
  ٨افال اكسبريس رقم 
  ٢٠٠٨أكتوبر : الفصل األخير من كيبك

  
  :نجاح كبير لمؤتمر كيبك

شخصاً عبروا أبواب مركز المؤتمرات لمدينة كيبك فقد حقق مؤتمر اإلفال  ٣٠٠٠بحضور حوالي 
ونظراً ألن المؤتمر حدث في قلب . الدولي للمكتبات والمعلومات في كيبك بكندا نجاحاً كبيراً

اتسم بثنائية اللغة التي اتضحت في أشياء كثيرة منها العدد  طق بالفرنسية في كندا فقداالجزء الن
ت باللغة الفرنسية وأيضاً ترجمة كم كبير من أبحاث المؤتمر إلى مالكبير من األوراق التي قُد

  .الفرنسية
  

  :حقائق وأرقام حول المؤتمر
  وفداً حضروا كل الوقت ٢٣٥٤

  اًيومي تسجيالً ٢٢٦
  خاصاً مصاحبينأش ١٥٨

  للمعرض اًرئزا ٣٥
  اًمتطوع ٢٧٥

  حضروا للمرة األولى ١٠٢٧
  ممثلي للبلدان ١١٨

  شخصاً حصلوا على منح بفضل كرم المنح ٤٤
  مرتبط بمعرض اًعارض ١٢٠

  متر مربع ١٢٨٩
  اجتماع ٢٢٤

  اجتماع مع مترجمين فوريين ٤٥
  جلسة ملصقات ١٣٧

  انضموا إلى اإلفال عضواً ١٧
  ي كل اللغات ورقة بحث ف ٢٤٥
  ترجمة باالنجليزية/ ورقة  ٢٢٤
  ترجمة بالفرنسية/ ورقة  ١٤٣

  ترجمة باأللمانية/ أوراق  ١٠
  ترجمة بالروسية/ ورقة  ١٧
  ترجمة باألسبانية/ ورقة  ٤١
  ترجمة بالصينية/ ورقة  ١٤

  ترجمة بالعربية/ أوراق  ٤
  



   ٢٠٠٩نداء من أجل جلسات الملصقات في إفال 
ملصق مرتبط بمعرض مثير لإلنتباه وقام بزيارته  ١٣٠لعام في كيبك أكثر من كان يوجد هذا ا

ويمكن العثور على نداء من أجل جلسات الملصقات لمؤتمر اإلفال الدولي . الكثير من الزوار
: والذي سيعقد في ميالنو على الموقع االلكتروني التالي ٢٠٠٩للمكتبات والمعلومات لعام 

en.htm-postersession-http://www.ifla.org/IV/ifla75/call  
، فتأكد من إرسال المقترح الخاص بك في ٢٠٠٩فبراير  ١٣وآخر موعد إلرسال المقترحات هو 

  .الموعد المخصص
  

  هنيللتنمية في بداية المستقبل الم IFLA/OCLCبرنامج ومنحة 
أغسطس أسماء المكتبيين  ١١في يوم  CEOو  OCLCمدير  Jay Jordonأعلن جاي جوردان 

من أجل التنمية في بداية المستقبل  IFLA/OCLCالذين اختيروا لالشتراك في برنامج ومنحة 
  .٢٠٠٩المهني لعام 

  :هم  ٢٠٠٩لعام  IFLA/OCLCواألشخاص الذين حصلوا على منحة جوردان 
الجامعة المسيحية  ،مساعد أمين مكتبة بأوغندا: John Kiyaga السيد جون كياجا - 

 .أوغندا - موكونو
ستعارة والخدمات المرجعية مكتبية بقسم اال Ani Minasyanاآلنسة آني ميناسيان  - 

 جمهورية أرمينيا –بأرمينيا، يريفان  - بالجامعة األمريكية
 Nation Mediaم ، مكتبي، مجموعة األمة لإلعال Caleb Oumaالسيد كاليب أوما - 

Group نيروبي كينيا. 
 باكستان –الهور  –اآلنسة سايمة قطب، مكتبية، المديرية العامة للمناجم والمعادن  - 
 زامبيا - كيتوي  –جامعة كوبر بلت  –السيد ريموند سيكانيكا، مساعد أول أمين مكتبة  - 
 بلجراد –اآلنسة فينسا فوكسان، رئيسة ، مكتبة التنمية مدينة بالجراد  - 

  
لمهنيين من المكتبات اللتنمية في بداية الحياة المهنية  Jay Jordon IFLA/OCLCيساند برنامج 

ويوفر هذا البرنامج تعليماً متطوراً ومستمراً يتيح التعرف على . الدول النامية فيوعلم المعلومات 
لدولي في مهنة العديد من الموضوعات في مجال تكنولوجيا المعلومات، إدارة المكتبات، والتعاون ا

