جداً ويمكن أن
يكون مؤثراً في جعل مجال المكتبات مواكباً للعصر
في مساعدة برامج الرقمنة التي بدأت بالفعل في مكتبته.
ولقد أشار وفد مشارك من المكتبة القومية في
أنجوال الى نظم جديدة يمكن تطبيقها في المكتبات
وأشاروا الى وجود َك ّم كبير من االختيارات هنا.
وأشارت مشاركة من نفس الوفد الى آلة خاصة لتنظيف
الكتب يمكن أن تكون مفيدة لمكتبتها ألنها مسئولة عن
التراث الببليوجرافي .هذا باالضافة الى نظم أخرى
تساعد مكتبتها في المشروع القائم الذي يسعى الى
االحتفاظ بنسخ من الجرائد على ميكروفيلم .وقد قالت
أنه ال بد من أخذ االحتياجات الحالية في االعتبار وأن
يتجول الشخص في المعرض على أساس واقعي.
كما أعربت طالبة من ايران تقوم بعمل رسالة الدكتوراه
عن كيفية مساعدة هذا المعرض ألبحاثها ،فهي تعمل على
نموذج  FRBRو  OPACلتنظيم المعلومات .كما أشارت
الى أهمية التعاون واالتصال بين المكتبيين والخبراء
التقنيين وهو ما يمكن أن يتم من خالل هذه الفرص.
وقال عارض من شركة  Zeutschel GmbHأنه من
الصعب تقييم المعرض من أول يوم ولكن "نأمل في َك ّم
كبير من التأثير ألن مجال عملنا هو في انتاج الماسحات
الضوئية ومسار للعمل يواكب الرقمنة واسعة المدى".
وأشارت عارضة من  Artstoreالى دور المعرض
في تطوير وتنمية العالقات مع الزوار وجعلهم
على دراية بهذه الشركة حيث أصبحوا شركة
مستقلة ومنفصلة من  Jstorمن العام الماضي.
وألن  Artstoreهي مجموعة رقمية غير ربحية
للفنون والصور ،فهي مهتمة بجميع أنواع المكتبات
بما فيها المكتبات العامة ،القومية ومكتبات أخرى.

مزيد من األخبار من الصحفيين
المتجولين
حاور هؤالء ... Ilario Ruocco
"أنا أمين مكتبة في ميالنو وأهتم بصفة خاصة
بمعرفة المزيد عن اجراءات تطوير المكتبة األوروبية

للمعلومات والثقافة ؛ فهذا مشروع كبير في مدينتنا".
 ،Sergio Seghettiميالنو ،ايطاليا
"أنا أساساً من ميالنو وأعمل حالياً في لندن ،إنه
لشعور خاص أن أكون هنا اآلن وأحضر المؤتمر
األول لي لإلفال .لقد كونت انطباعاً أولياً ايجابياً اليوم".
 ،Maria Cipolloneلندن ،المملكة المتحدة
"أنا واحدة من الحضور الجدد وأهتم بصفة خاصة
برقمنة الموسيقى والموضوعات السمع بصرية".
 ،Knut Egil Maseideلندن ،المملكة
المتحدة
"سيتم حديثي عن الخدمات المخصصة للتاريخ المحلي
من خالل مشروع الرقمنة يوم  27أغسطس ،وقبل ذلك
سأحضر اجتماعاً في ( RAIهيئة االذاعة االيطالية
القومية) حول نفس الموضوع .أضف الى هذا بعض
الزيارات ومن ثم تستطيع أن تعرف أن جدول أعمالي
في ميالنو ممتلئ بالفعل ،وهذا بالتأكيد يسعدني!"
Cacak

