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  دعوة للمشاركة بأوراق بحث

  قسم التعليم والتدريب
  

التعليم : ث الثقافيدور المكتبات والمهنيين العاملين بالمؤسسات الثقافية في الترا" :الفكرة الرئيسية
  ".(LAM)من أجل تقارب والتقاء المكتبات واألرشيف والمتاحف 

  
للمهنيين العاملين بمجال أن ينظم جلسة مفتوحة عن التعليم  لإلفال يعتزم قسم التعليم والتدريب

كجزء وذلك  لوصول إليهالذين لهم عالقة بحفظ التراث الثقافي وتسهيل او المكتبات والمعلومات
  .من المؤتمر والمجلس العام الخامس والسبعين لإلفال

 القيامأعضاءه على  LAMمجتمع المعلومات يشجع قسم المكتبات واألرشيف والمتاحف  ظل في
يكونوا مواطنين نشطاء بأن يساعدوا الناس على التعليم، : دور الميسرين والمنتجين للمعرفةب

أفضل  باإلضافة إلى ذلك فإن مشروعات الرقمنة قد وفرت مجاالً. يخلقوا معرفة جديدةوأخيراً 
. أكبر من الفهم الثقافي اًللتعلم على مدى الحياة وقدر اًفرص وإتاحةللوصول إلى المصادر الثقافية 

هذه اآلفاق الجديدة تحتم على المكتبيين أن يصبحوا عمالء للتغيير وأن يكونوا مهيئين لتلبية 
ييرات هامة البيئة المعاصرة المتغيرة تعني وجود تغ إن. احتياجات المجتمع والتكنولوجيا الجديدة

  .والعمالة اإلسكان، )علم السكان(رافيا الديموجتكنولوجيا، االقتصاد، لها تأثير على التعليم، ال
وحتى نستطيع التجاوب بنجاح مع هذه التغيرات ولكي نتمكن من إنشاء مجتمع تعليمي يجب على 

والنمو الشخصي الالزم  واإلعدادمن أجل التنمية  وفعاالً اًمؤثر اًالمؤسسات الثقافية أن توفر تعليم
مجتمع المعلومات يصبح ظل في . بفقر المعلومات وتعاني من الفجوة الرقميةلمواجهة بيئات تتسم 

ولكنه عامل أساسي من أجل العمالة  تنمية الفردمن أجل يعمل  يالتعليم ليس مجرد حق شخص
متاحف من أجل يجب أن تُزال الحواجز القائمة بين المكتبات واألرشيف وال. والنمو االقتصادي

  .باالشتراك مع القطاع الخاصتأمين قيام مشروعات مشتركة 
  

  :دعوة للمناقشة
تقوم على ندوات  SETالفكرة الرئيسية للجلسة المفتوحة التي سيعقدها قسم التعليم والتدريب  إن

 سابقة عقدها القسم وذلك من أجل اشتراك المساهمين من مجاالت وأقسام مختلفة والذين يعملون
الخ وتدعو الجلسة المفتوحة إلى .... في المكتبات ، واألرشيف، والمتاحف ، ومجال النشر 

  :العديد من الموضوعاتمناقشة 
 ونأو المهني/االقتصاد المعرفي ما هي األدوار التي يمكن أن تلعبها المعلومات و مجال في - 

الذي يحتاجونه من  يعملون في المكتبات واألرشيف والمتاحف، وما هو نوع التعليمالذين 
 القيام بها؟ مأجل األعمال التي يتحتم عليه

المعلومات حتى بما هي المبادئ الرئيسية لمجال المعرفة التي يجب أن يلم بها العاملون  - 
 بكفاءة مع األمور المتعلقة بالتراث الثقافي؟ يستطيعوا العمل

نقيض لمجرد الحصول على كيف تتعامل المؤهالت المهنية مع النظرية وتطور المعرفة ك - 
 مهارات تقنية؟



هل يخلق االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت برنامجاً ومجاالً موحد  - 
المقاييس يمنع وجود ونمو االختالفات الثقافية؟ وهل تُعد هذه االختالفات عقبة أو هل 

يستخدم تكنولوجيا المعلومات الذي  د مستوى عام لصورة المتخرج المرجويوج
 واالتصاالت؟