مكتبي ومهني في مجال علم  ٤٤رحب البرنامج بـ  ٢٠٠١ومنذ بدايته في عام . المكتبات
  .دولة ٢٨المعلومات من 
يضم البرنامج في هذا العام ممثلين من أرمينيا وزامبيا وهما دولتان لم : "جوردان/ ويقول األستاذ 

سعداء لوجود هذه المجموعة المتميزة  إننا: "ويضيف. راك في البرنامج من قبليسبق لهما االشت
وعادة ما أقول لهؤالء الزمالء . من المكتبيين المهنيين المتحمسين لالشتراك في برنامج هذا العام

  ".نتعلم منهم أكثر مما سيتعلمون منا إنناأثناء األسبوع األول لوجودهم في الحرم الجامعي معنا، 
سيقوم  ٢٠٠٩مايو  ٣١أبريل إلى  ٢٦سابيع من وأثناء البرنامج الذي سيستمر لمدة خمسة أ

  .الزمالء المشاركون فيه باالشتراك في مناقشات مع رواد في مجال المكتبات وعلم المعلومات
خالل أربعة أسابيع  اإلقامةستتركز . إرشاديةبرامج حضور وسيقومون بزيارات إلى المكتبات و

 OCLCوسيتم قضاء أسبوع في مقر  أوهايو بالواليات المتحدة، –في دبلن  OCLCفي مقر 
وستتضمن الموضوعات والمسائل المطروحة للمناقشة تكنولوجيا المعلومات . بمدينة ليدن بهولندا

  .وتأثيرها على المكتبات، إدارة المكتبات، والتعاون الدولي في مهنة المكتبات



من المكتبات بأمريكا وستتيح الزيارات التي سيقوم بها الزمالء المشاركون إلى مجموعة مختارة 
الشمالية وأوروبا، ومنظمات المكتبات ومعاهد التراث الثقافي الفرصة لمقابلة الممارسين الرواد 

وعن طريق مراقبة اجتماع . واقعية للتحديات التي تواجه المكتبات اآلن –ومناقشة حلول دولية 
التعاون الدولي سيرى الزمالء عن قرب الموضوعات التي تؤثر على  OCLCألعضاء مجلس 

  .للمكتبات وكيفية إدارة مجلس تعاوني دولي للمكتبات
من وسيقوم الزمالء بتحويل ما تعلموه وحصلوا عليه من خبرات إلى خطط محددة للتنمية المهنية 

نحو الشخصية نحو المؤسسات التي يعملون بها و وإسهاماتهمنموهم المستمر  شأنها أن تقودهم في
  .دولهم

ستوسع من البرنامج ليتضمن  OCLCأن  OCLCأعلن مجلس األمناء لـ  ٢٠٠٨وفي مايو 
للتنمية في بدية  IFLA/OCLCبرنامج جاي جوردان " سيصبح اسمه  زميالً سادساً وأن البرنامج

 CEOسنوات على رئاسته وعمله لـ  ١٠وذلك تقديراً للسيد جاي جوردان لمرور " الحياة المهنية
  . OCLCلـ

: Templeوعميد كلية المكتبات بجامعة تمبل  OCLCرئيس مجلس أمناء  –الري ألفورد يقول 
تقابل جاي مع لقد . لقد كان وال يزال جاي جوردان مناصراً متحمساً للتعاون الدولي في المكتبات"

لقد قاد عملية خلق . يد المكتبات ومستخدميهافمكتبيين من أنحاء العالم من أجل عمل شراكات ت
، IFLA/OCLCأعضاء  هولذلك فمن الالئق أن يكرم IFLA/OCLCج ومنحة الزمالة برنام

  .The Americal Theological Library Associationواتحاد المكتبة الالهوتية األمريكية 
وتسعى المنظمات التي تمول هذا البرنامج إلى المزيد من المساهمات من المنظمات األخرى التي 

  .لها نفس االهتمامات
على  OCLCوتتوفر المعلومات لدى جورج نيدهام، نائب رئيس وعضو خدمات 

 needhamg@oclc.org.  
  

