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  دعوة لتقديم مقترحات

تفعله المكتباتما يمكن أن : قد األمم المتحدة لمحو األميةما وراء ع  

  

عقد في مؤتمر اإلفال ببورتوريكو في لمقترحات لبرنامج ي يتطلع قسم محو األمية والقراءة

  .2011أغسطس، 

فإنه الوقت المناسب 2012يشرف على االنتهاء في عام قد األمم المتحدة لمحو األمية حيث أن ع ،
برامج مبتكرة ومؤثرة يعرض البرنامج مبادراتها الجارية لتعزيز محو األمية، ليم المكتبات يلتق

  .قائمة على المكتبات من مناطق شتى حول العالم

 في وقت واحد، على طاولة الجلسة مطلوب العديد من العروض حيث سيتم عرض العشرة منه
فبعد كلمة الجلسة االفتتاحية سوف يتناوب الحضور من األعضاء على عرض ثالثة عروض 

، ولذلك فسيطلب من المحاضرين أن يقوموا دقيقة 15رق كل منها تستغ مختلفة يختارونها هم
  .بتكرار عروضهم لثالث مجموعات مختلفة من الناس

سوف تكون العروض المختارة عن ما قامت به المكتبات في تناول  األمور المتعلقة بمحو األمية 
التطبيقات  ث أووبأسلوبها الخاص، ويجب أن تكون هذه العروض قائمة على النظريات، البح

أن يحضروا بعض المرفقات البصرية كملصق يمكن عرضه على الطاولة ، على المتحدثين العملية
رسمي، قد ألن هذه المشروعات سوف تٌعرض أمام مجموعة صغيرة من الحضور وبشكٍل غير 

ت إلعطائها للحضورإلى إحضار منشورات وكتيبا ايحتاج العارضون أيض .من  اسيكون مطلوب
مية ليتم نشره ضمن ب العروض التي القت نجاحاً كتابة ملخص عن برنامجهم لمحو األأصحا

  .للمؤتمر الرسميالبرنامج  فيوسوف يتم إدراج العارضين المختارين  ،أعمال اإلفال

  

   



  :يجب أن تشتمل المقترحات على المعلومات التالية

  أسماء المتحدثين والمؤسسة التابعين لها؛ •

  الذاتية؛ملخص للسيرة  •

  عنوان المقترح؛ •

  عن المشروع وشكل العرض؛) من ثالثمائة إلى خمسمائة كلمة(وصف مختصر  •

  لغة العرض؛ •

 ديسمبر 1قبل  ecorradini67@gmail.com:   إلينا كورادينى على إلىتُرسل المقترحات 

2010.  

الخامس  فيسيتم اإلبالغ بالقوائم النهائية  .االلكترونيرجاء اكتب مقترح اإلفال في عنوان البريد 

األخير من عروضهم  النصبالقوائم تقديم أسمائهم رج دوسيكون على الم، 2011عشر من مارس 

  . 2011مايو  15بواحدة من لغات اإلفال قبل 

  :على )رئيس قسم محو األمية والقراءة(للمزيد من المعلومات رجاء اتصل بإيفانكا ستريسيفيك 

com.hr-ivanka.stricevic@zg.t  

  .برجاء العلم بأن المتحدثون هم المسؤولون عن إيجاد دعم لمشاركتهم

  

  إيفانكا ستريسيفيك. د
  محو األمية والقراءةلاإلفال رئيس قسم 
  جامعة زادار

  قسم علوم المكتبات والمعلومات

M. Pavlinovica bb, 23000 Zadar, Croatia  
  :تليفون وفاكس345053 23(0) 385+

com.hr-ivanka.stricevic@zg.t:  بريد الكتروني :  
  

  مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية


