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  2011أغسطس،  18-13سان خوان، بورتوريكو، 
  

  دعوة لتقديم أوراق بحثية
  

  "الخدمات المعلوماتية المبتكرة في البيئة الرقمية"
  

  .لتقديم مقترحات أبحاث ليتم عرضها في جلسته ببورتوريكويدعو قسم الخدمات المرجعية 
ين محاجات وتوقعات المستخدلمواكبة في االبتكار يجب أن تسرع خدمات المعلومات من خطواتها 

للتعلم والحصول إليه الناس مكان يأتي كونها في  دور المكتبة التقليدي أنوبالرغم من  .المتغيرة
  .لن تكون مقيدة بالحدود المادية الملموسة إال أنها سوف يستمر علي المعلومات

  
  :الى في جلستناسوف ننظر 

مستقبالً، االنتقال إلي ما وراء الخدمات المرجعية القائمة من للخدمات المرجعية األداء األفضل 
  متي وأين نقدم الخدمة وصوالً إلي كيفية تقديمها؛

  البنية األساسية المادية والرقمية؛
  المتنقلة وما يواجهها من تحديات؛إمكانيات الخدمات 

  من االقتصاد القائم علي المعرفة؛ اكونها محور المعرفة وجزءبلنظر للمكتبة التأكيد علي ا
  .الكبار - جيل الشباب - جيل جوجل -الفجوة بين األجيال

  
  :التفكير في هذه األسئلةو

  ؟"بالخدمات المبتكرة"ماذا نعني 
  بتوليد خدمات معلومات جديدة؟" المعامل المبتكرة"هل تتعلق 

  كيف يتوقع المستخدمين أن يتم توصيل خدمات المعلومات؟
  ماذا يسأل؟ نمن يسأل و ع

  من يجيب؟
تخصص للمكتبيين لتي ا هي أن نستمر في تحديث المعلومات المتاحة؟  هل المدوناتكيف يمكننا 

  أو يقومون هم بعملها مفيدة؟
  

  :ولكن يجب أال ننسي
تعامل اإلنسان في البيئة الرقمية مع الخدمات الجديدة، ما هي مستويات تقبل  تقبل وتفعيل جانب

  .التقنيات والخدمات الجديدة؟ والتي ليست كلها رقمية
  

   



  المقترحات

؛ تفاصيل عن صاحب )كلمة 500بحد أقصي (ملخص البحث : يجب أن يشمل المقترح اآلتي
  .فيما ال يزيد عن خمسين كلمةونبذه عن السيرة الذاتية ) االسم، المؤسسة، المنصب(البحث 

  .، ولن ينظر فيما سيقدم بعد ذلك التاريخ2011يناير،  22آخر موعد لتقديم المقترحات في 

كتابة و burntoak@dsl.pipex.com :ندا دفي عليإلي أماالكترونيا تقديم المقترحات  برجاء
سوف يتم إخطار أصحاب المقترحات المختارة في آخر فبراير . موضوعفي خانة ال" مقترح لإلفال"

2011 .  
  

  األبحاث

يجب تقديم . 2011مايو  1قبل  يتوقع أن يكون المتقدمين قد قدموا النسخ النهائية من أبحاثهم

دقيقة أثناء البرنامج لعرض  15سوف يمنح العارضين  .اإلنجليزية وعرض األبحاث باللغة
  .لتفاعل مع العرضلللسماح للحضور ملخصات ألبحاثهم، مع إعطاء وقت لمنتدى مفتوح 

  
ب أن أصحاب األبحاث المقبولة ويجبرجاء مراعاة أن تكاليف حضور المؤتمر هي مسئولية 
  .يتواجد في البرنامج واحد علي األقل من أصحاب البحث

  

  )burntoak@dsl.pipex.com(للمزيد من المعلومات، رجاء اتصل بـأماندا دفي 

 

  
  مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية


