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لليونانوالشؤون الدينية   وزارة التربية الوطنية 
 فرع التدبير والتسويق إلفال
 فرع تدبير جمعيات المكتبات

 
 

في المكتبات اتاستراتيجيات الخدم: موضوع في   
 
  

  والهدف المهام 
ؤتمر   ورة اإل يهدف الم اهج        الخدمات  ال تحسين الخاصة ب ستراتيجيات  بل م المن ة من خالل عرض ومناقشة أه مكتبي
  .تبيةالمك والممارسات

ى ت    )المكتبات نفسهاأي ( مكنةاألآذا واألفكار و لخدمات المنتجاتتشمل او ائمين عل يء ، فضال عن األشخاص الق  هي
  ).أي المكتبيين(هذه الخدمات 

   .  لترويج، إلخل نمط، ةحالة ، دراسثويمكن للمداخالت أن تأخذ شكل بح
 
 

محاور ال  
  شمل المحاورتأن يستحسن 

  داخل الجماعات؛ قيقيينالح المحتملين و المستعملين/آيفية رصد المستفيدين -
  ؛المستعملين/المستفيدينآيفية استهداف جماعات  -
  بالنسبة للجماعات ؛أحسن الخدمات وتخطيط  تحديدآيفية  -
الخاصة بالخدمات ستراتيجيات اال بهدف صياغة، نشطةتقييم األ وآذاآيفية تخطيط وتدبير الممارسات،  -

  ؛ يةالمكتب
خاصة الستراتيجيات االالمكتبات في جهودها الرامية إلى بناء دعم وتقوية ن الجمعيات من آيفية تمكي -

  . الدفاع عنهاإلى و المكتبيةبالخدمات 



 2

 
 

 تواريخ هامة
.جميع لغات إفال مقبولة – المستخلصاتاستالم   
   2008  آانون األول/ديسمبر 1:االستالم جل أ -
 مةآل 500إلى  250بين فيما  صاغ المستخلصي -
 ckoontz@ci.fsu.edu                  :  على العنوان التالي آريستي آونتس. د  يرسل المستخلص إلى -
   2009 آانون الثاني/يناير 15 فيقبول ن بقرار الوالباحثخطر ي -
في صحيفة سيوصى بنشر األبحاث ذات المستوى الجيد و( 2009 نيسان/أبريل في كاملالبالبحث يرسل   -

     )إفال
 
مراجعة ال  

مزدوجة من طرف لجنة التقييم مراجعةستخضع األوراق المقترحة لعملية   
 

  اتلغة الدور
، الترجمة الفورية إلى بعض لغات إفال إتاحة وسيعلن عن إمكانية. اإلنجليزيةاللغة هي لغة الدورات يفضل أن تكون 

.في حينه بذلكببحث مشارآون بر الآما سيخ  
 

   لجنة التقييم
  ، الواليات المتحدةتسآريستي آون -
 إنجيلس ماسيزيمو، إسبانيا -
 أنطونيا أراهوفا، اليونان -
 ماريا ألكسندراآي، اليونان -
 لودميال زايتزيفا، فيديرالية روسيا -
 ناديا التمار، الجزائر -
 سيلفيا سطاسيلوفا، سلوفاآيا -
 اغيديتا بازك، آرواتي -

 
  اللجنة االستشارية

 هارا برانتيزي ، اليونان  -
 ينش جوبطا، الهندد -
 ، المغربنزهة إبن الخياط -
 وال عيسى، لبناند -
 ج، الواليات المتحدةيشيل آوينيم -
 المنخفضةبيري موري، األراضي  -
 الية سارزمبينوفا، آزخستانع -
 ربارا شليهاجن، ألمانياب -
  

ين  لمنه ليس في وسع ااالنتباه إلى أن المرجو و  أنظم ة ال     ايتكفل ات سفر وإقام أداء واجب ه   .محاضرين ب ى أن  عل
على صفحة الويب  المحصلة النتائج عن علن بحيث سيالمنح من طرف اللجنة المنظمة، يقع البحث عن بعض س

  .الخاصة بمعلومات المؤتمر
  .2009ابتداء من أوائل   www.ifla.org:  على العنوان التاليتوجد  آل المعلومات عن المؤتمر

 
 
 
 