ما هو المزيج المؤلف من المعرفة التكنولوجية والمعرفة القائمة على المحتوى والذي  - 
 نحتاجه من أجل العمل باالشتراك مع التراث الثقافي؟

هل هناك اختالفات ثقافية تميز االقتصاد المعرفي في كل دولة؟ وهل يعني هذا أن هناك  - 
شابهات في المهارات المطلوبة لدى األرشيفيين والذين يعملون بالمتاحف اختالفات وت

 والمكتبات كأشخاص يعملون في مجال المعلومات؟
أو تلك التي تُعد ضرورية / أو الحد األدنى من الخصائص/ ما هي الخصائص األساسية  - 

 والتي يجب أن يتحلى بها الشخص الذي يعمل في مجال المعلومات؟
 
 

  البحث تقديم أوراق
نأمل أن يقوم الباحثون بتقديم بحث نظري عن األدوار المهنية واالجتماعية التي يقوم بها المهنيون 

الثراء في مجال المعلومات في االقتصاد المعرفي الجديد والمبني على التكنولوجيا والذي يتسم ب
ونرحب بآراء من . وهاالمتخرجين للقيام باألدوار التي يمكن أن يلعب وكيفية اعداد: الثقافي
  .الطالب

  
للورقة المقترحة وال يجب أي يكون قد سبق ) كلمة ٣٠٠ال يتعدى (برجاء إرسال ملخص مفصل 

  :يجب أن تتضمن المقترحات اآلتي. نشرها في أي مكان آخر
 عنوان البحث المقترح - 
 )كلمة ٣٠٠ال يتعدى (ملخص للبحث المقترح  - 
 العارضين/ أسماء العارض / اسم  - 
 العارضين/ ة أو اللقب العلمي للعارض الدرج - 
 العارضون/ ة التي يعمل بها العارض المؤسس - 
 البريد االلكتروني - 
 فاكس/ رقم تليفون  - 
 العارضين/ سيرة ذاتية مختصرة للعارض  - 

  
  

  تواريخ ومعلومات هامة
برجاء إرسال . ٢٠٠٨ديسمبر  ٣٠يجب أن ترسل االقتراحات ألوراق البحث في موعد أقصاه 

  : لكترونية إلى أنا ماريا تامارو على العنوان التاليرسالة ا
 Annamaria.tammaro@unipr.it  

  .٢٠٠٩فبراير  ١٥الباحثين الذين قُبلت أوراقهم في  إخطارسيتم 
ون جديدة ولم ويجب أن تك ٢٠٠٩أبريل  ١٥يجب أن تُرسل ورقة البحث كاملة في موعد أقصاه 

يسبق نشرها في أي مكان آخر ويمكن كتابة وعرض أوراق البحث في أي من لغات اإلفال العاملة 



ضمان  ولكن ال يمكن) سبانيةالعربية، الصينية، االنجليزية، الفرنسية، األلمانية، الروسية واأل(
  .وجود ترجمة فورية

كون بمثابة ملخص للورقة األصلية دقيقة وأن ت ٣٠ – ٢٠يجب أال تتعدى العروض في المؤتمر 
ويجب أن يتواجد على األقل واحد من . power pointويمكن أن يتم العرض باستخدام برنامج 

لغة هذه الجلسة هي . كاتبي الورقة لكي يقدم ملخصاً عنها أثناء برنامج هذا القسم في ميالنو
ب من المتحدثين استخدام اللغة ولكن سنطل. كن نرحب بأي من لغات االفال األخرىاالنجليزية ول

  .power pointاالنجليزية عند القيام بالعرض عن طريق برنامج 
أنا : سيتم تقييم كل المقترحات عن طريق لجنة تحكيم تمثل قسم االفال للتعليم والتدريب وتضم

  ).دةالواليات المتح(وبربارة بوي ) الواليات المتحدة(باتريشيا أويلر ) ايطاليا(ماريا تامارو 
منح مالية لمساندة الكتاب الذين سيتم قبول  أن قسم التعليم والتدريب ليس لديهبرجاء مالحظة 

 مصاريف السفر(برجاء إرسال الملخصات مع العلم أن مصاريف حضور المؤتمر . أوراق بحثهم
عارضي األوراق التي تم  /كاتبي، عارض / كون مسئولية كاتب ست) ورسوم التسجيل بالمؤتمر

  .لهاقبو
  


