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جائزة توفير ُسبل التعلم لعام 
 2009

قدمت مؤسسة بيل وميلندا جيتس يوم 25 أغسطس جائزتها لتوفير ُسبل التعلم لعام 2009 وهي جائزة تبلغ قيمتها مليون دوالر أمريكي الى 
احتاد) Fundación Empresas Públicas de Medellín  (EPM وذلك الستخدامه املبتكر واخلالق للتكنولوجيا في املكتبات العامة لدعم وتنمية 

اجملتمع. لقد مت تكرمي املنظمة الكولومبية لقيامها بإمداد السكان في منطقة Medellin والعاصمة باملهارات واألدوات الالزمة من أجل تطوير 
مجتماعتهم وحياتهم. وستعمل ميكروسوفت – وهي شريك في جهود منظمة بيل جيتس ملساعدة املكتبات العامة في ربط األفراد بشبكة 

االنترنت - على إمداد شبكة املكتبات الحتاد EPM ببرامج كمبيوتر وبرامج تدريب على استخدام التكنولوجيا.
متد شبكة املكتبات العامة )NPL( التابعة الحتاد EPM املواطنني مبدخل للمعلومات والتكنولوجيا من خالل مكتباتها األربع والثالثني. وNPL هي 

جزء من مبادرة اقليمية صممت الستخدام التكنولوجيا من أجل زيادة شفافية احلكومة، خلق بيئة عمل تنافسية وحتسني التعليم. 
وتضم الشبكة خمس حدائق مكتبات تُعرف باسم »مراكز املعرفة«. وقد أصبحت هذه املكتبات - التي تنتشر في معظم التجمعات املهمشة 

ملدينة Medellin – مراكز ثقافية توفر للمجتمع مدخالً واسعاً للمعرفة وللمصادر التعليمية. كما توفر شبكة املكتبات َكّم كبير من البرامج 
التدريبية التي تتضمن كيفية استخدام الكمبيوتر وتوفير مدخل مباشر للمعلومات وتعلم اللغة االجنليزية املستخدمة على االنترنت. معظم 

رعاة NPL من اجملتمعات بسيطة الدخل. وال ميلك معظمهم جهاز كمبيوتر باملنزل وتعتبر املكتبات هي وسيلتهم الوحيدة للحصول على مدخل 
الى العالم الرقمي. 

ومن خالل اخلدمات املتوسعة لـ NPL ارتفع عدد زوار املكتبات من 90 ألف الى أكثر من 500 ألف شخص كل شهر. لقد ساعدت NPL في تضييق 
الفجوة الرقمية في Medellin والعاصمة وقللت من نسبة عدد األفراد للكمبيوتر الواحد بـ66% من 140 شخصاً جلهاز واحد في عام 2005 الى 

47 شخصاً للجهاز في 2008. 
واجلائزة اآلن في عامها العاشر وهي تهدف الى تقدير اجلهود اخلالقة للمكتبات العامة واملنظمات املشابهة التي تقع خارج الواليات املتحدة 

لتوفير مدخل حر ومجاني ألجهزة الكمبيوتر واالنترنت. واجلائزة مهداة مببادرة من املكتبات الدولية التي تعمل على فتح عالم املعرفة واملعلومات 
والفرص التي من شأنها حتسني حياة املاليني من األشخاص.

سيستخدم احتاد EPM جائزة توفير ُسبل التعلم لتوسيع خدماته على برامجه املتحركة اخلاصة بالويب ولتطوير البرامج املعرفية والتدريبية 
اخلاصة بتكنولوجيا االتصاالت. ستساعد هذه اخلدمات االضافية في تنمية وتطوير مدينة Medellin واملنطقة احمليطة بها.
aspx.090825-atla-award-epm-foundation-2009/http://www.gatesfoundation.org/press-releases/Pages :املصدر

مشاعر بعض الوفود حول جائزة بيل وميلندا جيتس
السيدة Lone Hedelund Henriksen مدير مكتبات Gellerup  و  Hashe )الدمنارك(: 

»إنها حقاً فرصة رائعة! وأنا مندهشة من مدى كبر هذه املنظمة ومن َكّم األشخاص الذين يصل اليهم هذا البرنامج.«

السيد Casey Hanewall املسئول عن وضع السياسات والدعم في مؤسسة بيل وميلندا جيتس )الواليات املتحدة األمريكية(:
»لقد غيروا من اجملتمع أو املدينة التي كان يوجد بها سابقاً الكثير من املشاكل. إنها حقاً حلظة رائعة بالنسبة لنا!«

السيدة Amadou Sidibe مدير قسم التدريب واحلاسب اآللي باملكتبة القومية )مالي(:
»لقد بعث هذا االحتفال فّي الرغبة في جتربة شيء في دولتي: أن أنشيء مركزاً للتدريب على احلاسب اآللي للطالب.«

السيدة Maria Isabel Franca )البرازيل(:
»إنه شيء رائع بالنسبة لنا!« لقد قاموا بعمل رائع!«

السيد Felipe Martinez رئيس قسم أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي )LAC( باإلفال )املكسيك(:
»لقد شجعتهم Elizabeth Carvalho على التقدم لهذه اجلائزة واآلن وقد فازوا بها فنحن سعداء جداً جداً.«
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فر..."
س أص