،Bogdan Trifunovic ،

صربيا

"كواحدة من الحضور الجدد شعرت بسعادة
حقيقية وأنا أرى مكتبتي الصغيرة العامة في
 Montichiariفي العرض المرئي الدعائي الذي
تم أثناء الجلسة االفتتاحية .وبهرني هذا الكم الكبير
من الحضور من المشاركين الدوليين في المؤتمر".
 ،Lara Favalli، Montichiariايطاليا
"أنا أعمل في نظام التعاون  .CSBNOهذا هو أول اشتراك
لي في مؤتمر اإلفال وقد كونت انطباعاً
ً
هائال وباألخص
فيما يتعلق بالسلوك الودود في كل شيء .مأدبة هائلة".
 ،Francesco Serafini، Vigevanoايطاليا
"لقد كان اشتراكنا من خالل منحة قدمها اقليم لومبارديا
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للذين تخرجوا في علم المكتبات الذين تقل أعمارهم
عن  35سنة ويعملون في لومبارديا .ولذلك فنحن
لدينا فرصة كبيرة لتطوير مهارتنا وأيضاً للمشاركة
باآلراء مع زمالء آخرين والقيام ببعض الزيارات
الهامة .من السهل الوصول الى مركز المؤتمرات".
Simone Riboldi, Laura Maria Cavalcanti,
Roberta Ilaria Sara Cirimbelli
"لقد أعجبني العرض الخاص بتاريخ الكتاب ،لقد كانت
هذه فكرة ممتازة للجلسة االفتتاحية .وتعود خبرتي
في مؤتمرات اإلفال لعام  1990في ستكهولم .وهنا
أستطيع أن أجد مكاناً جيداً ،طعاماً جيداً وسيناريو جيد".
 ،Karel Sosnaجمهورية التشيك
"أبلغ من العمر  28سنة وأعيش في ميالنو .سأشارك
في الجلسات التي تدور حول المكتبات العامة ؛
وسأزور  Mediateca S. Teresaفي ميالنو".
 ،Valentina Villaميالنو ،ايطاليا
"نحن هنا للمرة األولى في مؤتمر اإلفال وذلك بفضل المنحة
التي قدمها اقليم لومبارديا والتي تغطي كل مصاريف
االشتراك .سنحضر الجلسة الخاصة بمكتبات األطفال
والنشء .لقد استمتعنا بالعروض المقدمة هذا الصباح".

مرحباً بكم في جوتنبرج!
 ،Agneta OLSSONمدير مكتبة جامعة
جوتنبرج وهي رئيس اللجنة القومية لمؤتمر
اإلفال القادم في جوتنبرج في السويد.
عاد ًة يتطلب األمر ثالث سنوات لإلعداد لمؤتمر اإلفال
الدولي للمكتبات ،ولكنها ال تخشى من وجود سنة واحدة
فقط لتنظيم المؤتمر»:إنه لتحدي كبير ولكننا نستطيع القيام
به! لدينا حافز كبير لتنظيم مؤتمر ال يُنسى ،سيكون مؤتمراً
ضخماً ».وحتى اذا ما كان األمر يتطلب عمل الكثير من
األشياء ،فأنا واثقة من أنه سيكون مؤتمراً يخلق جو من
الود والصداقة .فالسويد تشتهر بالمحافظة على البيئة.
تصف  Agnetaجوتنبرج بأنها «مدينة مركزة تضم
 600ألف نسمة وتقدم كل الخدمات في مساحة صغيرة.
وكل ما يحتاجه وفود اإلفال من فنادق ،مطاعم ،وأنشطة
ثقافية يمكن الوصول اليه في  20دقيقة سيراً على
األقدام .فهي مدينة تتميز بجوها الودود الذي يحب فيه
األشخاص أن يتقابلوا مع بعضهم البعض ،واألحداث
االجتماعية تعطي السكان المحليين الفرصة لهذا».
وتعمل حالياً على إقامة المهرجان الصيفي الثقافي
لجوتنبرج في نفس الوقت الذي يُعقد فيه مؤتمر اإلفال.
ولكنها ال تريد أن تخبرنا بالفكرة األساسية لألحداث
والفعاليات االجتماعية :ستكون مفاجأة! فإذا ما أردت
َ
أن تفاجئك السويد والسويديون،
فتعال الى جوتنبرج!

 ،Giulia Misenti, Elena Vimercatiكومو،
ايطاليا
"هذا مكان لطيف لمقابلة األفراد .لقد انبهرت بالعرض
الخاص بالموقع االلكتروني لمكتبة الكونجرس".
Amandine Jacquet

 ،Ilaria Bigelliميالنو ،ايطاليا
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 ،Ellen Tiseرئيس اإلفال المنتخب
جلسة العصف الذهني عن قيادة المكتبات لمداخل المعرفة
ستُعقد جلسة عصف ذهني يوم الثالثاء  25أغسطس،
الساعة  9:30حتى  12:45عن الموضوع الذي اختارته
 Ellen Tiseلفترتها االنتخابية من :2011 – 2009
قيادة المكتبات لمداخل المعرفة (برنامج الجلسة .)122
ستقدم  Ellenهذا الموضوع بنفسها والميسر في
هذه الجلسة هو  Jesus Lauمن المكسيك .تتضمن
الجلسة مناقشة مفتوحة مع ممثلين لحركات ومؤسسات
ثمثل رؤى مختلفة :حقوق االنسان ،الملكية الفكرية،
المدخل الى المعرفة ،المدخل الى التعلم ،تكنولوجيا
المعلومات من أجل التنمية ،المجال المفتوح.
وتعقب هذه الجلسة مناقشات جماعية تتركز حول
 3أو  4محاور أساسية وستؤدي التغذية الراجعة
من هذه المناقشات الى خلق خريطة عمل (خطة
عمل) يقوم بعملها مجموعة طلبة ايطاليون.
ندعو جميع الوفود المشاركة بالمؤتمر لحضور هذه
الجلسة .في حالة إقبال عدد أكبر من الوفود عن األماكن
المتاحة ،سيكون الدخول على أساس أولوية الحضور.

