
  
  النداء الثاني لمقترحات أوراق البحث

استراتيجيات من أجل تجديد المكتبات : لنتحرك إلى الداخل، لنتحرك إلى أعلى، ولتستمر الحركة
 ٢٠إلى  ١٨بإيطاليا من  –ة بولونيا مؤتمر اإلفال للقمر الصناعي بجامع. ومهنة المعلومات

، وسيعقد هذا المؤتمر مباشرة قبل المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات المقام في ٢٠٠٩أغسطس 
  .٢٠٠٩ميالنو بإيطاليا في أغسطس 

يدعو قسم اإلفال للتنمية المهنية الوظيفية المستمرة ومجموعة المناقشة للمهنيين الجدد المشاركين 
عروض مفتوحة للجميع، تقارير بحثية، / محاضرات رئيسية : ترحات للعروضإلى تقديم مق

ونشجع المهنيين . ومناقشات على نطاق صغير للمائدة المستديرة، وورش عمل وجلسات ملصقات
  .الجدد والذين لم يشاركوا بعروض أو محاضرات من قبل على التقدم والمشاركة

من أجل أن يتاح لها الفرصة  ٢٠٠٨نوفمبر  ١٠يجب أن تُرسل المقترحات في موعد أقصاه 
وليس من الضرورة نشر كل العروض . للنشر في ملحق األبحاث الذي يوزع أثناء انعقاد المؤتمر

  .وأوراق البحث، لذلك ستقبل لجنة المراجعة العروض التي ال تنوي النشر
  

  األفكار الرئيسية للمؤتمر ومحوره
المحور العام لمؤتمر القمر الصناعي هو خلق بيئة عمل ايجابية من أجل قوة عمل متعددة إن 

وتتمنى اللجنة المنظمة للمؤتمر عرض أمثلة ألفضل الممارسات في االستراتيجيات التي . ومتجددة
تهدف إلى تجديد المهنة من خالل عروض مبنية على أبحاث دراسية أكاديمية وتجارب وقصص 

  .حة ودروس مستفادةواقعية ناج
  :ويهتم المنظمون بدرجة رئيسية بعروض تتناول أو ترتبط باألفكار والموضوعات التالية

  
  :األفكار العامة
  اإلدارة بين وعبر األجيال       -
  التعليم والتدريب       -
  وضع األهداف، توفير تغذية راجعة: مهارات االتصال مثل       -
  هياكل تنظيمية       -
  التعامل مع قوالب تنظيمية       -

  
  :التحرك إلى الداخل

  جذب الناس إلى المهنة       -
  تطوير استراتيجيات االحتفاظ       -
  خلق بيئة عمل ايجابية       -
  تطوير بناء الفريق والجماعة       -
  إشراك القادمين الجدد في االتحادات المهنية       -

  
  :التحرك إلى أعلى
  عمل والقيادة داخل المنظمةال       -
   اإلدارة       -



  تحدي الهياكل التنظيمية القائمة       -
  بناء العالقات وشبكات االتصال       -

  
  :استمرارية الحركة

  إعادة صقل وتجديد ونقل المهارات       -
   التخطيط للتعاقب ونقل المعرفة       -
  للعاملين في مجال المعلوماتمستقبل مهني جديد        -

  
  :مكان وموعد المؤتمر

 ١٨سيعقد المؤتمر بجامعة بولونيا بإيطاليا، وسيبدأ بحفل استقبال ونشاط مبدئي يوم الثالثاء 
وقد يكون هناك . أغسطس ٢٠، ١٩أغسطس، وستستمر الجلسات طوال يومي األربعاء والخميس 

  .سطسأغ ١٨جولة منظمة أثناء النهار يوم الثالثاء 
  

  شكل وهيكل المؤتمر
سيصمم المؤتمر بطريقة تهدف إلى تحقيق أقصى درجة من التفاعل والتعلم مع التركيز على 

عاملي توسيع المعرفة والفهم، وتقوية وتعزيز اإلمكانيات في هذه المنطقة الرئيسية من الممارسة 
لى نطاق مختلف وسينظم المؤتمر بحيث يتضمن مزيجاً من الجلسات والعروض ع. المهنية

ومن أجل تشجيع تبادل المعلومات . وبطريقة تُشجع الحاضرين على المشاركة والتفاعل والنقاش
وتحقيق شبكات االتصال يمكن أن يعاد تقديم جلسات العروض التفاعلية التي تتم على نطاق ضيق 

  .أكثر من مرة وكذلك جلسات الملصقات
  

  نشر أحداث المؤتمر
 وض الرئيسية ومجموعة مختارة من العروض األخرى الهامة بواسطةسيتم مراجعة كل العر

