
  ٢٠٠٩يناير  ١٠مد الموعد األقصى لتقديم األوراق البحثية إلى 
  

  الدعوة الثانية لتقديم أوراق بحث
  

  ٢٠٠٩إلفال ا المنعقد قبل مؤتمر مؤتمر القمر الصناعي
  

الداللية وتكنولوجيا البحث  شبكةوال 2.0المكتبات بين ويب : االتجاهات الناشئة في التكنولوجيا
  " 2.0المكتبات والويب "دعمه مجموعة المناقشة تا المعلومات لإلفال ووالذي ترعاه قسم تكنولوجي

  
  .٢٠٠٥أغسطس  ٢٠- ١٩فلورنسا 

  
تكنولوجيا المعلومات لوقسم اإلفال ) اإلفال(ينظم االتحاد الدولي للمكتبات ومؤسسات المعلومات 

ي اجتماعاً بالقمر الصناعي وذلك ف Fondazione Rinascimento Digitaleبالتعاون مع 
، وسيعقد بالتعاون مع مؤتمر اإلفال السنوي الذي ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٩فلورنسا بإيطاليا من 

. التالي لهذا االجتماع األسبوعفي ) ايطاليا(سيعقد في ميالنو 
)http://www.ifla.org/IV/ifla75/index.htm(   
  

  :رئيسية واألهدافالفكرة ال
لقد مكنت المزايا التكنولوجية التي ظهرت في السنوات الماضية المكتبات من خلق خدمات جديدة 
لم تكن متاحة من قبل، مثل وجود فهرس مباشر متاح للجمهور، عمل بحث داللي من خالل نوع 

يمكن  يةإعالموتحميل وسائط مختلف من التصور، مختلف من مصادر الوسائط المتعددة، نوع 
ومن ثم فلقد أصبح لدينا مجال متزايد من الخدمات التي . الخ.... استخدامها في أغراض بحثية 

  .يمكن أن تلبي االحتياجات الدقيقة والخاصة للمستخدمين
  

أثر كبير على الخدمات المكتبية ويعرف باسم  2.0وبالتوازي مع هذا كان لتطور تكنولوجيا الويب 
ويتطلب هذا النموذج الجديد عمل تغيير يكون محوره المستخدم كما يشجع  ".2.0المكتبة "نموذج 

على التغيير الدائم والهادف والذي يقوم فيه المستخدم بدور نشط من أجل خلق الخدمات الفعلية 
"  tagging" والتوسيم الواقعية لشبكات االجتماعية ومجاالت التداولا إن. التي يرغب فيها

هي مجرد جزء من هذا البعد الجديد وهي متاحة  wikisة و الويكيز والمدونات االلكتروني
لقد اختفت الحدود التي كانت تفصل بين . للمكتبيين وأيضاً لمشاركة المستخدمين القدامى والجدد

الخلق واالستخدام وأصبحت المكتبة نقطة التقاء يجتمع فيها الناس من أجل المشاركة باهتماماتهم 
البعض مع وجود فرصة كبيرة للتفاعل وتبادل الخبرات واالنتقال من ومشاكلهم مع بعضهم 

  .مجاالت تقليدية مغلقة في البيئة الثقافية إلى مجتمعات متخصصة لها مساحات العمل الخاصة بها
لقد حدث إحياء لهذه . للشبكة الداللية األساسية األفكاربعض هذه األفكار قديمة ويعود أصلها إلى 

تغيرت إلى اتجاهات تحاول أن تحدد وتميز " شيء معقد جداً"جمل األولى مثل فبعض ال: األفكار
  .البيانات في نظام خاص للشبكة الداللية

  



. من هذا المنطلق فلقد أثرت تكنولوجيا الويب الجديدة على مجال الوصول إلى المعلومات أيضاً
والتعاون بين هذه العوامل نناقش االستخدام الفعال في هذا المؤتمر الذي سيعقد لمدة يومين س

تكنولوجيا الويب الجديدة، الشبكة الداللية، ووجود تكنولوجيا بحث جديدة؛ فهذه : الثالثة المختلفة
سيكون اليوم األول مخصصاً . العوامل لها تأثير قوي على الخدمات المتاحة في ساحة المكتبات

مرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة الموجودة للتقديم والتعريف بالخدمات الجديدة والعوامل المختلفة ال
. بالمكتبات، وسيكون أفضل طريقة لهذا التقديم والتعريف هو تقديم أمثلة جيدة للتطبيق والخدمات