إصدارات جديدة لإلفال
األربعاء  26أغسطس  2009من  9:30الى 11:30
صباحاً ،القاعة الخضراء (الجلسة رقم )161
Sjoerd
كوبمان
شورد
الجلسة
يدير
 ،Koopmanمدير البرامج المهنية لإلفال
يعتبر عام  2009عام جديد ومثمر بالنسبة إلصدارات
اإلفال الجديدة .وهذا الجزء من برنامج المؤتمر يمكن
الوفود من معرفة أهم االصدارات التي صدرت حديثاً.
معظم العناوين جديدة جداً وهي تصدر رسمياً هنا.
سيتم تقديم عروض قصيرة بواسطة أشخاص ساهموا
في عمل هذه اإلصدارات .سيقدمون فكرة بسيطة
عن خلفية وأهمية هذه اإلصدارات الجديدة للمجاالت
الفرعية المختلفة للمهنة .ويمكن أن تعطيك القائمة التالية
انطباعاً عن الكم المتنوع من العناوين التي ستُقدم.

 -1مبادئ الفهرسة لإلفال :بيان مبادئ الفهرسة
العالمية ( )ICPومصطلحاتها في  20لغة .تحرره
. Barbara B. Tillett
يقدم هذا الكتاب المهني التاريخ ،الجدل والمناقشات التي
نجمت عن االتفاق الدولي على مجموعة من المبادئ التي
قدمت  Annamaria Tammaroأنا ماريا
تحدد ممارسات الفهرسة للعصر الرقمي .يقدم بيان مبادئ
تمارو  Benedetta Cibrarioفي الجلسة
الفهرسة العالمية ( )ICPالمبادئ واألهداف الرئيسية
والقواعد األساسية للفهرسة في مختلف أنحاء العالم
المفتوحة التي ُعقدت صباح يوم االثنين.
والتي قام بها صانعي القرار وخبراء الفهرسة القومية في
لقد عرضت  Benedetta Cibrarioوجهات النظر العالم .وستكون هذه المبادئ مفيدة لكل أنواع المؤسسات
المختلفة بين األدباء ،المحررين والمكتبيين وهي حائزة على والمنظمات التي تتعامل مع المصادر الببليوجرافية.

جائزة  Campielloعن روايتها .Rosso Vermigilio
لقد تعرضت الكاتبة لتجربتها ككاتبة وأم ألربعة أطفال
وكيف تغيرت حياتها بعد هذا النجاح .وأشارت الى حقيقة
منتهاها أن األفراد يهتمون أكثر بالحياة الشخصية والخاصة
ُ
للكتاب أكثر من محتوى أعمالهم األدبية .وهي ترى أن
األديب ال بد أن يُعرف بما يكتبه وليس بمن هو/هي.
كما أشارت أيضاً الى بيانات خاصة بالقراء في ايطاليا ،فعلى
سبيل المثال فإن مواصفات القارئ الجيد هي المرأة في سن
ما بين  25و ،44المتخرجة من الجامعة ،التي تعمل وتحصل
على دخل جيد والتي تعيش في شمال وغرب ايطاليا ،كما
أوضحت أهمية خلق السعادة داخل األطفال بالكتب والقراءة.
Nadia Antoci
francesca giannelli

