
  مؤتمر واجتماع االفال العام الخامس والسبعون: للمكتبات والمعلومات الدوليالمؤتمر 
  الثقافيالبناء على التراث : المكتبات تخلق المستقبل

  ، ميالنو، إيطاليا٢٠٠٩أغسطس  ٢٧-٢٣
  

  نداء من أجل تقديم أوراق بحث
PAC  األنشطة الرئيسية لإلفال إحدى –الحفظ والحفاظ  

  
  مجال الحفظالمتعلقة بث ابحاأل واألرشيف والمتاحف في المكتباتالتقاء وتقارب  :الفكرة الرئيسية

  
البناء على : المكتبات تخلق المستقبل"لفكرة الرئيسية للمؤتمر وهي ا يتبع البرنامج الخاص بنا

 التقليدية مقتنياتنافإنه سوف يعتمد على حفظ  رقمي كان فإن المستقبل حتى وإن، " التراث الثقافي
ائق ـالمطبوعة، الرسومات، التماثيل، الوثالمخطوطات، الكتب : مثل الثقافي ناتراثمن 

  ..... الخ ة،ـالتاريخي
  

ف يقدم بعض التجارب التي توضح سو وهو أحد أنشطة اإلفال الرئيسية، ،نشاط الحفظ والحفاظ
بحاث من األالمكتبات واألرشيف المقتنيات ب يخص مفي بحاث العلميةمدى احتياج واستفادة األ

تشجيع عمل شبكات  إلىتهدف هذه الجلسة . في مجال المقتنيات المتحفية والعكس صحيح العلمية
  .نا التراثية الثقافيةمؤسساتللحفظ بين جميع 

  
  .أغسطس ٢٧ – ٢٣من  ،ميالنو القسم لتقديم مقترحات لعروض تقدم في برنامجه فييدعو 

  
يجب أن تركز األوراق على المؤثرات، التحوالت، تبادل الخبرات والمعرفة بين الثالث مؤسسات 

  .)المتاحف –األرشيف  –المكتبات (
  

  :بعض األمثلة
 ماتتوحيد الطبقات المصورة، دعا: من العصور الوسطىالمخطوطات  حفظ في مجال - 

 ....للترميم الخشب  أو نسيجمن ال
 ....برشمان الأبحاث أساسية على األحبار، الجلود، : أبحاث معملية على مواد ومنتجات - 
 .... والمنتجات الخلوية gore-texالجور تكس استخدام أبحاث تطبيقية مثل  - 
التخزين  األبحاث عن الهواء في: المقتنيات مثل جميعالتخزين ل ظروفأفضل البحث عن  - 

 الملوثاتوتعريف 
  

  المقترحات
كلمة على  ٣٠٠ة واحدة أو ورق(قترح باللغة االنجليزية للبحث المملخص مفصل  إرسالبرجاء 
على  ٢٠٠٩يناير  ١٩الكُتاب في ميعاد أقصاه /سيرة ذاتية مختصرة للكاتب إلى باإلضافة، )األقل

  :التالي البريد االلكتروني
Christiane Baryla 

Director of IFLA PAC Core Activity 
 christiane.baryla@bnf.frmail: -E  



  :مواعيد هامة
 ٢٠٠٩يناير  ١٩ يومآخر موعد لتقديم الملخصات  - 
 ٢٠٠٩إعالن األوراق البحثية التي تم قبولها في مارس  - 
 ٢٠٠٩مايو  ١٥وم آخر موعد لتقديم األوراق كاملة ي - 

 
لذلك تُرسل . مالية لمساعدة الكتاب المتقدمينبرجاء العلم بأن نشاط الحفظ ليس لديه أية منح 

شاملة السفر، وكل (الملخصات مع العلم بأن جميع المصاريف الخاصة بحضور المؤتمر بميالنو 
المحاضرين الذين قُبلت /ستكون مسئولية الكُتاب) م وحضور المؤتمرالمصاريف الخاصة برس

هناك بعض المؤسسات المهنية القومية التي يمكن أن تساهم بمنح لتغطية بعض  .أوراقهم البحثية
  :المصاريف وتقدم منح بسيطة لحضور المؤتمر، ويمكن متابعتها على الموقع التالي

 nts.htmhttp://www.ifla.org/III/members/gra.  
  
  


