
 ، منتدي القسم اإلفريقي المفتوح، دعوة لتقديم أوراق بحثية

  2011المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات، سان خوان بورتوريكو، 
  

 18إلي  13من في الفترة في مدينة سان خوان ببورتوريكو ينعقد مؤتمر اإلفال السنوي هذا العام 
 عالمي  في منتدى، والذي يتيح الفرصة لتقديم نتائج ومبتكرات األبحاث المكتبية 2011أغسطس 

موضوع فكرة المؤتمر الرئيسية من مختلف وجهات النظر، وقد اختار القسم اإلفريقي وعلي نسق 
قسم اإلفال اإلفريقي المكتبيين وعلماء يدعو ". ليست مجرد مكان ولكنها واجهةالمكتبات اإلفريقية، "

ألوراق بحثية لجلسة المنتدى ) ملخصات(مقترحات لتقديم وغيرهم من المستفيدين المعلومات 
  .بسان خوان، بورتوريكواإلفريقي المفتوح 

  
  :الموضوع

  ". المكتبات اإلفريقية، ليست مجرد مكان ولكنها واجهة"
  

  :الموضوعات الفرعية
 في المكتبات اإلفريقية؛للجميع المعلومات  وإتاحةاالبتكار، التكامل  •

 التواصل االجتماعي في المكتبات اإلفريقية؛ •

 مكتبات إفريقية بال حدود؛ •

 تكنولوجياوأخصائيي دور المكتبيين : والتقليدية في إفريقياتكامل المكتبات الرقمية  •
 ؛المعلومات

 والمستخدمين المؤهلين؛المكتبيين : المكتبات اإلفريقية كواجهة •

 ؛التكامل والتعاون ومشاركة المصادر في البيئة الرقمية •

 واجهة المستخدم واإلتاحة في المكتبات اإلفريقية؛ •

 التنمية المهنية المستمرة؛ •

 .التعليم والتدريب في مجال علوم المعلومات •

  
  

  :إرشادات التقديم
مكتوبا باإلنجليزية أو الفرنسية، يجب يجب أال يكون قد تم نشر البحث من قبل وأن يكون 

  :أن يحتوي كل ملخص علي
  

 اسم العرض المقدم؛ �

 ؛)كلمة كحد أقصي 350في (للعرض الخطوط العريضة  �

 أسماء المتقدمين بالعرض؛ �

 مناصب أو وظائف المتقدمين بالعرض؛  �

 الجهة التي يعمل بها المتقدمين أو التي يتبعونها؛ �

 وأرقام الفاكس والتليفون؛عنوان البريد االلكتروني،  �

 .الكترونيةملخص عن السيرة الذاتية للمتقدم، مع صورة  �



  
  

عبر البريد  2011برجاء تقديم المقترحات قبل الرابع عشر من يناير، 
  :الىااللكتروني 

  فيكتوريا أوكوجي 
  افريقيأ إلقليم سكرتير قسم اإلفال
  vicokojie@yahoo.com: البريد االلكتروني

  
  :تواريخ هامة

  
  موعد لتقديم الملخص أخر 2011 يناير، 14
  إلبالغ بقبول البحث أو عدمهل موعد أخر: 2011يناير،  18
  أخر لتقديم البحث الكامل: 2011مايو،  16
  

 إلقليمالدائمة لقسم اإلفال  سوف يتم تقييم جميع األبحاث من قبل فريق تحكيم اللجنة
  افريقيأ
  

  :السفر والتكاليف
  

ليف، بما في ذلك التسجيل للمؤتمر، السفر واإلقامة برجاء مالحظة أن جميع التكا
هي مسؤولية أصحاب األبحاث، وينصح المتقدمين بمراجعة وغيرها من التكاليف 
  .بشأن الدعم الماديالمنظمة التابعين لها 

  
  :، برجاء زيارة الرابط التاليافريقيأ إلقليمقسم اإلفال للحصول علي معلومات عن 

http://www.ifla.org/en/africa  
  

  أوكوجيفيكتوريا 
  سكرتير قسم اإلفال اإلفريقي
  "دائرة التسجيالت والمكتبيين" مجلس التسجيل النيجيري 
  المجلس البيطري النيجيري

No 8, Zambezi Crescent 

Maitama 

Abuja, Nigeria.  
  8817-334-803-234+: تليفون

 vicokojie@yahoo.com: البريد االلكتروني

 

  اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربيةمع تحيات مركز 