 -2استراتيجيات إلعادة خلق المكتبات ومهنة
المعلومات
ُ
يتضمن هذا الكتاب أوراق بحثية أعدت للمؤتمر الدولي
الثامن للتنمية المهنية المستمرة (بولونيا ،ايطاليا ،من
 20 – 18أغسطس  .2009ومن خالل الفكرة الرئيسية
التي تدور حول خلقة بيئة عمل ايجابية من أجل إعادة
انتاج قوة عمل في المكتبات ومنظمات المعلومات،
ناقش المؤتمر اإلدارة التي تجمع ما بين األجيال
المختلفة والمتابعة والتدريب وجذب األشخاص الى هذه
المهنة وخلقة جيل جديد من القادة وإعادة تفعيل ونقل
المهارات ،وخطط انتقال السلطة واإلدارة ونقل المعرفة.
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 -3المتطلبات الوظيفية للبيانات االستنادية .تحرره
.Glenn E. Patton
يقدم هذا الكتاب جزءاً من التوسيع واالضافة التي تمت
بالنسبة للمتطلبات الوظيفية للسجالت الببليوجرافية
 .FRBRلقد نُشر  FRBRتحت رقم  19في سلسلة
ً
االصدارات الحالية .ويتضمن
تحليال اضافياً لخصائص
الكيانات المختلفة والتي تقع في بؤرة االهتمام للبيانات
االستنادية (األشخاص ،العائالت ،المنظمات المتعاونة،
األعمال ،التعبيرات ،المظهر المادي ،األوعية ،األشياء،
األحداث واألماكن) وهو األسم الذي تُعرف به هذه
الكيانات ،ونقاط الوصول المقننة الخاصة بهم والتي يقوم
بعملها المفهرسون .يصف هذا النموذج خصائص هذه
الكيانات والعالقات بينها .لقد تم كتابة المتطلبات الوظيفية
الحالية بواسطة مجموعة عمل اإلفال حول المتطلبات
الوظيفية والعددية للبيانات االستنادية ()FRANAR
والتي تم تأسيسها في عام  .1999ومنذ عام 2003
تشارك اإلفال المسئولية الخاصة بـ FRANAR
مع مجلس مديري المكتبات القومية (.)CDNL
 -4الببليوجرافيا القومية في العصر الرقمي .يحرره
.Maja Zumer
(وكتب المقدمة .)Beacher Wiggins
لقد أدت التغيرات التي نتجت عن شبكة االنترنت
العالمية وتضخم الوسائط االلكترونية الى إثارة
التساؤالت التي تتعلق باألسس التي بُنيت عليها
الببليوجرافيا القومية .وكانت هناك الحاجة المتزايدة
لخريطة يمكن من خاللها اإلبحار في هذه المناطق التي
لم يتم معالجتها من قبل .بعد فترة إعداد استمرت لمدة
 7سنوات تبنى قسم اإلفال للببليوجرافيا هذه المجموعة
الكبيرة من االرشادات وهم يسعون الى مساعدة وكاالت
الببليوجرافيا القومية لتطوير خدماتها الببليوجرافية.
ويتضمن الكتاب العديد من األمثلة والمراجع.
 -5الخدمات المكتبية والمعلوماتية نحو تحقيق أهداف
التنمية األلفية لألمم المتحدة .يحرره Benson
 Njobvuو .Sjoerd Koopman
لقد وضعت اعالنات األمم المتحدة لأللفية ثمان أهداف
للتنمية األلفية ( )MDGsلتتحقق بحلول عام .2015
إن مستويات الفقر المضني في معظم الدول األفريقية
جعلت الكثيرون على دراية بأنه ليس قاصراً فقط

على الحكومات أن تجد طرقاً لمحاربة الفقر ،ولكن
يجب على المنظمات األخرى أن تساهم في هذه
المعركة .وعلى المكتبات المساهمة في طرق التنمية
التي من شأنها مساندة هذه الحرب عن طريق توفير
معلومات هامة وحديثة ويمكن االعتماد عليها.
وتعالج األوراق التي يتضمنها هذا اإلصدار كيفية
سعي المكتبات األفريقية والمهنيين العاملين في مجال
المعلومات ليكون لهم أهمية ومساهمة في التنمية القومية.
ويركز الجميع على كيفية اسهام المكتبات ومراكز
المعلومات لتحقيق هذه األهداف األلفية (.)MDGs
وهذه األوراق هي مختارة من فعاليات المؤتمر الثامن