برجاء متابعة الموقع االلكتروني  ٢٠١٠لمزيد من المعلومات عن استمارة التقديم للبرنامج لعام 
 /OCLC   : www.oclc.org/community/careedevelopment/fellowsلـ
  
  

  الشكر لفرق اللغات
في  –فعلوا على مدى األعوام السابقة وكما  - شكر خاص لكل فرق اللغات الذين ساعدوا هذا العام

  .يقياًجعل مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات والمعلومات حدثاً دولياً حق
لقد قدرت العديد من الوفود التي حضرت إلى المؤتمر المجهود الشاق الذي بذلوه من أجل 

  .الترجمة الفورية لجلسات المؤتمر، وترجمة أوراق المؤتمر وترجمة اإلفال اكسبريس
ولكن  ،اللغة العربية سابع لغة في الترجمة الفوريةتصبح  نأ وكانت اإلفال تأمل هذا العام في

  .إلى كندايتمكن فريق الترجمة العربية من الحضور بكل أفراده نظراً لمشاكل في الفيزا لم لألسف 
لقد . واستطاعت اللجنة القومية الكندية العثور على اثنين من المترجمين لتغطية الجلسة االفتتاحية
تاحة بذل الزمالء العرب اآلخرين الذين تمكنوا من الحضور إلى كيبك مجهوداً شاقاً من أجل إ

  .من تاريخ اإلفال وجود إفال اكسبريس باللغة العربية كل يوم وذلك للسنة األولى
  



  هل استمعت بوقتك؟
  .إذن تعال إلى ميالنو في العام القادم

لقد دعى ماورو جوريني رئيس اللجنة القومية لميالنو كل الوفود الذين حضروا الجلسة الختامية 
  .ام القادمللحضور إلى ميالنو بايطاليا في الع

  ".البناء على التراث الثقافي: المكتبات تخلق المستقبل: "هي ٢٠٠٩الفكرة األساسية لمؤتمر  إن
  .في مؤتمر سيكون بال شك ناجحاً ومثيراً لالهتمام إلينابرجاء االنضمام 

  .٢٠٠٩نأمل أن نراكم في ميالنو 
  .مزيد من المعلوماتمعرفة الل www.ifla.org: برجاء الرجوع إلى موقع اإلفال االلكتروني

  
  تُعقد في سان خوان، بورتريكوس ٢٠١١إفال 

وبينما نتحدث عن موضوع المؤتمرات القادمة، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن عقد 
  .سان خوان ببورتو ريكوفي  ٢٠١١دولي للمكتبات والمعلومات لعام المؤتمر ال

السكرتير التنفيذي التحاد  Luiza Vigo Cepedaلسة الختامية قدمت لويزا فيجو سيبيدا أثناء الج
الشكر لمجلس إدارة اإلفال من أجل  ACURILالجامعة الكاريبية ومكتبات البحث والمؤسسات 

  .٢٠١١هذا القرار وأعربت عن سعادتها لكل الوفود ودعتهم للحضور إلى سان خوان في 
  

  شرفيةجوائز منح اإلفال ال
  :أثناء الجلسة الختامية قدمت كالوديا الكس رئيس اإلفال الجوائز التالية

  
  وثيقة اإلفال

  لملفين تاتشر
وذلك تقديراً وعرفاناً لخدمته لإلفال وباألخص في عمله كرئيس للجنة الدائمة لقطاع اإلفال لعلم 

  .األنساب والتاريخ المحلي
  

  ميدالية اإلفال
  جاالردو ألدولف ورودريجز

تقديراً لخدمته المتميزة لإلفال ولجنة المكتبات الدولية وخاصة لتطوير مهنة المكتبات في الدول 
  .النامية

  
  ريما كوبريتول

للمشاركة بالمعلومات  eIFLتقديراً لعملها الغير مسبق والناجح جداً مع معهد المجتمع المفتوح و 
  .٢٠٠٨مدينة كيبك  –على المستوى الدولي 

  



  ر لوروداعاً لبيت
أثناء الجلسة الختامية كلمات دافئة بمناسبة توديع بيتر لور، السكرتير العام ألقت كالوديا الكس 

   ٢٠٠٨ – ٢٠٠٥لإلفال من 
  :ولقد علق بيتر بنفسه قائالً

لقد كان شرفاً وامتيازاً لي أن . لقد كان هذا عمالً مثيراً، مليئاً بالتحدي ومستحوذاً على كل الوقت"
العديد من األصدقاء وشاركت في الكثير من  هخاللمن هذا الموقع الذي أصبح لي  منأخدم اإلفال 

  ."التجارب الرائعة
كي بالواليات اسيشغل بيتر وظيفة أستاذ زائر بكلية دراسة المعلومات بجامعة وسكينسون ميلو

  .المتحدة األمريكية
  

  نظرة إلى الوراء إلى المؤتمر
مدونات مؤتمر من خالل صور وتسجيالت فيديو وكلمات على لقد احتفظ العديد من األشخاص بال

اذهب إلى . منها ، وسيشير موقع اإلفال االلكتروني إلى مجموعة مختارةالكترونية
 congress.htm-http://www.ifla.org/IV/ifla74/post  