فر، أتوبي
س أص

فر، أتوبي
س أص

"إننا نعيش جميعاً في أتوبي

فنلندية باألتوبيس!
ود ال

طائرات، جاءت الوف
متر بال

ود الى املؤ
ما أتت معظم الوف

بين

Netti-N خلف منطقة املعرض.
ysse النترنت

تعرض مكتبة مدينة Tampere أتوبيسها األصفر ل

بتنا 
ك بتجر

شار
كنا نود أن ن

كرة األتوبيس: "
وتشرح Tuula Haavisto مدير مكتبة مدينة Tampere ف

ني. تريد مدينة 
ياً للمواطن

سياً واجتماع
سيا

شروعاً 
النترنت م

لنوضح كيف ميكن أن يكون أتوبيس ا

هاراتهم املعلوماتية حول مجتمعهم. إن اخلدمة 
ها تنمية م

Tampere أن يستطيع كل مواطني

ة التصويت، 
ض األفالم، دعم فكر

النترنت، عر
دريبية ل

مي برامج ت
ة التي يقدمها األتوبيس هي تقد

الرئيسي

شاركة في جميع 
وامل

أنواع األحداث اخملتلفة."

ص وبه شاشة 
أوديتوريوم يسع 10 أشخا

يضم األتوبيس 

تر. ويعمل هنا 5 
هزة كمبيو

جرة أخرى بها 8 أج
ض وح

عر

دريبية 
ت الت

داد الدورا
ت ويقومون باع

مدربني طوال الوق

والريف. 
حاء املدينة 

عبر أن
والتدريس في األتوبيس 

دريبية، فهناك 
ت الت

وهناك أنواع مختلفة من الدورا

عتاد األطفال على 
دورة ملرحلة ما قبل املدرسة )حتى ي

دريبية مفتوحة حول بعض 
ودورات ت

وتر( 
زة الكمبي

أجه

رد الرقمي 
d )الس

igistories و Picasa املوضوعات مثل

ذا باالضافة الى تدريب على املهارات 
ص(، الخ، ه

للقص

األساسية للكمبيوتر.

و برنامج املهارات 
عاتنا ه

"إن أفضل مبي

 Ari Solopuro األساسية" هذا ما يقوله

س ويضيف: "يقع هذا 
النترنت في االتوبي

مدرب ل

دريبية مدة كل منها ساعتني حول "ماهو 
لبرنامج في 5 جلسات ت

ا

النترنت؟"، "كيف تستطيع أن جتد املعلومات على 
الكمبيوتر؟"، "ما هو ا

كتروني" و"جلسة مفتوحة."
البريد االل

النترنت؟"، "
ا

س برنامج 
ص بعلم األجنا

ج التدريبي اخلا
لبرنام

كما يقول: "إن ا

لبرنامج تدريب 
عتبر 70% من املستخدمني 

ناجح أيضاً." وي

بار السن، و10% من األطفال 
املهارات األساسية من ك

ت. وقد أوضح: "ونقدم 
ما بني 5 الى 6 سنوا

غار السن ورش عمل أللعاب الكمبيوتر."
لص

ما أردت احلصول على املزيد من املعلومات 
إذا 

ت الى مكان الستخدام 
وإذا ما أحتج

ب واسأل في 
النترنت في املؤمتر فاذه

مكان ل

األتوبيس األصفر!

Amandine Jacquet
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جائزة التسويق الدولية
مينحها  والتي  الدولي،  للتسويق  السابعة  اإلفال  بجائزة  الفائزين  إعالن  مت 
قسم اإلفال لالدارة والتسويق حتت رعاية مجموعة نشر Emerald خالل املؤمتر 

الصحفي لإلفال الذي ُعقد يوم 24 أغسطس.
 Koh سنغافورة ومثله ،)NLB( فاز باملركز األول مجلس ادارة املكتبة القومية
 Go“ هو  الفائزة  الدعائية  احلملة  وشعار   .))Sharon_KOH@nlb.gov.sg
هو   )GLP )Go Library Project مشروع   مكتبات«.  يا  األمام  »الى   ”Library
الى املكتبة.  الى جذب مزيد من املستخدمني  مشروع متعدد األبعاد ويهدف 
األماكن  الكثير من  الى  الوصول  إعداد طرق هامة من خالل جهود حاولت  مت 
مثل: املدارس، املعاهد، واملنظمات التي تتزايد بها احلاجة الى جعل املكتبة ذات 
أهمية كبيرة للذين مييلون الى استخدام التكنولوجيا فيستقون معلوماتهم 
من خالل محركات البحث املباشرة أو بأي طرق أخرى غير تقليدية. ومن خالل 
السكانية  اجملموعات  احتياجات  مخاطبة  مت  محددة  بأهداف  صممت  برامج 

خالل  من  البرامج  هذه  تسويق  مت  التأثير  من  قدر  أقصى  ولتحقيق  اخملتلفة. 
مشروع »الى األمام يا مكتبات«.

وحصل الفائز األول على تذكرة طيران وإقامة فندقية مبيالنو وحق التسجيل 
اجملاني في مؤمتر اإلفال لعام 2009. كما حصل على جائزة نقدية تبلغ ألف دوالر 

أمريكي للمساعدة في اجلهود التسويقية للمكتبة.
ويلز، اململكة  الثاني  Wrexham County Borough لالستشارات،  باملركز  فاز 
شعار   .  )Jane Purdie )jane.purdie@wrexham.gov.uk ومثلها  املتحدة 
بنظرة  انظر ملكتبتك   / السعيدة  »األيام  الثاني هو:  املركز  ربح  الذي  املشروع 

.”Happy days/take a fresh look at your library“ »جديدة
 Janis Galloway بكندا والتي مثلتها ،Alberta وُمنح املركز الثالث الى مكتبة
و Bill Rice )JGalloway@thealbertalibrary.ab.ca( وكان شعار الفائز الثالث 
 The Alberta Campaign/ Books and“ »هو: »حملة ألبرتا/ الكتب وما بعدها

 .”Beyond
استراليا،  تضم:  دولة   17 من  متقدماً   22 من  أكثر  هناك  كان  عامة  وبصف 
جمهورية  نيوزيالندا،  هولندا،  جاميكا،  فرنسا،  كولومبيا،  كندا،  بلغاريا، 
كرجستان، روسيا، السنغال، سنغافورة، أسبانيا، سيريالنكا، تنزانيا، اململكة 

املتحة والواليات املتحدة األمريكية.
وتصلح أي مكتبة، وكالة أو احتاد في العالم يُدعم ويساند اخلدمات املكتبية 

للترشيح للحصول على هذه اجلائزة.
إن جائزة اإلفال الدولية للتسويق هي تكرمي للمنظمات التي مُتارس مشروعات 

أو حمالت دعائية خالقة تهدف الى زيادة التسويق.
 Christie عند  اجلائزة  وعن  الفائزة  الشركات  عن  املعلومات  من  مزيد  تتوفر 

Koontz ckoontz@ci.fsu.edu ، وهي منسق للمعلومات بهيئة احمللفني.

املدخل املفتوح للمعرفة
دعم التقدم املستمر

للمكتبات  الدولي  للمؤمتر  اختياره  مت  الذي  الشعار  هذا 
واملعلومات للعام القادم في جوتنبرج 2010 يبث القوة 
واحليوية ويدعم الشعار الرئاسي لرئيس اإلفال اجلديد الني 
تايس: "املكتبات كقوة دافعة لتوفير مدخل للمعرفة."

الفكرة  هذه  حول  تدور  التي  الكلمات  بعض  ستوجد 
الكتب  عالمات  على  املكتبات  تطور  وحول  الرئيسية 
ميكن  حتى  وذلك   ،  2010 ملؤمتر  كدعاية  تستخدم  التي 
خالل  من  يتم  أن  يجب  الذي  للعمل  ملهمة  تكون  أن 

أنشطة املكتبات.

مدخل مجاني وحر للمعلومات، له نفس األهمية مثل 
حرية التعبير.

متاح للجميع، حتى لضعاف البصر أو الذين يعانون من 
مشكالت في القراءة. 

مفتوح وشامل، بصرف النظر عن هويتك أو موطنك

مادية  مساحة  في  أو  االنترنت  على  مكان  عام،  مجال 
وأن  اسهاماتهم  يقدموا  أن  األشخاص  فيها  يستطيع 
ويكون هذا  االجتماعي  املستوى  باحملتوى على  يشاركوا 

احملتوى منتج ومملوك للجميع.

مفتوح لألفكار ويدفع املستخدم لالبتكار، وهنا ميكن أن 
يكون املستخدم ُمنِتج.

مجال مفتوح للنشر، من أجل املزيد من بناء املعرفة ومن 
أجل توازن أكبر بني قوانني حقوق الطبع وبني حرية تداول 

املعلومات.
ملاذا يعتبر هذا اجملال املفتوح هاماً جداً؟

يفتح املدخل الى املعرفة عاملاً من اخليال واالبداع وبالتالي 
يصبح تقدم الفرد هو تقدم للمجتمع. هذا هو األساس 

للتقدم املستمر احلقيقي.



5 5

بارما،  BOBCATSSS 2010 في 
ايطاليا. من االثنني 25 يناير الى 

االربعاء 27 يناير 2010 حتت عنوان: 
توفر  الرقمية: املكتبات  الفجوة  “عبور 

مدخالً للجميع؟”
دعوة لتلقي أوراق بحثية، ورش عمل 

وملصقات.
نرحب باملساهمات في صورة ورش عمل، 

أوراق بحثية وعروض مللصقات.
برجاء استخدام النموذج اخلاص بك لكتابة 

امللخص.
تتوافر مزيد من االرشادات على املوقع 

http://bob� : يااللكترون
catsss2010.unipr.it

ملزيد من املعلومات وإلرسال امللخصات، 
برجاء االتصال بنا على البريد االلكتروني 

التالي: 
bobcatsss2010@unipr.it
آخر موعد لتلقي امللخصات هو 15 

سبتمبر 2009. 
نتطلع الى تلقي اسهاماتكم 

ونراكم في بارما في 
ايطاليا!