عشر للمكتبات واتحادات المعلومات في شرق ووسط
وجنوب أفريقيا ( )SCECSALوالذي ُعقد في
 Lusakaبزامبيا في الفترة من  15الى  18يوليو .2008
 -6تأثير التكنولوجيا الرقمية على الجرائد
المعاصرة والتاريخية .يحرره
.Hartmut Walravens
تدور األوراق التي يتضمنها هذا الكتاب حول  3محاور
وأفكار رئيسية ؛ فهو ال يتناول فقط الحفظ المادي
والرقمي للجرائد ولكن أيضاً نماذج للخدمات والمداخل
التي يتم تطويرها في الوقت الحالي .وهناك نماذج تركز
بصفة خاصة على جنوب شرق آسيا ،كما تناقش األوراق
ديناميكية الجرائد المتاحة مباشرة على شبكة االنترنت.
يتضمن هذا الكتاب معلومات قيمة ال يمكن االستغناء
عنها ألمناء المكتبات المعاصرين الذين يعملون
في مجال الجرائد .كذلك يمكن للباحثين والمعلمين
والصحفيين االستفادة بالتعرف على العوامل المعاصرة
للوسائط الهامة للجرائد في القرن الواحد والعشرين.
 -7دليل الـ ( UNIMARCالفهرسة الدولية
المقرؤة آليا) – األشكال االستنادية .يحرره Mirna
.Willer
لقد تم تصميم الشكل االستنادي لليونيمارك في بداية
التسعينات حتى تساعد على خلق السجالت االستنادية
والمرجعية إلدارة نقاط المدخل المقننة في قاعدة البيانات
الببليوجرافية .ويتضمن هذا العمل أيضاً معلومات أخرى
هامة من مجموعات عمل أخرى لإلفال ومن مستخدمي
اليونيمارك .ويُنشر هذا الكتاب تحت رعاية قسم اإلفال
للفهرسة .وهذه هي النسخة الثالثة المعدلة والموسعة.
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 -8احصائيات المكتبات لعالم القرن الواحد
والعشرين .يحرره .Michael Heaney
لقد أدى التعاون الدولي بين اإلفال ،ومؤسسة اليونسكو
لإلحصائيات والمنظمة الدولية للمعايير ( )ISOالى
تطوير معايير للمؤشرات المكتبية الجديدة للقرن الواحد
والعشرين .لقد تم تطوير وعمل االحصائيات المكتبية
الدولية الحالية منذ  40سنة مضت .ويقدم هذا الكتاب
النتائج األولية الستخدام االحصائيات الجديدة ويتطلع الى
الخطوات التالية .كما يضم مبادرات وتطورات أخرى
في مجاالت احصائيات المكتبات ،المعايير والمؤشرات.
 -9المكتبة الدولية وعلم المعلومات .كتاب مدرسي
للطالب والمعلمين .يحرره اسماعيل عبد اهلل.
يقدم هذا الكتاب مهنة المكتبات الدولية وعلم المكتبات
من خالل  6فصول مكتوبة جيداً وبعمق بواسطة
خبراء وباحثين من  6أقاليم من مختلف أنحاء العالم.
ويعرض الكتاب دور المكتبات العامة ،األكاديمية،
الخاصة والمدرسية وكذلك أيضاً تدريس علم المكتبات
والمعلومات منذ بداية تطورهم حتى وقتنا الحالي.
إن األسلوب الشيق والذي يسهل قراءته سيساعاد
القارئ على فهم مهنة المكتبات في أفريقيا ،آسيا،
استراليا ونيوزيالندا ،أوروبا ،أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبي ،الشرق األوسط وأمريكا الشمالية.
 -10برنامج إصدارات اإلفال
سيتم تقديم بعض الملحوظات الختامية بواسطة
 Sjoerd Koopmanمدير البرامج المهنية لإلفال
ومحرر سلسلة إصدارات اإلفال التي تصدرها دار
نشر  .K.G.Saurسيركز الكتاب على المزايا التي
يحصل عليها أعضاء اإلفال عند شرائهم كتب من
هذه السلسلة وعند اشتراكهم بها .باالضافة الى ذلك
هناك العديد من اإلصدارات من أماكن مختلفة من
االتحاد والتي ال يمكن أن تذكر في هذه الجلسة ولكنها
تقدم فقط لمحة عن اإلصدارات الرئيسية الجديدة.