 2.0وماذا تعني تكنولوجيا ويب  2.0ما هي المكتبة : جيب على األسئلة التاليةنُونريد أن 
للمكتبات؟ كيف يمكن أن ندمج وندخل المستخدمين في خدمات المكتبات ونوفر لهم مجاالً أفضل 

خصائص تكنولوجيا للحصول على المعلومات التي يحتاجونها؟ ما هي الشبكة الداللية؟ ما هي 
مع أفكار الشبكة الداللية؟ ما  2.0البحث الجديدة؟ كيف يمكن أن نساعد على تالقي اتجاهات شبكة 

  هي المعايير القادمة للمكتبات؟
  

سيكون اليوم الثاني مخصصاً لالتجاهات القادمة والتطورات الجديدة في مجال الخدمات المكتبية 
هل تتوقع أن يكون الجيل التالي لنظام المكتبات في مجال . عن طريق استخدام التكنولوجيا الجديدة

ع مختلف من التصور الداللي واستخدام للمكتبات؟ هل تتوقع نو 2.0استخدام تكنولوجيا شبكة 
الشبكة الداللية؟ ما الذي يمكن أن نقوله اليوم عن شبكة المعلومات ودور  وإجاباتلحلول 

المكتبات؟ كيف يمكن أن تساعد المكتبات على خلق تجمع أو تكتل أساسي وحيوي من أجل تحقيق 
  تقدم بواسطة هذه التكنولوجيا؟

  
  :موضوعات ألوراق بحثية

 . ة نظرية، عملية وتكنولوجية للتكنولوجيا الجديدة واستخدامها في المكتباتمقدم - 
 .التغير الوظيفي ونماذج تكنولوجية مرتبطة بالخدمات الجديدة في المكتبات والمعلومات - 
 .تجارب وتقييم للتكنولوجيا الجديدة والخدمات المكتبية - 
 .أو الخدمات/م المكتبات وودمج هذه التكنولوجيا في مجال نظ إشراكأفكار حول كيفية  - 
 .مستقبلية ومتوقعة في مجال التكنولوجيا والخدمات المكتبية أسئلة - 
 االجتماعأية موضوعات أخرى مرتبطة بموضوع  - 

  
  :ملحوظة

يجب األخذ في االعتبار أن الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر ليس هو التكنولوجيا األساسية في حد 
  .واستخدامها إيجادهاذاتها ولكن 

  
  :كيف تقدم مقترح لورقة بحث

كلمة وعرض  ١٠٠٠ندعو األشخاص المهتمين بهذا المجال لتقديم مقترح لورقة بحث ال تزيد عن 
  . ٢٠٠٩يناير  ١٠دقيقة عن المواضيع التي ذُكرت سابقاً وذلك في ميعاد أقصاه  ٢٥ال يتعدى 

تصرة لكل الكاتبين لورقة برجاء إرسال كل بيانات االتصال الخاصة باإلضافة إلى سيرة ذاتية مخ
مقدمي  إبالغها سيتم في الحال دوبع ٢٠٠٩وستنتهي عملية المراجعة مع أوائل عام . البحث

  :برجاء إرسال ورقة البحث إلى . أوراق البحث بالنتيجة عبر البريد االلكتروني
)lj.si-avcic@nuk.unialenka.kColic (-Alenka Kavcic   



 
  :اللغات المقبولة

  . اللغة االنجليزية هي اللغة الرسمية لهذا المؤتمر وكل المقترحات ال بد أن تقدم في هذه اللغة
  

  : تكاليف الحضور
سيكون على مقدمي أوراق البحث والذين سيحضرون المؤتمر تحمل مسئولية تكاليف السفر 

  .ر الذي سيعقد قبل مؤتمر اإلفال العامورسوم حضور هذا المؤتم واإلقامة
  

  :تواريخ هامة
  ٢٠٠٩يناير  ١٠: المقترحات الخاصة بأوراق البحث إلرسالآخر موعد 

  ٢٠٠٩يناير  ٣١سيتم اإلعالن عن الورقة التي تم قبولها يوم 
  ٢٠٠٩مايو  ٣١آخر موعد لتقديم نص كامل للعرض هو 

  
  :اللجنة العلمية

خبراء دوليين، البعض منهم من اللجنة الدائمة لقسم تكنولوجيا  ستُشكل اللجنة العلمية من
 2.0المعلومات الخاص باإلفال، والبعض من المهنيين واألساتذة في مجال مشروعات المكتبة 

  .واستخدام الشبكة الداللية، واالتجاهات المستقبلية في تكنولوجيا المعلومات
  


