
اإلفال العالمي اإلعالن عن منحة جديدة لحضور مؤتمر 
 للتداول الحرجائزة اإلفال وبريل للمكتبات والمعلومات: 

 .2014لعام  للتداول الحرالجديدة جائزتهما عن اإلفال وبريل اإلعالن  يسر

بيان مع واالجتماعية، وهو ما يتفق العلوم اإلنسانية إتاحة التداول الحر للكتب الدراسية في مجال القائمة على الُمبادرات مكافأة تهدف هذه الجائزة إلى 
ا بين أعضائها. ترمي اإلفال من خالله إلى الترويج إلى التداول الحر  الذي اإلفال حول التداول الحر . للتداول الحرسياسة بريل مع كما يتفق ذلك أيّضً

 .ذلك عليه حظردون  لالطالع عليهالقارئ لدفع أية رسوم ال يضطر أية مطبوع أساسي يعود مصطلح "التداول الحر" الذي تعنيه هذه الجائزة إلى و

ا تُمنح الجائزة   ا الكتب الدراسية نشر لتيسير لعملهم وجهدهم الرائع لشخص أو مؤسسة تقديّرً والترويج لهذا المبدأ برخصة تفتح تدولها تداوالً حّرً
تجدوا المزيد بكامبريدج في المملكة الُمتحدة.  ”Open Book Publishers“إلى ، 2013ُمنحت هذه الجائزة في عام ورفع الوعي به. وحشد الدعم له 

 .award-access-open-iflabrill-wins-publishers-book-http://www.brill.com/news/openمن المعلومات على: 
 

  تتكون الجائزة من:

 يورو. 1000مبلغ نقدي قدره  •
 يورو).  500(قدرها  2014عام التسجيل في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات  •
 يورو).  1500واإلقامة هناك (حتى ما يبلغ  ليون بفرنساالسفر إلى  •
 اختيار شخص آخر ينوب عنه.بنفسه أو يُمكنه  إلى ليون في فرنسا حضورللستتم دعوة الفائز  •
 المسؤولين في اإلفال وبريل. رد أية تكاليف إليه مع حجز مكان اإلقامة، وسيتم تنسيق المؤتمر ويكون الفائز مسؤوالً عن التسجيل في  •

 يحق للفئات التالية التقديم للحصول على الجائزة:
 من مشروعات ومؤسسات.وتروج التداول الحر للكتب الدراسية الُمبادرات التي تُيسر  •
ا أو يسروا وروجوا لهذا التداول الحر دراسية كتبًّااالشخاص الذين كتبوا  •  .يتم تداولها تداوالً حّرً

في إطار ُمبادرة للتداول أصحاب الكتب التي نُشرت وأن يُرشحهم للحصول على الجائزة يُمكن ألصحاب المشروعات والمبادرات ترشيح أشخاص 
 الحر. 

 إجراءات التقديم: 
 والتي تشمل: A4تشمل صفحة وأن . أدناهللشخص المذكور استمارات التقديم يجب تقديم 

ا لمدى دعم المبُادرة الُمقدمة  • ا.شرّحً  لتداول الكتب الدراسية تداوالً حّرً
 اسم الُمتقدم بالمشروع الُمرشح وبيانات التواصل معه. •
ا آخر) وبيانات التواصل معه •  .اسم ُمرِشح المشروع (في حال كان شخّصً

 .2014أبريل  30آخر موعد للتقديم: 

 .stuart.hamilton@ifla.org استمارات التقديم إلى:تُرسل 

 :)ifla.org( عن اإلفال
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إنها الصوت لخدمات المكتبات والمعلومات وُمستخدميها. الُممثلة الجهة العالمية الرائدة (اإلفال) يُمثل االتجاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
 الدولي للمهن المكتبية والمعلوماتية. 

بمدينة خالل مؤتمرها السنوى الذي انعقد  الخامس والسبعينبعيد ميالدها في مؤتمر عالمي، واحتفلت اإلفال  1927عام إدنبرج باسكوتلندا تأسس في 
ا  1500تضم اإلفال . 2002االسكتلندية عام جالسجو  بتوفير ما يلزم مقر  المكتبة الملكية؛ مكتبة هولندا الوطنيةوتتكرم دولة. 150فيما حوالي عضّوً

 اإلفال الرئيسي. 

 : )brill.com(عن بريل 

والدراسات مجال أساسي، منها الشرق األوسط والدراسات اإلسالمية  20في وهي جهة نشر أكاديمية عالمية  في ليدن بهولندا 1683تأسست في 
واألحياء والقانون الدولي واللغوية ودراسات الكتاب الُمقدس والدراسات الدينية والتاريخ ودراسات الكتاب الُمقدس والدراسات الكالسيكية اآلسيوية 
ا 700مجلة ُمتخصصة وحوالي  200أكثر من وتنشر بريل اليوم من خالل مكتبيها في ليدن وبوسطن وغيرها.  ا كتاّبً ا  ومرجّعً كل سنة، في جديّدً

ا صورتيها المطبوعة واإللكترونية.  األساسية. وُتعد المؤسسات األكاديمية لعدٍد كبير من المجموعات وقواعد البيانات البحثية كما تسوق بريل أيّضً
 .Euronext Amsterdam NVشركة عامة وهي على قائمة إن بريل والبحثية والمكتبات باإلضافة إلى الدارسين عمالء بريل األساسيين. 

 

 مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية 
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