اصدار جديد لإلفال

لقد صدر حديثاً ضمن سلسلة
اصدارات اإلفال تحت رقم 139

استراتيجيات إلعادة خلق
المكتبات ومهنة ُالمعلومات

يتضمن هذا الكتاب أوراق بحثية أعدت للمؤتمر الدولي
الثامن للتنمية المهنية المستمرة (بولونيا ،ايطاليا ،من
 20 – 18أغسطس  .2009ومن خالل الفكرة الرئيسية
التي تدور حول خلقة بيئة عمل ايجابية من أجل إعادة
انتاج قوة عمل في المكتبات ومنظمات المعلومات،
ناقش المؤتمر اإلدارة التي تجمع ما بين األجيال
المختلفة والمتابعة والتدريب وجذب األشخاص الى هذه
المهنة وخلقة جيل جديد من القادة وإعادة تفعيل ونقل
المهارات ،وخطط انتقال السلطة واإلدارة ونقل المعرفة.
قامبتحريركتاب"استراتيجياتإلعادةخلقالمكتباتومهنة
المعلومات"  Jana Varlejs :و Graham Waltonوهو
صادر في ميونخ عن دار نشر  Saurلعام  .2009الترقيم
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تحدثت
Natalia
 Gramaناتاليا
جراما الى :
( Olga Sinitsinaوهي تعمل
بمكتب اإلفال ورئيسة مكتبة الفنون
بروسيا):
«كان أول مؤتمر لي لإلفال في عام
 1991ومنذ ذلك الوقت يبدو كل
ً
جميال لي ،وأشعر بالفعل بجو
شيء
العمل الخاص والسحري الذي يجعل
كل مؤتمر متميزاً ومتفرداً».
 3مكتبيين من Moldava:
 ،Mariana Harjevschiمديرة
المكتبة القانونية بـ Kishinev،
استاذ
،Nelly
Turcan
بجامعة  ،Moldavaو Lidia
 ،Kulikovskiمديرة مكتبة
المدينة بـ« :Kishinevنحن
متحمسون للجو المرحب
للمؤتمر.
والمحفز
وشعارنا :االتحاد في
االختالف».
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مرحباً "بالحضور الجدد"
لقد تجمعت أنا والعديد من المشاركين ألول مرة بمؤتمر اإلفال في قاعة األوديوتوريوم للحصول على بعض المعلومات عن كيفية
ادارة هذا المؤتمر الكبير .قام  ،Bob McKeeمشارك خبير بمؤتمرات اإلفال وعضو مجلس اإلدارة ،بعرض الوجه الخفي لمؤتمر
اإلفال ،االجتماعات ،شبكة االتصاالت والتواصل وكذلك المتعة والترفيه بالمؤتمر كما قام بتقديم نصيحة قلبية لتحقيق أقصى استفادة
من اإلفال -1 :االسترخاء -2 ،هناك مدينة جميلة خارج مبنى المؤتمر -3 ،تحدث مع اآلخرين.
للحصول على معلومات عن األحداث األخرى التي تحدث في اإلفال وأنت في جلستك ،يمكنك أن تبحث عنها في نشرة المؤتمر (إفال
اكسبريس) .وكما قالت دينا يوسف ،نائب مدير مركز اإلفال للمكتبات الناطقة باللغة العربية بمكتبة االسكندرية" :إفال اكسبريس هي
دليلك الذي ال يمكن أن تستغنى عنه طوال فترة المؤتمر".
كما دعانا  Jay Jordanالرئيس والمدير التنفيذي لـ ( OCLCمركز المكتبات المتصلة بالحاسب) لزيارة المعرض وشرح أهمية
مكان واحد.
تواجد كل هذه الشركات في ٍ
ونظراً ألن اإلفال تجاري التطور فهي تحرص على استخدام تكنولوجيا الويب الجديدة المبتكرة مثل المدونات االلكترونية والتويتر
وهذا ما عرضته  ،Loida Garacia Feboوهى التي أنشأت المجموعة المهنية الجديدة ذات االهتمامات الخاصة التابعة لإلفال.
فال بد من مجاراة الشباب.
لقد عرفنا  ،Aldo Pirolaعضو اللجنة القومية لمؤتمر اإلفال لعام  2009ومدير قطاع المكتبات في ميالنو على هذه المدينة
الجميلة التي سنعيش فيها لمدة أسبوع.
وقد أُختتمت جلسة الحضور الجدد باالختالط بين الجميع والتحدث أثناء تناول القهوة والحلوى ومع إلقاء كرات مقاومة التوتر،
ولكني متأكد أننا لن نحتاج اليها.
شكراً لإلفال على الترحيب الحار وعلى كلمات  Bobوالتي تحققت بالفعل" :إن ما تربحه من اإلفال هو الصداقة".
ملحوظة :يمكنك التعرف علينا من خالل الشريط األخضر وبادج "الحضور الجدد".

 ،Direk Eichelطالب من  ،FH Potsdamألمانيا
مجموعة اهتمامات خاصة جديدة:
المحافظة على البيئة والمكتبات

انبثقت هذه المجموعة ذات االهتمام الخاص المهتمة بـ”المحافظة على البيئة والمكتبات” من
قلق المكتبات في أماكن مختلفة (أوروبا،
أمريكا الشمالية ،استراليا ،المكتبات
العامة والمكتبات الجامعية ... ،الخ)
وذلك في كيبك خالل مؤتمر
اإلفال عام  2009وذلك بدعم من عدد
من المسئولين العاملين باإلفال
(كالوديا الكس ،باسكال سانز،
ماريان كورين ،جان فيليب
أكارت وبير كولهيد من قسم الحفظ
 Veerleقال  PAC.والترميم
رئيس هذه المجموعة Minner،
الجديدة“ :كان من المهم التأكيد
على أهمية المكتبات ،المحافظة على
البيئة والعواقب الناتجة عن تغير
 Vincent Bonnet،المناخ” .وقال
نائب رئيس المجموعة“ :هذا
الموضوع يشمل أقسام مختلفة في اإلفال
الحفظ والترميم ،مباني (: PACمثل
المكتبات والمعدات) .نرغب في تقديم
منهج دولي لهذا الموضوع ومواجهة
هذه المشكلة من وجهة نظر المستخدمين.
نود أيضاً الخروج من تفكيرنا المنغلق
والمحدود بحفظ المقتنيات أو المنشآت ذات
بيئة عالية الجودة) ،بالرغم من( HQE
”.أهمية هذه النقاط
وقد علقت كالوديا الكس على ذلك“ :إن إنشاء مجموعة
اهتمامات خاصة عن المحافظة على البيئة والمكتبات
يأتي في الوقت المناسب حيث يمكن للمكتبات المشاركة بطرق مختلفة في تطوير وتحسين الوضع البيئة العالمي .وأتمنى أن تعطي
”.النتائج التي ستصل اليها هذه المجموعة دفعة للعمل اليومي للعديد من المكتبات
.تُعقد أول جلسة لهذه المجموعة يوم األربعاء  26أغسطس  ،2009في القاعة الزرقاء من الساعة  11:45حتى 13:45
حضروا معكم مأكوالت
ولكي تتابع الوفود المناقشات بطريقة ودية حتى الساعة  ،13:45تقترح المجموعة أن تُ ِ
”خفيفة في “أكياس الطعام الورقية ...
Amandine Jacquet
مؤسسين مجموعة االهتمامات الخاصة  Veerle Minner،و Vincent Bonnet
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«لقد أصبحت ماهرة جداً في
خبز الكعك»
ما هي العالقة بين المكتبات وخبيز الكعك؟ بعد جلسة الملصقات رقم
« ،35يُقدم الغذاء» ويمكنكم التعرف على مقهى المكتبة بمكتبة Lyngby
العامة .المقهى عبارة عن مكان مغلق للعمل يعمل به  10 – 8موظفين و  3معلمين
وأصبح نموذج يحتذى به لمقاهي مكتبات أخرى عديدة في الدنمارك .يدعم المقهى
دور المكتبات كمكان للتقابل .قابل أحد الموظفين والمعلمين وقم بتذوق
المنتجات.
يقدمها  ،Helle Arendrup Mortensenسكرتير،
المكتبات التي تخدم ذوي االحتياجات الخاصة ()LSN
المؤسسة الروسية للمكتبات ،مجلس المكتبات ليوراسيا ( ،)Eurasiaالمكتبة القومية لروسيا ،مكتبة الوالية الروسية ،حجرة ُ
الكتب
الروسية ،مكتبة األكاديمية الروسية للعلوم ،قسم اإلفال للببليوجرافيا يقدمون

