
  مؤتمر ومجلس اإلفال السابع والسبعين: المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات
  2011أغسطس  18إلي  13من سان خوان، بورتوريكو، 

  قسم مكتبات الصحة والعلوم البيولوجية باالفال
  خاصةلذوي االحتياجات القسم الخدمات المكتبية المقدمة 

  دعوة لتقديم أوراق بحثية
  

  "إتاحة المعلومات الصحية تخطي ما يحول دون"
  

التي يرعاها قسما لتقديم مقترح للجلسة االفتتاحية جميع أنحاء العالم ندعو السادة الزمالء من 
والخدمات المكتبية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة  (HBL)مكتبات الصحة والعلوم البيولوجية 

(LSN).  
  

  :أهداف الجلسة وما تركز عليه
  

  :مثل - ألبحاث نطاقًا واسعا من سبل تخطي العقباتنأمل في أن تغطي ا
وغيرها من  المنشورات وإتاحةكيف تم تخطي حاجز اللغة؟ مثل اإلتاحة متعددة اللغات  •

 ؛المصادر والمعلومات باللغة العامية

الصحة كيفية قيامك بتوفير معلومات عن : مثلكيف تم تخطي العوائق العقلية والجسدية؟  •
 لذوي االحتياجات الخاصة؛ النفسية

تشمل تلك ( لذوي المعلومات ومهارات القراءة والكتابة الضعيفةكيفية إيصال المعلومات  •
هارات القراءة والكتابة األساسية، والوعي بالمعلومات الصحية وتقنية مالمهارات 
 والمهمشين اجتماعيا؟) المعلومات

ال تقر اإلتاحة المفتوحة للمعلومات كيفية توفير المعلومات الصحية في المجتمعات التي  •
 للجمهور؟مثل توفير الكتيبات 

 في دعم مبادرات توفير المعلومات الصحية؟ما هو دور المكتبات العامة  •

 كيف يمكن أن تشارك المكتبات غيرها للترويج للمعلومات الصحية؟ •

  
  

  .في آخر الجلسةمع توفير وقت لتلقي األسئلة دقيقة  20يتوقع أن تكون مدة العرض 
  
  

  :تواريخ هامة
  

  آخر موعد لتقديم الملخص: 2011األول من فبراير، 
  اإلبالغ بقبول البحث أو رفضه :2011األول من مارس، 
  آخر موعد لتقديم البحث: 2011األول من مايو، 

  
   



  :إرشادات تقديم البحث
  

  :يجب أن تقدم األبحاث الكترونيا وأن تحتوي علي
  

 عنوان البحث؛ •

 ؛)كلمة كحد أقصي 350-250في (ملخص البحث  •

والفاكس، الجهة التابع لها، وعنوان البريد اسم المتحدث، العنوان والتليفون  •
 ).كلمة 40(االلكتروني ونبذه عن السيرة الذاتية 

أو شر علي موقع اإلفال والتي يمكن أن تن(يفضل ارسال البحث النهائي في صورة ورقية 
ولذلك هناك حاجة لملخص باوربوينت يقدم العرض الخاص بالبحث في صور شرائح ). صحيفتها

  .نترنت والببليوجرافياتيشمل المراجع مثل مواقع االواف 
  

  :يجب التقديم إرسال الملخصات المقدمة قبل األول من فبراير بالبريد االلكتروني علي
 tone@moseid.com 

  إلي موسيد، رئيس قسم الخدمات المكتبية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة توني 
: ، وبيفي بيكارينين h.todd@library.uq.edu.au:هيلثر تود: نسخة إلي إرسالمع 

paivi.pekkarinen@helsinki.fi 
  

  .LSNو  HBLسوف تتم مراجعة المقترحات من قبل لجنة فرعية من أعضاء اللجان الدائمة  لـ
  

  2011سوف يتم تحديد المقترحات المختارة في األول من مارس 
  

  :برجاء مالحظة
والسفر واإلقامة وغيرها من التكاليف هي مسؤولية التسجيل للمؤتمر جميع التكاليف بما في ذلك 

سوي دعوة يمكن اصدارها للمتقدمين وال يوجد أي دعم مادي مقدم من اإلفال . المتقدمين
  .ذا تطلب األمرإوأصحاب األبحاث 

 

 

  مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية


