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  دعوة للمشاركة بأوراق بحث
 قسم المشاركة بالمصادر والتزويد بالوثائق

  
التطور الناشئ : ، والتزويد بالوثائق والمشاركة بالمصادربين المكتبات االستعارة :الفكرة الرئيسية
  المتغير معرفيمع االقتصاد ال

  
يدعو قسم اإلفال للمشاركة بالمصادر والتزويد بالوثائق المكتبيين واألشخاص الذين يعملون في 
مجال االستعارة المتبادلة بين المكتبات والتزويد بالوثائق والمشاركة بالمصادر لتقديم مقترحات 

  . أوراق بحث في الجلسة المفتوحة التي ستُعقد لمدة ساعتين في ميالنو
  

  :قاصرة عليهاولكنها ليست  عات اآلتيةوتقديم أوراق تقوم ببحث الموض إلىندعو 
ملخص تاريخي يتناول أصول وتطور تقليد االستعارة المتبادلة بين المكتبات والتزويد  - 

هذه بالوثائق والمشاركة بالمصادر مع األخذ في االعتبار التناقص الدولي للطلبات في 
ث في هذا المجال مثيراً سيكون أي بح). مع االستثناء الواضح للواليات المتحدة(المجاالت 
 لالهتمام

 ) في طور التطور هوو(المصادر  مشاركة مبادرة التفكير في إعادة: ليدااالبتعاد عن التق - 
 :عملي لبعض المبادرات مثلوذلك بتقديم دراسات حالة عن االستخدام ال

 “Get IT!Button” "وغيرها من "خدمة التوصيل للمنازل"، و "زر أحصل عليه ،
  المبادرات 

 born digitalالـ  الموادويتضمن العدد المتزايد من (تأثير النشر في صورة رقمية  - 
 إلىأخرى حويلها من صورة رقمي أي لم يتم ت أصلمن في صورة رقمية مواد هي و"

 على التزويد واألمور المتعلقة بحقوق الطبع الرقمية ،والترخيص ،والتعاقد) "صورة رقمية
ستكون دراسات الحالة التي تتضمن . بالوثائق والمشاركة بالمصادر في صورتها التقليدية

 .خاصة أمثلة ونماذج لحل هذه التحديات مثيرة لالهتمام ولها أهمية
  

عن الورقة المقترحة ) كلمة ٣٠٠صفحة واحدة أو على األقل (ملخص مفصل  إرسالبرجاء 
 كاتبي / ونبذة للسيرة الذاتية للكاتب ) سبق لها النشر في أي مكان آخركون قد والتي يجب أال ي(

وذلك على البريد االلكتروني  ٢٠٠٩يناير  ٣١عارضي البحث في موعد أقصاه / أو عارض
، رئيس اللجنة الدائمة للمشاركة  .erKim Bak – nlsa@gmail.comkbaker: التالي

  .بالمصادر والتزويد بالوثائق
  



رسالتك  في الجزء الخاص بموضوع ”Milan proposal“ برجاء كتابة عنوان البحث
جب ينوفر لذا بها ILDS إلىوذلك ألن هناك مقترحات تُرسل أيضاً  ”subject“ االلكترونية

  .التوضيح أن هذا المقترح خاص بالجلسة المفتوحة لميالنو
  

والتزويد  ردستتم مراجعة الملخصات بواسطة أعضاء اللجنة الدائمة لقسم المشاركة بالمصا
ورقة البحث كاملة في  إرسالوسيتحتم . ٢٠٠٩أثناء اجتماعهم الذي سيعقد في فبراير بالوثائق 

دقيقة  ٢٠ – ١٥ورقة وستُتاح  ٢٠يجب أال يزيد البحث عن . ٢٠٠٩ايو م ١٥موعد أقصاه 
  .لعرض ملخص له أثناء البرنامج المفتوح لهذا القسم في ميالنو

  
والتي تتضمن السفر ومصاريف اإلقامة ورسوم (برجاء العلم أن مصاريف حضور مؤتمر ميالنو 

ضي األوراق المقبولة والبد تواجد عار/ كاتبي، عارض / هي مسئولية كاتب ) تسجيل المؤتمر
  .واحد منهم على األقل لعرض مضمون الورقة في هذا البرنامج