إعالن املؤمتر 

املقتنيات السمع بصرية للمكتبات الغير 
متخصصة

ُعقدت يوم االثنني ورشة عمل للتدريب على املقتنيات السمع 
والتليفزيون  لالذاعة  التاريخية  االستوديوهات  في  بصرية 
 Memnon، وذلك حتت رعاية اخلدمات األرشيفية لـ RAI االيطالي

Memoriav، املكتبة القومية للنرويج واليونسكو. 
في  يعملون  الذين  للمكتبيني  العمل مخصصة  ورشة  وكانت 
منظمات ال تهتم بدرجة رئيسية بتوفير مدخل للمواد السمع 
الرئيسية  املبادئ  وتطبيق  الى فهم  يحتاجون  ولكنهم  بصرية 

في ظروف محدودة.
لقد حضر ورشة العمل حوالي 50 شخصاً من 27 دولة من جميع 
أنحاء العالم )االرجنتني، استراليا، باربادوس، بلجيكا، كامبوديا، 
كندا، مصر، أثيوبيا، فنلندا، فرنسا، أملانيا، إيران، ايطاليا، كينيا، 
صربيا،  باكستان،  النرويج،  نيجيريا،  موريشيوس،  لكسمبورج، 
املتحدة  الواليات  سويسرا،  أفريقيا،  جنوب  السويد،  سلوفانيا، 

األمريكية، اململكة املتحدة وزمبابوي(.
وكان ضمن املدربني والذين يُعدون من أكبر اخلبراء في هذا اجملال:

- Pio Michele Pellizzari )رئيس IASA، جلنة التدريب والتعليم( 
)ومدير األرشيف السويسري القومي للتسجيالت الصوتية(

- Kurt Deggeller )مؤسس CCAAA( )ومدير Memoriav – احتاد 
حفظ التراث السمع بصري بسويسرا(

بجامعة  السينمائية  الدراسات  )أستاذ   Howard Besser  -
نيويورك(

الورشة  هذه  باإلفال  بصرية  السمع  الوسائط  قسم  نظم 
السمع  املواد  أرشيف  الحتادات  التنسيقي  اجمللس  مع  بالتعاون 
بصرية )CCAAA( واالحتاد الدولي للوسائط السمعية وأرشيف 
املواد السمع بصرية )IASA( وكانت الورشة ناجحة جداً بشهادة 

اجلميع.
األشكال  بعمل  قام  والتي   ،  De Divina Proportione ُعرضت 
شاشة  على  فينشي  دا  ليوناردو  بها  التوضيحية  والرسومات 
عرض في جاليري فيكتور عمانوئيل أثناء األمسية االجتماعية 

التي متت يوم الثالثاء 25 أغسطس.
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خلق بيئة عمل ايجابية للمكتبيني 
متفاوتي األجيال في مجال عمل 

املكتبات واملعلومات
التي   CPDWLالـ جلسة  موضوع  هذا  كان 
ومجموعة  أغسطس   24 يوم  ُعقدت 
االهتمامات اخلاصة اجلديدة للمهنيني اجلدد. 
من الواضح إن بيئة مكان العمل تلعب دوراً 
على  باملكتبة  العاملني  تشجيع  في  هاماً 
إيجاد جو مالئم للعمل. وقد اتفق متحدثون 
توفير  أهمية  على  مختلفة  دول  من 
العاملني  وتشجيع  لتدريب  استراتيجيات 

على إيجاد جو عمل أكثر إيجابية.
 Julia Hull ملكتبة  حالة  دراسة  كشفت 
التي  التحديات  عن   District Library
يواجهها مديرو املكتبة من الشباب مع تزايد 
عدد العاملني من كبار السن في مكتبتهم 
واملرونة  التدريب  برامج  وأكدت على أهمية 
والتواصل في مكان العمل لكي يستطيعوا 
العاملني متفاوتي  يتعاموا مع مشكلة  أن 

األجيال.
ناقشت Vanessa Ware من مكتبة جامعة 
Tasmania موضوع تخطيط أماكن العمل 
املعلومات  وصناعة  املكتبات  مجال  في 
مع   - الوالية   هذه  تتأثر  االسترالية. سوف 
العاملني  سن  وكبر  الصغير  سكانها  عدد 
بها-  بالتغيير الذي ينتج عن تفاوت أجيال 
كيف   Vanessa ووضحت  بها.  العاملني 
الدميغرافية  التحديات  قابلت  مكتبتها  أن 
بتجاوب كبير وذلك جلودة برنامج التخطيط 
الذي اتبعته. فقد استطاعت أن تنتقل من 
يسمح  نظام  الى  مرن  غير  نظام  جزئيات 

في  قدماً  واملضي  بالترقي  بها  للعاملني 
عملهم.

أيضاً   Trieste جامعة  مكتبة  واجهت 
العاملني،  أعمار  فاختالف  جديدة:  حتديات 
ال  الوظيفة  وثبات  التعليم  ومستوى 
للعاملني. وضحت  بالوالء  يحققون شعوراً 
Matilde Fontanin كيف أن التطور اجلديد 
في وسائل التعليم االلكتروني كانت فرصة 
للمكتبة أن تقدم تعليماً مختلطاً وأن تبني 
مجتمعاً ايجابياً بصرف النظر عن التفاوت 

في األعمال واخللفية التعليمية. 
بتطوير   Makerere جامعة  مكتبة  تقوم 
العمل بها من خالل تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات وحتاول أن تكتشف طرقاً جديدة 
بيئة  في  العاملني  خاللها  من  يتأهل  لكي 
العمل املتغيرة. إن خلق بنية عمل إيجابية 
على  تعتمد  والقدمية  اجلديدة  للمكتبات 
والنظم  واألدوات  واالمكانيات  السياسات 

املتاحة وتكنولوجيا االتصاالت واملعلومات.
املعلومات  في  املشاركة  هو  لذلك  املفتاح 