K.G.Saur مون لألوراق . كجزء من مطبوعات اإلفالسيركز المراجعون والمحررون والمقي
األفكار الجديدة، سهولة قراءتها، القوة : المقترحة والمختارة للنشر في ملحق أبحاث المؤتمر على 

  .لذي تعكسه، وجدية النتائج ألي بحثالفكرية، والمستوى األكاديمي ا
  .إذا ما أراد العارضون أال ينشروا أبحاثهم فال بد أن يشيروا إلى هذا في استمارة تقديم األوراق

  
  لغة المؤتمر

ونأمل (لغة المؤتمر هي االنجليزية، لذا يجب أن تكون كل العروض واألوراق باللغة االنجليزية 
 الرسمية بعد المؤتمر وتضاف إلى الموقع االلكتروني أن تترجم األوراق إلى لغات اإلفال

 من أجل إرسال أوراق إلى المؤتمر برجاء ملئ استمارات التقديم الملحقة وهي في شكل). للمؤتمر

(MS word file).  يجب تقديم المقترحات في صورة الكترونية ويتم إرسالها بالبريد
ويجب أن . في اسطوانات (diskette or CD Rom ٣.٥(االلكتروني أو بالبريد العادي 
  .RTF format أو word format تكون المقترحات في صورة

   
   : إلى ٢٠٠٨نوفمبر  ١٠تُرسل المقترحات في موعد أقصاه 
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ومن تُقبل مقترحاتهم ألوراق البحث الخاصة بهم سيخطرون بهذا في أوائل        - 
 .٢٠٠٨ديسمبر 

وإذا قُبلت ورق البحث للنشر في ملحق أبحاث المؤتمر، يجب أن يرسل النص كامالً        -
 .٢٠٠٩يناير  ٣١وعد أقصاه للمراجعة في م

وبالنسبة للعروض وأوراق البحث التي لن تُنشر فيجب أن تُرسل للمراجعة في        -
  .٢٠٠٩مارس  ٣١موعد أقصاه 
  ٢٠٠٩سيخطر المشاركون والعارضون بقبول أوراقهم بعد المراجعة في أبريل        -
شر بإرشادات تفصيلية عن الشكل وسيتم إعالن المشاركين الذين قُبلت أوراقهم للن       -

   المرجو ألوراقهم
  

  مصاريف التسجيل بالمؤتمر
رسوم التسجيل، اختيارات (سيتاح معرفة التفاصيل الخاصة بتكاليف حضور المؤتمر المختلفة 

المدعوين أن سيتحتم على المتحدثين والمشاركين . ٢٠٠٨في أواخر عام ) الخ... وتكلفة اإلقامة 
ستُغطي . يتكفلوا بدفع رسوم التسجيل في المؤتمر وتكلفة السفر واإلقامة وغيرها من المصاريف

رسوم التسجيل مجموعة من األوراق المنشورة بالمؤتمر، الغذاء ، االستراحات في منتصف النهار 
  .والعصر والتي تُقدم فيها بعض المشروبات، وعشاء المؤتمر

لمؤتمر هي إما التسجيل لكل مدة المؤتمر، يومين ونصف أو التسجيل لمدة يوم اختيارات التسجيل ل
  .واحد

سيتيح قطاع التنمية المهنية المستمرة عدداً محدوداً من المنح الجزئية التي تساند العارضون الذين 
من يحضرون للمرة األول إلى مؤتمر دولي أو المهنيون الذين لم تتعدى مدة بقائهم في المهنة أكثر 

برجاء اإلشارة إلى رغبتك في أن تُرشح لهذه المنح على الطلب الذي ترسله . خمس سنوات
بمقترح ورقة البحث الخاصة بك، وستمنح هذه المنح على أسس تنافسية ومن معايير القبول 

  .قبول ورقة البحث، مالئمة الموضوع والتوزيع الجغرافي: للمنحة ستكون عوامل القبول
  

  تابعةفرص للتعلم والم
انه لمن دواعي سرور قسم التنمية المهنية المستمرة ومجموعة المناقشة الخاص بالمهنيين الجدد 
أن توفر عرضاً للتعلم والمتابعة لمن يرغب من المشاركين وذلك بمساعدة من سيقومون بعرض 



 إذا ما رغبت في االستفادة من هذه الفرصة، اضغط على صندوق التعلم. أوراقهم

mentoring box  الموجود على استمارة تقديم مقترح أوراق بحث.  
  .يسعد منظمي المؤتمر أن يستمعوا إلى ويجيبوا على أية تساؤالت أو تعليقات لديكم على المؤتمر

  :برجاء إرسال األسئلة إلى أي من
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