المؤتمر الدولي للببليوجرافيا
والذي سيُعقد بالمكتبة القومية في روسيا في سان بيترسبرج في الفترة من  21الى  23سبتمبر .2010
وندعو المكتبيين العاملين في الخدمات المرجعية والببليوجرافيا من جميع الدول لحضور المؤتمر.
والفكرة األساسية للمؤتمر "الببليوجرافيا كظاهرة اجتماعية ثقافية ،الوضع الراهن ،اتجاهات جديدة والمستقبل"
ومن ضمن الموضوعات األخرى التي سيتناولها المؤتمر:
 الببليوجرافيا القومية :المعاصرة والماضيةINTERNATIONAL
 الببليوجرافيا كعلم تاريخ الببليوجرافياBIBLIOGRAPHY
 عاملون متميزون في مجال الببليوجرافيا مصطلحات ومعايير الببليوجرافياCONGRESS
Saint Petersburg
 التكنولوجيا الجديدة في الببليوجرافيا تعليم العاملين في مجال الببليوجرافياSeptember 21-23
 الببليوجرافيا في العصر االلكتروني2010
 خلق الببليوجرافيا الببليوجرافيا والخدمات المرجعية في المكتبات الببليوجرافيا وموضوعات أخرى مرتبطة بهاسيتم قبول استمارات االشتراك حتى موعد أقصاه  15سبتمبر .2009
لمزيد من المعلومات برجاء االتصال بالدكتورة ناتاليا ليليكوفا على البريد االلكتروني ، lelikova@nlr.ru :تليفون رقم )812(7+
 7188608أو االتصال بالسيدة الينا اليكسيفا على البريد االلكتروني ،retro@nlr.ru :تليفون 7188608 )812(7+
المكتبة القومية الروسية191069 Sadovaya Street, St. Petersburg, Russia 18 ،
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منتدى اليونسكو المفتوح
ُعقد منتدى اليونسكو المفتوح تحت رئاسة الين تايس،
الرئيس المنتخب لإلفال لعام  2009-2007وذلك في
فترة بعد الظهيرة يوم األحد .وفي البداية قدمت Helana
( Asamoa-Hassanأمينة مكتبة جامعة Kwame
 Nkrumahوهي جامعة العلوم والتكنولوجيا،
ومكتبة  ،Knust، Komasiغانا وعضو في مجلس
إدراة اإلفال) مذكرة عن البرنامج الدولي والذي تعمل
من أجله كعضو باللجنة االستشارية الدولية .ثم قدم
بعد ذلك ( Michelle Ragoمكتبة الكونجرس،
واشنطون بالواليات المتحدة األمريكية والمسئول
التقني عن الموقع االلكتروني) عرضاً على المشروع
الدولي للمكتبة الرقمية والذي تبعه عرض قصير عن
الموقع االلكتروني. /http://www.wdl.org/en :
وأخيراً تحدثت  Joie Springerمن قسم اليونسكو
للمعلومات واالتصاالت ،باريس ،فرنسا حول
العوامل المختلفة الخاصة بذاكرة اليونسكو للعالم
والمعلومات لكل البرامج .كما أشارت الى أهمية
الشراكة بين اإلفال ومنظمات أخرى غير ربحية
لجعل هذا البرنامج التابع لليونسكو مرئياً ومعروفاً.
Vincent Bonnet

