
  
  
  

  المؤتمر اإلقليمي الثاني لإلفال في المنطقة العربية
  الذي ينظمه االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات

 بالتعاون مع مكتبة اإلسكندرية

  

  "مواكبة المكتبات العربية للبيئة المعلوماتية المتجددة "
  مصر -األسكندرية 

  ٢٠١٥يونيو  ٩- ٨
  

 تقريـر عليهـا ُيركـز التـي النقـاط أحد هي إنتاجها وسرعة اإلنترنت على إنتاجها يتم التي المعلومات حجم إن

 المجـاالت مـن العديـد فـي والُمسـتفيدين الخبـراء مـع التشـاور مـن شـهرا عشـر اثنـي نتـاج ُيعـد الـذي ،اإلفـال اتجاهـات

  .المعلوماتية بيئتنا في الناشئة االتجاهات وُمناقشة الستكشاف
 خصوصية على والحفاظ والتعليم المعلومات إتاحة تُيسر المستوى عالية اتجاهات خمس التقرير هذا وُيحدد

 بالمشـهد متصـلة تبقـى بحيـث المكتبـات تطـوير كيفيـة، و التكنولـوجي والتحـول المـدني الُمجتمـع وُمشـاركة الُمسـتخدم

ا اإلح األسئلة أكثر وهو ،الجديد المعلوماتي اليوم المهنة تواجه التيح.  
  

  :المعلوماتية هي بيئتنا سُتغير الخمسة التي واالتجاهات
 :األول االتجاه

ا منه وتُحد المعلومات على الحصول ُيمكنهم من نطاق الحديثة التكنولوجيات ستوسع أيض  
 :الثاني االتجاه

  عاو وتن ديمقراطية  أكثر التعلم عملية اإللكتروني التعليم سيجعل
 الثالث:  االتجاه

  البيانات وحماية الخصوصية حدود تعريف سيعاد
 الرابع:  االتجاه

 الجديدة والمجموعات األصوات إلي معا المتعددة االتصاالت ذات المجتمعات ستستمع

 االتجاه الخامس:

 

 
 



  الجديدة التكنولوجيات عبر االقتصاد تحويل سيتم .. العالمية المعلومات
وفي ضوء هذه االتجاهـات يـأتي المـؤتمر اإلقليمـي الثـاني لإلفـال فـي المنطقـة العربيـة الـذي ينظمـه االتحـاد 

في مدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية خـالل  اإلسكندريةالعربي للمكتبات والمعلومات بالتعاون مع مكتبة 
ــة المعلوماتيــة المتجــددةمواكبــة المكتبــات العربيــة لل بعنــوان: " ٢٠١٥يونيــو  ٩-٨الفتــرة  " ويتنــاول المــؤتمر بيئ

  المحاور التالية:
  أوال : التقنيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي العربي 

  الحفظ طويل المدى للمحتوى الرقمي مسئولية من ؟  .١
  رقمنة الكتب النادرة و تقنياتها : المكتبة التراثية بجامعة القاهرة نموذجا  .٢

  ثانيا : التكنولوجيا و تأثيرها على السوق المعلوماتية في دعم البحث العلمي 
 و تأثيرها على سوق المعلوماتية  consortiaتجمعات المكتبات  .٣
  دور المكتبات في توفير خدمات تكنولوجيا المعلومات  .٤
  البرمجيات واألدوات الحديثة لنظم المعلومات   .٥
  ثالثا : تحول خدمات المكتبات العربية لموائمة وسائل التواصل الحديثة   
  ة العربية يئتطبيقات الهواتف المحمولة في المكتبات و المعلومات في الب .٦
  خدمات المكتبات و المعلومات العربية في مواقع التواصل االجتماعي  .٧
  االستعارة و إتاحة الكتب االلكترونية  .٨

  روني كحل اقتصادي في دعم التنمية في الدول العربية رابعا :المحتوى االلكت
  التعليم االلكتروني في مجال المكتبات و المعلومات : تجارب عربية  .٩

  دور الهيئات و المنظمات العربية في االتاحة المجانية لمصادر المعلومات  .١٠
  

  
 


