
 

   ُمتناهيةمكتبات الُمستقبل: إمكانيات ال 
 

 المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات

 مؤتمر اإلفال التاسع والسبعين

 سنغافورة

 www.ifla.org   | 3172أغسطس 71-32

http://www.ifla.org/


العالمي للمكتبات والمعلومات مؤتمر اإلفال  مكتبات الُمستقبل: إمكانيات ُمتناهية  سنغافورة | 

 الِِوجهة

Credit: Information and image courtesy of Singapore Tourism Board 

 

 

 

 
وبالرغم من صغر حجمها أكبر من هذا التشبيه. في العالم اآلن  ما ُتمثلهعليها "النقطة الحمراء الصغيرة"، إال أن  من أن البعض ُيطلقم بالرغ

ذات نشطة عالمية مدينة في الواقع سنغافورة  ُتعدوقوتها العاملة الكفء. الحرة باقتصادها وتجارتها في عالم اليوم ضخمة إال أنها تحظى بمكانة 

  حدائق. شاهقة وبيئة معيشة عالمية المستوى، بها مباني 

ومن يؤمنون بُمختلف الُمعتقدات. األعراق الناس من ُمختلف حيث يتعايش ، أحد جوانب سنغافورة الُمثيرة أال وهي ثقافاتها الُمتعددة تكتشفس

وبالرغم من تعدد األعراق في  م أجمل ما في الشرق وأجمل ما في الغرب.، يُمكننا القول بأنها تضإنها مليئة بالحيوية غنية بالتناقضات واأللوان

وُيمكنك إذا كنت تشعر م مع أهل البلد. مالتكفي تعا، وهو ما ستلمسونه الذي ُيمكن رؤيته وفعله الكثيربها  غافورة فهي ُمتماسكة بقدر تنوعها،سن

 الجزيرة التاريخية. مواقع ُيمكنك ُمشاهدة الكتشاف العالم القديم وتتطلع بالحنين 

فسيُسعدك معرفة أن في سنغافورة العديد من مراكز التسوق  وأن تكون وسط الحركة والنشاط،إذا كنت تُفضل أن تكون وسط أضواء المدينة 

كالرك أو قضاء سهرتك في منطقة  أورشارُيمكنك التسوق في شارع والمتاحف والمطاعم واألماكن الترفيهية التي ُيمكنكم االختيار منها. 

 التي تضم أنشطة ال حد لها ُيمكنك االستمتاع بها في المساء.  أو بوت كواي كواي 

ا ما كم  الًّ أو نهار ستجد ما يفتح شهيتك، من بيرنكان والصين والهند ومالي ومزيج من ليُتقدمه سنغافورة من أطعمة متنوعة ا سُيفاجئك أيض ًّ

 المزيد، ستكون ُمدلال ُيمكنك االختيار من المزيد والمزيد. 

غراقك في إن لسنغافورة هذه المدينة الُمزدهرة الكثير من األوجه وراء التاريخ والثقافة والناس والتسوق والطعام، التي ُيمكنك تجربتها عند است

 كتشاف هذه المدينة التي كانت في يوم من األيام ُمجرد قرية لصيد األسماك.سا
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 3102، لحضور المؤتمر والُمقرر انعقادة في أغسطس 3102العالمي للمكتبات والمعلومات للعام  يسرني دعوتكم بالنيابة عن اللجنة القومية لمؤتمر اإلفال

 بسنغافورة.

ا في القطاع العالمي لخدمات المكتبات والمعلومات. وفي هذا العالم الذي يتسارع فيه  نمو المعلومات أكثر فأكثر، يشرفنا استضافة المؤتمر الذي ُيعد حدث ًّا رائد ًّ

مؤتمر اجة إلى التعاون الدولي لضمان مساواة جميع المواطنين في الحصول على المعلومات وفرص التعليم، على أهمية هذا المؤتمر. ُتتاح خالل التؤكد الح

 .محليةفرصة قيمة ألخصائي المعلومات يتبادلون ويشلون فيها المفاهيم والسياسات التي تتناول التحديات العالمية التي تؤثر على ُمجتمعاتنا ال
تكن ُمتاحة بهذه السهولة والتي لم ُتعد المكتبات نقطة التقاء التطورات التكنولوجية التطورات التكنولوجية التي أحدثت ثورة في عالم إتاحة واستخدام المعلومات 

 وعلى العديد من األجهزة وُمختلف الصور لتقديم خبرات تعليمية ال حد لها. 

، مكتبات الُمستقبل: إمكانيات ال ُمتناهية. تمتلك المكتبات قوة أن تكون قوة إيجابية في العديد 3102موضوع مؤتمر اإلفال لعام إنه إذن الوقت المناسب لتناول 

لتعليمية.  ة والمساعي امن الجوانب. ُتمكن المكتبات األفراد من أن يتعلموا مدى الحياة بإمدادهم بالمصادر، وإشراك العائالت والُمجتمعات في القراءة الجماعي

المعلومات بالُمجتمعات التي يخدمونها، ويقدموا لها خدمات ُمرتبطة باحتياجاتها،  ووكي نلمس قلوب وعقول الُمجتمعات يجب أن يتصل المكتبيون وأخصائي

 وأن يصلوا المواطنين بما في العالم من معرفة وابتكار.
ا ال ُينسي لكل منكم. وُتعد سنغافورة التي ُنشارك اإلفال التزامها بالتطلع للمزيد من مصالح أخصائي ال مكتبات والمعلومات والرغبة في جعل هذا المؤتمر حافز ًّ

ا عالمي ًّا من الحداثة والتعددية الثق ا يضم مزيج ًّ افية والتقاء ُمختلف األجناس تقع على ُمفترق طرق القارة اآلسيوية تُحيطها الكنوز الثقافية لدول الجوار، بلد ًّ

دعوتكم لتجربة األماكن واألذواق النابضة بالحياة والتي  3102اللغات. يسر اللجنة القومية لمؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات والمعلومات للعام والثقافات و

 يضمها المشهد السنغافوري وضيافته الحميمة. 

 
 !3102أراكم في سنغافورة، أغسطس 
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