قسم تكنولوجيا المعلومات
 24أغسطس 2009
قرار مهني

المعلومات خبرا ًء دوليين لعرض ومناقشة اتجاهات
خالقة ،مشجعة وخدمات للمكتبات .لقد كان االجتماع
ً
مموال بواسطة المكتبات وويب  2.0وذلك
الفرعي لإلفال
مع الدعم المحلي التحاد  Rinascimentoالرقمي.
ولقد ُعقد هذا الحدث في الفترة من  19الى  20أغسطس
 2009في فلورنسا .لقد استمع أكثر من  80شخص من
الحضور الى  13عرض تدور حول طرق البحث الجديدة
والتنمية في تكنولوجيا الويب الجديدة والويب الداللي.لقد
تم تسهيل المناقشات بواسطة هيئة من الخبراء وركزت
على الخطوات التالية وبعض اآلراء االستراتيجية
المتعمقة في المكتبات والمؤسسات األخرى المرتبطة بها.
ولقد قدم العرض الرئيسي خبير معروف على المستوى
الدولي لخدمات ويب  2.0وهو Stephen Abran
الذي أكد على أهمية االبتكار واالستثمار في التكنولوجيا
وفي المهارات المتغيرة للمكتبيين والتي بمثابة التحدي
الكبير الذي تواجهه المكتبات .لقد أوضحت األوراق
البحثية التي ُقدمت في فلورنسا أن هناك الكثير من
األفكار في مجال ويب  2.0وأن أفكار الويب الداللي
تؤدي الى ممارسات مبتكرة .وال زال هناك الكثير من
المجاالت المرتبطة والتي تحتاج الى المزيد من االنتباه
في المستقبل ،منها على سبيل المثال :تعليم المكتبيين
تكنولوجيا الويب الجديدة وتطوير تكنولوجيا البحث
وذلك لمساندة استخدام الويب الداللي في المكتب.
وتبعاً لنتائج االجتماع الفرعي سيركز قسم اإلفال
لتكنولوجيا المعلومات على التعاون في مجال ويب 3.0
(انطولوجيا "علم الوجود"  ،البناء،Folksonomies ،
الترميز ،والبيانات المرتبطة ،الخ) مع أقسام اإلفال
األخرى المكملة (الفهرسة ،التكشيف ،التصنيف)
مع مجموعات مهنية خارجية ومؤسسات أخرى.
ستتوافر هذه األوراق والشرائح الخاصة بها من هذا
المؤتمر الفرعي على الموقع االلكترون للفال (قسم
 : 21تكنولوجيا المعلومات) في سبتمبر .2009
 ،R.Altenhoenerرئيس المؤتمر ورئيس قسم اإلفال
لتكنولوجيا المعلومات و  ،A. Kavčič-Čolićنائب
رئيس المؤتمر وسكرتير قسم تكنولوجيا المعلومات و E.
 ،Balnavesمنسق المعلومات لقسم تكنولوجيا المعلومات.

االتجاهات الناشئة في التكنولوجيا :االجتماع الفرعي الذي
ُعقد في فلورنسا بالتعاون مع  2009 WLICفي ميالنو.
في الموقع الفخم في فلورنسا دعى قسم اإلفال لتكنولوجيا
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دورة رياضية دورية لكرة القدم في ايطاليا
تعتبر مهنة المكتبات مهنة رياضية جداً .ستثبت وفود اإلفال
هذا خالل بطولة دولية لكرة القدم .ستتنافس  4فرق :من
مكتبة والية بافاريا -2 ،ألمانيا ،واحدة من ايطاليا وواحدة
من الجماعة الكاثوليكية بميالنو وفريق دولي يتألف من
وفود اإلفال من دول مختلفة وذلك يوم األربعاء الموافق
 26أغسطس في المركز الرياضي للجامعة الكاثوليكية منذ
العشرة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهيرة ،ستُقام البطولة
في ملعب صغير حيث يلتقي كل فريق مع فريق آخر
أللعاب تستغرق  20دقيقة ويمكن أن يلعب شوطين ،كل
منهما  10فقط) وبالتالي يمكن ضمان الكثير من األلعاب
المثيرة واألهداف العديدة .وللتأكيد على السمة الدولية
لهذه البطولة فإن جميع وفود اإلفال مدعوين لحضور
هذه المباريات ولمساندة الفرص .وبغض النظر عن
جنسيتك فإن أهم شيء هو التواصل وتقضية وقت مرح.
الينا:
تنضم
كيف
ستُعقد البطولة خارج موقع المؤتمر وذلك
وعنوانه:
Fenaroli
الرياضي
المركز
في
 ،279 Viale Giovanni Suzzaniميالنو بجوار
جامعة Bicocca

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
Gold Congress Sponsor

OCLC

ProQuest

Infor

Silver Congress Sponsors
Elsevier

Bronze Congress Sponsors
H.W Wilson

13

13

14

14