بني األجيال املتفاوتة.
اليها جميع من  التي وصل  اخلالصة  كانت 
ضرورة  هي  اجللسة  هذه  في  ببحث  تقدم 
وملئ  اجلسور  وبناء  والتواصل  التدريب 

الفجوات بني األجيال.
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أرغب في املشاركة في دعم أنشطة اإلفال الرئيسية

_________________ يورو المبلغ:     
_____________________ رقم العضوية الخاص بي: 

أرغب أن يوجه هذا المبلغ لدعم النشاط التالي:

FAIFE •                                        PAC •  
)الحفظ والترميم(                               )التداول الحر للمعلومات وحرية التعبير( 

ALP •                              UNIMARC • 
)الفهرسة العالمية المقروءة آلياً(              )العمل من أجل المكتبات من خالل برنامج تنمية(

  • CLM                                •أية أنشطة أخرى
)حقوق الملكية الفكرية والشئون القانونية(

برجاء تحديد كيفية السداد:
 نقداً ؛ برجاء زيارة سكرتارية اإلفال بالقاعة الصفراء # 3 أو جناح اإلفال بالمعرض # 821 - 823

برجاء إرسال فاتورة مقدمة بالمبلغ المذكور أعاله
يُرسل المبلغ مع سداد مصاريف العضوية الخاصة بي

يُرسل المبلغ بتحويل مستقل عن طريق:
 

        شيك مصرفي        ألمر IFLA Headquarters )المركز الرئيسي لإلفال(

كارت ماستر فيزا  أمريكان اكسبريس          كارت ائتمان 

اسم صاحب الكارت: _______________________________
رقم الكارت: ____________________________________

تاريخ إنتهاء  الصالحية:___________________  CVC II/ كود الحماية: ________________
التوقيع: ___________________________

تحويل بنكي
اسم البنك: 

ABN AMRO nv
المقر: 

مدينة الهاج Hague، هولندا
رقم الحساب:

513638911 
Swift كود

ABNANL2A  
IBAN كود

NL23ABNA0513638911 

 ملزيد من املعلومات، برجاء مراسالتنا على البريد
 ifla@ifla.org :االلكتروني التالي

!شكراً لك
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بؤرة 
اهتمام استراتيجية جديدة 

جملموعة العمل جملتمع املعلومات اخلاصة برئيس 
اإلفال 

إن مجموعة العمل جملتمع املعلومات اخلاصة برئيس اإلفال هي مجموعة عمل غير رسمية 
لقد   .2005 الى   2003 من  املعلومات  جملتمع  الدولية  القمة  أثناء  تأسيسها  مت  اإلفال  ألعضاء 

شاركت اجملموعة في املؤمترات وفي االجراءات التنفيذية التي متت. ومنذ عام 2008 ميثل ستيوارت 
استراتيجية  ويشكل  الهامة  املؤمترات  في  اإلفال  احتاد  اإلفال(  سياسات  )كبير مستشاري  هاميلتون 

اشتراك اإلفال. وفي اجتماع ُعقد يوم االثنني 24 أغسطس قدم ملخصاً ألحدث األنشطة.
في ديسمبر 2008 شاركت اإلفال في منتدى التحكم باالنترنت www.intgovforum.org والذي ُعقد في حيدر 

آباد بالهند. يعتبر منتدى التحكم باالنترنت السنوي أهم مؤمتر لتنفيذ جدول أعمال WSIS. لقد مت بالفعل 
االعداد الشتراك اإلفال في املنتدى القادم )في نوفمبر 2009 في مصر( وذلك بالتعاون الوثيق مع اليونسكو 

ومكتبة االسكندرية. 
وفي مايو 2009 أطلقت اليونسكو منتدى جديد للـWSIS 2009 والذي يتيح الفرصة لالشتراك عن بُعد في 
االنترنت. ولقد حتدثت الني تايس في افتتاح املنتدى الذي حدث في جينيف، برجاء زيارة املوقع االلكتروني 

/forum/geneva/2009/www.itu.int/wsis/implementation  :التالي
)تكنولوجيا   ICT4D اإلفال مع مجتمع برئيس  املعلومات اخلاصة  العمل جملتمع  ستتعاون مجموعة 

املعلومات واالتصاالت للتنمية( – ومع منظمات غير ربحية واالحتادت التي تقوم بعمل مشروعات 
لرئيس  الرئيسية  للفكرة  وطبقاً  والدعم.  بالسياسة  اخلاصة  املشتركة  األنشطة  تنمي 

أنشطة  للمعرفة« فستستمر  لتوفير مدخل  دافعة  »املكتبات كقوة   – القادم  اإلفال 
اجملموعة  املعلومات عن هذه  مزيد من  التعرف على  أردت  ما  إذا  اجملموعة.  هذه 

على  للمجموعة،  العام  املنسق   ،Christel Mahnke بـ  االتصال  برجاء 
mahnke@tokyo.goethe.org :البريد االلكتروني

التراث متعدد الثقافات في ميالنو
Tess Tobin و Susana Alegre Landaburu :بقلم

لقد شارك أكثر من 150 شخص في اجللسة التي ُعقدت في ميالنو يوم األربعاء 26 أغسطس حتت عنوان: "االبداع والفنون: 
للشعوب  املكتبية  للخدمات  اإلفال  قسم  لبرنامج  الرئيسية  الفكرة  وهي  الثقافات"  متعدد  التراث  على  تبني  املكتبات 
متعددة الثقافات. أوضح البرنامج كيف تعمل املكتبات واملهنيون العاملون بها من أجل إيجاد توازن بني املاضي واحلاضر، وكل 

من اجلديد والقدمي في مجال حفظ الثقافة وتوضح كيف تستعني اجلهود التي تبذلها بالتكنولوجيا اجلديدة.
السفر  وحتدثت عن معرض  البرنامج  النرويج،  أوسلو  العام،  أوسلو  Kirsten Leth Nielsen  من مكتبة  السيدة  أفتتحت 
كتاب  وهو  االسالمي"،  الفن  عبر  رحلة   – السحري  "الغطاء  كتاب  على  مبني  وهو  االسالمي،  الفن  عبر  رحلة  والترحال، 
مكتبوب بلغتني مختلفتني. لقد مت ترجمة الكتاب في العديد من اللغات ويُعرض الكتاب باملعرض حتى يتثنى لألطفال أن 
يقرأوا أثناء متابعتهم للقصة وكذلك تستطيع االمهات قراءة القصص ألطفالهم بلغاتهم األصلية ويتكون املعرض – الذي 
سافر الى مكتبات عديدة في كل أنحاء النرويج – من خيمة جميلة قام بتصميم ديكوراتها فنان الزجاج اإليراني-السويدي 

تيمور زار وهي حتكي قصة الفن اإلسالمي بطريقة جميلة وجذابة.
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كما قدمت السيدة Vesna Injac من املكتبة القومية بصربيا ببلغاريا ورقتها البحثية حتت عنوان: "املكتبة القومية في 
صربيا كمنسق للمقتنيات األوروبية الرومانية الرقمية" والتي تلقي الضوء على خلق مقتنيات رقمية للغة والتراث الروماني. 
واملكتبة  األوروبية  املكتبة  الثقافة. وهذا جهد مشترك بني  الثرية لهذه  التقاليد  رئيسية حلفظ  أول محاولة  وتعتبر هذه 

القومية لصربيا.
وكان العرض الثالث هو ورقة بحث مشتركة قدمها ويليام ويلبورن، من مكتبة جامعة Marquette والكساندر ريفيرا من 
جامعة أريزونا من الواليات املتحدة األمريكية وستة باحثني آخرين بعنوان: "الذاكرة، األصالة والهوية الثقافية: دور برامج 
املكتبات، اخلدمات واملقتنيات في خلق اجملتمعات". وتخاطب الورقة فكرة أن الذكريات احلية والتجميعية خملتلف اجملتمعات 
ميكن أن يظل لها قيمة من خالل احلفظ وتوفير مدخل ليس فقط الى الكتب أو أي مواد نصية أخرى بل أيضاً الى القصص، 

التاريخ الشفهي، العروض املوسيقية والراقصة، الفن وأشكال أخرى من التعبير. 
وقد قدمت الورقة البحثية األخيرة السيدة Anca Cristina Rapeanu  من مجلس ادارة البحث الدولي والتبادل )IREX( في 
بوخارست برومانيا؛ وكانت حتت عنوان: "املكتبات تساعد األقلية الروسية في احلفاظ على التقاليد بصورة مباشرة". توثق 
هذه الورقة للجهود التي بذلتها مكتبة عامة صغيرة في قرية Jurilovoca برومانيا في مجال حفظ تراثهم الثقافي القومي 
من خالل استخدام التكنولوجيا احلديثة. املكتبة الرومانية هي جزء من مشروع املبادرات الدولية واستخدمت منح الدعم 

املادي في تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات في نظام املكتبة الرومانية.
جذبت كل العروض اهتمام احلاضرين وكما قالت السيدة Rapeanu: "املكتبات تهتم دائماً باألشخاص الذين يعيشون في 
اجملتمع  أعضاء  املكتبات جلميع  النماذج عن كيفية مساندة  اليوم بعض  املشاركون  لقد عرض  التي تخدمها."  اجملتمعات 

والسعي جاهدة حلفظ التاريخ واألعمال الفنية لثقافات األقلية في بالدها.

24 أغسطس 2009
مقابلة مع الدكتورWojciech   مدير 

مكتبة البرملان بوارسو

حلظة   Wojciech الدكتور  تذكر  احلوار  بداية  في 
خاصة جدا: في عام 1991 )وكان ذلك أول مؤمتر إفال 
للمؤمتر.  بزيارة مفاجأة  الروسية  الدبابات  قامت  له( 

كما تذكر حلظات مؤثرة أخرى.
بدأ احلديث بقوله أن املكتبة التى ميثلها هى إحدى 
اخلدمات  قطاع  بعضوية  حتظى  التي  املؤساسات 
إنه  و  البرملانية  للمكتبات  البحثية  و  املكتبية 

منغمس في العمل في هذا القطاع منذ 25 عام.
وفي رأيه أن اإلجتماع مع املكتبيني من بالد  مختلفة 
ومقارنة  اخلبرات  لتبادل  فرصة  له  توفر  وعديدة 
اإلستفادة  من  احلضور  جميع  ميكن  وذلك  التجارب 
املكتبات  على  القائميني  خاصة  القاء،  هذا  من 
اخلبرات  بهذه  اإلستعانة  ميكنها  التي  الصغيرة 
التواصل مع  التعرف و  إن  لتطوير نفسها. ويضيف 
العاملني في قطاع املكتبات في الفترة التحضيرية 
للمؤمتر كانت مثمرة للغاية هذا العام )روما 19 – 21 

