
 المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات

  المؤتمر واالجتماع العام الخامس والسبعون لإلفال
 

، ميالنو – ٢٠٠٩أغسطس  ٢٧ – ٢٣ي ، البناء على التراث الثقاف: تخلق المستقبل ات المكتب
  ايطاليا

  
  نداء من أجل أوراق البحث

  قسم محو األمية والقراءة وقسم محو األمية المعلوماتية
  
  

الدور الذي تلعبه المكتبات في تشجيع محو األمية بصورها المختلفة في القرن  :الفكرة الرئيسية 
  الواحد والعشرين

  
يسعى قسم محو األمية والقراءة وقسم محو األمية المعلوماتية إلى طلب مقترحات من أجل برنامج 

  . ٢٠٠٩سيعقد في مؤتمر اإلفال في ميالنو في أغسطس 
الكتابة فقط القراءة ومحى األمية في مجال ي في القرن الواحد والعشرين أن تُلم يعد من الكاف

ومن خالل عروض ومجموعات . حو األميةمفعالمنا المعقد يتطلب المهارة في أنواع مختلفة من 
مناقشة سيحاول هذا البرنامج أن يكتشف الطرق التي من خاللها تستطيع المكتبات بصورة نشطة 

أوراق تركز كل منها على  ٦تضمن البرنامج سي. في مجاالت مختلفة أن تشجع تعدد محو األمية
لحصول على أوراق ا إلىنسعى  ، لذلكنوع معين من محو األمية في القرن الواحد والعشرين

الكتابة بطريقة مهارية القراءة وومعرفة ) محاربة األمية(الكتابة للقراءة و أساسية مرتبطة بمعرفة
فمن  ،من محو األميةوندعو أيضاً إلى أوراق تناقش أنواع أخرى . وكذلك محو األمية المعلوماتية

في مجال التعدد الثقافي، المجال البصري، اإلعالمي، المدني،  محو لألمية الممكن أن يكون هناك
  . االقتصادي وهذه ما هي إال أمثلة بسيطة

  
ويجب أن تتجنب األوراق التي ستُختير للعرض تكرار تعريف محو األمية بصفة عامة وتركز 

. ن الواحد والعشرين والتي ستناقش في هذا البرنامجبالقر بدالً من ذلك على محو األمية الخاص
أن تبنى و، على كيفية تشجيع المكتبات لهذا النوع من محو األمية أوراق البحث ويجب أن تركز

  .ةعمليات أو تطبيق/على نظرية ، بحث و
  

  :المقترحات
  :يجب أن تتضمن المقترحات المعلومات التالية

  محو األمية الخاص الذي ستبحثه هذه الورقة -
 ينتمون إليها/ المتحدثين والمؤسسة التي ينتمي / اسم المتحدث -

 )كلمة بحد أقصى ٥٠٠(ملخص لورقة البحث  -
 سيرة ذاتية مختصرة  -

 



  :يجب إرسال المقترحات إلى 
   Alison Ernst 

ernst@nmhschool.orgamail: -E    

Alison.Ernst@comcast.netor      

  ٢٠٠٨نوفمبر  ١٥: في موعد أقصاه
  

موضوع الرسالة (في الجزء الخاص بالموضوع  ”IFLA proposal“برجاء كتابة كلمة 
 متحتم عليهوسي. ٢٠٠٩يناير  ١٥ر في سيتم إخبار من وقع عليهم االختيا). االلكترونية المرسلة

النسخة النهائية ألوراق البحث الخاصة بهم في واحدة من اللغات الرسمية لإلفال وذلك  أن يعدوا
دقيقة ليقدموا أوراقهم في البرنامج  ١٥وسيكون للعارضين . ٢٠٠٩مايو  ١٥في موعد أقصاه 

  .وسيكون هناك وقت للمناقشة مع الحاضرين
  

  :ومات برجاء االتصال بـلمزيد من المعل
Sylvia Chevillotte 

Chair of Information Literacy Section 

paris1.fr-Sylvie.chevillotte@univmail: -E 
   or 

Ivanka Stricevic 

Chair of Literacy and Reading Section 

com.hr-ivanka.stricevic@zg.tmail: -E  

برجاء العلم بأنه ستكون مسئولية المتحدثين أن يحصلوا على منح مالية لالشتراك في هذا 
 .البرنامج

  
  

  .مع تحيات المركز
 