أغسطس(.
نسبة البرملانيني الذين يستعملون املكتبة البرملانية 
التي يديرها بطريقة منتظمة حوالي 17 /18% وهي 
نسبة ال تبدو كبيرة في الوهلة األولى، لكنها ليست 

بصغيرة باملقارنة مبكتبات البرملانات األخرى. 
هم  البرملانات  ملكتبات  املستخدمون  وأغلب 
واألكادمييون.  العلم  وطالب  البرملانيون  مساعدون 
وتتاح مكتبات البرملانات أيضاً للجمهور العادي في 
الفترة التي ال تُعقد فيها الدورات البرملانية وذلك ألن 
توجد  التي  املطبوعة  املصادر  الى  الوصول  إمكانية 

في املكتبات العامة محدودة.  
إثراء  في  ساهمت  املوضوع  هذا  حول  ومناقشاتنا 
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في   Dr. Wojciech ألقاها  التي  املمتعة  احملاضرة 
التطور  وصف  فقد  احلالي.  اإلفال  ملؤمتر  الثاني  اليوم 
عن  نبذة  وأعطى  يديرها.  التي  للمكتبة  التاريخي 
رسالة املكتبة التي يديرها أال وهي: توثيق ومساندة 
بكل  البولندي  للبرملان  التشريعية  األنشطة 
الوقت ميثل األرشيف واملتحف  تعقيداته، وذلك في 

البرملاني.
أفكار وآراء الدكتور Wojciech ساهمت في توسيع 
املكتبات  وتطور  مبستقبل  اخلاصة  املناقشة  دائرة 
البرملانية على مستوى العالم. وقد مت التعرض لهذه 
النقطة خالل جلسة املؤمتر عن: "اخلدمات املكتبية 
الرؤى  تغيير   – املكتبات  وتاريخ  للبرمانات  والبحثية 

ملكتبات البرملانات في املاضي واحلاضر واملستقبل."
الذي  والتطور  التغيير  أخرى  مناقشات  ملست  كما 
بوظائفها  املساس  دون  املكتبات  هذه  تشهده 

األساسية.

Zylka Bogumila

صوت 
املوسيقى ....؟

لقد كان مؤمتر اإلفال حافالً 
باملوسيقى الرائعة. بالطبع 

»ليس كل صوت يزعج املكتبات«، 
ولكن بعض األصوات ميكن أن تزعج 
القائمني بالعزف – على سبيل املثال، 
التصفيق احلار في األوقات اخلطأ أثناء 

عزف السيمفونية املوسيقية في 
السكاال.

ومن ناحية أخرى، كان قائد 
األوركسترا بدوره متحمساً 

للغاية!
Maria Witt

Goh Weh Haan (Malaysia)

Rozane Denes (Brazil);2008 winner
 who was not able to attend the 
Quebec WLIC also came to Milan

Two of the winners: Scholastica Chizoma Ukwoma (Nigeria) and 
Kumaree Ramtahal (Trinidad and Tobago) along with Luisa 
Vigo-Cepeda, chair of IFLA 2011 National Committee for Puerto Rico

For more information on the winners, please 
see the July 2009 ARL Newsletter: http://www.
ifla.org/files/academic-and-research-libraries/
newsletters/july-2009.pdf

2009 Academic and Research Libraries Section 
Essay Contest Winners come to Milan:

أمسية في املدينة
الفرصة للتمتع بأمسية  الدعوة لهذه األمسية  أتاحت لي 
قلب  في  والتسوق  الطعام  الثقافة،  بالفن،  مليئة  مميزة 
املدينة. بدأت األمسية في ميدان “Palazzo Reale” و مروراً 
عمانوئيل  فيكتور  جاليري  الى   ”Duomo di Milano”بالـ
واملزدحم  الضخم  اجلاليري  هذا  داخل  باحلياة.  املفعم 
باملطاعم واحملالت التجارية ُقدم للعامة ألول مرة على اإلطالق 
كتاب “De Divina Proportione” الذي قام ليوناردو دافنشي 
صارمة  حراسة  حتت  وذلك  له  التوضيحية  الرسوم  بعمل 
العمل  البوليس احمللي )حسنتا املظهر(. هذا  اثنتني من  من 
العبقري الذي يفخر به جميع سكان ميالنو. وبخروجي من 
اجلاليري رأيت متثال ليوناردو دافنشي في ميدان سكاال بجوار 
مخطوطة  في  املوجودة  رسوماته  من  واثنني  مارينو  ميدان 
“Codex Atlanticus”. وبغروب الشمس جاء وقت رجوعي الى 
بعزف  أُقيم حفل موسيقي  “Duomo di Milano” حيث  الـ 
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ولكن  جداً  حاراً  كان  هناك  اجلو   .Stradivari النادر  الكمان 
شكراً للسيدة التي كانت جتلس بجواري إلعطائي مروحتها. 
احتياجي  إشباع  علي  كان  الثقافي  احتياجي  إشباع  وبعد 
للطعام. وحلسن احلظ كان هناك كوبون تسلمناه مع الدعوة 
فقمت  لذا  اللذيذ،  االيطالي  الطعام  من  ساخنة  لوجبة 
لذيذة  بوجبة  واستمتعت  الظريفة  املطاعم  أحد  باختيار 
“Risotto alla Mialanese” "أرز على طريقة سكان ميالنو". 
وهناك تقابلت مع اثنني من الوفود اليابانية بالزي التقليدي 

لدولتهم "الكيمونو" وقضيت وقتاً في غاية املتعة.

شكراً لإلفال على هذه األمسية املميزة.

FH-Potsdam طالبة ، Dierk Eichel

أدوات لشعار “محو األمية 
املعلوماتية”

أدوات لشعار “محو األمية 
جتعل  حتى  املعلوماتية” 
جتارية  عالمة  خلدماتك 
أن  استطعت  “إذا  مميزة: 
مميزة  جتارية  عالمة  تخلق 
أنك  املؤكد  ملا تعمله فمن 

ستحقق النجاح.”
Linda J. Goff و   Jesús Lau أكد   

وشجعوا  األربعاء  يوم  صباح  الفكرة  هذه  على 
املكتبيني على استخدام هذه األدوات. لقد قاموا 
التي طورت لكي تساعد  األدوات  بهذه  بالتعريف 
املكتبيني من كل أنحاء العالم إلدخال الشعار في 
كل جهودهم االرشادية، وإلنشاء “عالمة جتارية” 
على  ودعمها  وملساندتها  املعلوماتية  األمية  حملو 
بعد  الشعار  أدوات  ستتوفر  الدولي.  املستوى 
http:// التالي:  االلكتروني  املوقع  على  املؤمتر 
تتواجد  كما   ،/www.infolitglobal.info
على  املعلوماتية  األمية  مبحو  اخلاصة  االرشادات 
http://www.ifla.org/VII/  :موقع اإلفال

s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf

جلسات امللصقات
أجتمع في يوم 25 أغسطس عدد من املكتبات واملؤسسات 
لتقدمي  املؤمتر  معرض  في  العالم  حول  من  واملنظمات 
مشروعاتهم والكثير من املعلومات عنهم وعن مشروعاتهم.

 ،Enrica Lobina وفي هذه اجللسة تقابلت مع انريكا لوبينا
وشيارا   ”Centro Benedetta d’Intino ONLUS“ رئيسة 
أندريني Chiara Andreini مدير املشروع املعروض عن مكتبة 
خاصة باألطفال املعوقني والذي يُعتبر جزءاً مهماً من املركز. 
خاصة  مكتبة  تقيمون  "ملاذا  املسئولني:  هؤالء  سألت  وقد 
لألطفال املعاقني؟ وجاءت االجابة: "ألن انشاء مكتبة خاصة 
لهؤالء األطفال تخلق العديد من الفرص لألطفال لإلحساس 
مشاكل  على  بعض  التغلب  على  وحتفزهم  باإلستقاللية 

اإلعاقة.
وتقدم املكتبة التالي: 

- تقدمي املساعدة  في إتقان القراءة واالتصال والتفاعل مع 
الكبار واألطفال وأقرانهم

- تعزيز فرص االتصال داخل املكتبة
- حتسني مستوى القراءة

املركز ليشاركوا مع أعضاء  الى ذلك، جاء أعضاء  باالضافة 
اإلفال خبراتهم في تقدمي اخلدمات لذوي االحتياجات اخلاصة 
لكل املكتبات التي ترغب في تقدمي خدمات مماثلة وهذه هي:

- املعمل التعليمي
- تعديل الكتب لتناسب األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 

- تقدمي االستشارات 
العامة  أوكرانيا  مكتبات  قدمت  امللصقات  جلسة  وفي 
لالنترنت".  مدخل   الى  الوصول  في  "التوسع  عن  ملصقاً 
 ،Valentina Pashkova باشكوفا  فالنتينا  على  تعرفت 
أوكرانيا  أن  أخبرتني  وقد  األوكرانية  املكتبات  احتاد  رئيس 
لديها 18000 مكتبة عامة تخدم حوالي 46 مليون شخص 
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واجلدير بالذكر أن أقل من 10% من هذه املكتبات متتلك أجهزة 
كمبيوتر تستطيع االتصال باالنترنت.

واملمول من   BIBLIOMOST "ببليوموست" ويهدف مشروع 
الى وضع   IREX تديره  والذي  وميلندا جيتس  بيل  مؤسسة 
مركز انترنت في املكتبات العامة وتقدمي التدريب للمكتبيني 
في 25 مركز اقليمي: ويشارك في هذا املشروع وزارة الثقافة 
اإلدارات  وبعض   )ULA( األوكرانية  املكتبات  واحتاد  األوكرانية 

احمللية.
Natalia Grama

ناتاليا جراما
Matthias Einbrodt ترجمة: ماتياس اينبروت

الرعاة الرسميون للمؤمتر
Platinum 
OCLC
Gold 
ProQuest
Silver 
Elsevier
Infor
Bronze 
H.W Wilson
Associate 
Springer
Gale Cengage Learning
EBSCO
Ex�Libris
Japan Science and Technology
University of Innsbruck Library
Thomson Reuters
Fondazione BEIC

Platinum Congress Sponsor
              OCLC
                                      Gold Congress Sponsor
                                                          ProQuest

Silver Congress Sponsors
             Elsevier                                      Infor                   
                                                                                    

                                       Bronze Congress Sponsors 
                                                      H.W Wilson
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