
الذي سيعقد المنعقد على هامش مؤتمر اإلفال السنوي الثامن والسبعين  لالجتماع الفرعي أبحاث دعوة لتقديم مقترحات
  .٢٠١٢أغسطس،  ١٧إلى  ١١في الفترة من هلسينكي ب

  . الفنلنديةوجمعية المكتبات فنلندا ب اإلقليمية جوينسومكتبة قسم مكتبات الطفل والنشء بالتعاون مع 

  جوينسو، فنلندا: المكان

  لمؤتمر اإلفال السنوي الثامن والسبعين تمهيدا  ٢٠١٢أغسطس،  ١٠و٩ : التاريخ

  "الحواجزتخطي : مكتبات الطفل والنشء: "الموضوع

لعرض تقديمي لتقديم مقترح وجمعية المكتبات الفنلندية اإلقليمية ومكتبة جوينسو لمكتبات الطفل والنشء اإلفال يدعوك قسم 
بفنلندا يومي في جوينسو الذي سيعقد " تخطي الحواجز: مكتبات الطفل والنشء" :موضوع اجتماع ما قبل مؤتمر اإلفال حول

  . ٢٠١٢التاسع والعاشر من أغسطس، 

  . ومباني أخرى في وسط المدينةمكتبة جوينسو الرئيسية : مكان اجتماع ماقبل المؤتمر

  . المتحدثين الذين تمت دعوتهم لالجتماع نلوجود عشرة عروض إلى جانب المتحدث الرئيسي وغيره منتطلع 

خطي تب"ذات الصلة بالموضوعات التالية المرتبطة بالمبتكرات وأفضل الممارسات بالعروض المتعلقة نهتم بشكل خاص 
  : رتبطة أيضا بالحقيقة متعددة الوجوه التي تنتمي المكتبات إليهام، وال"الحواجز

عملية التعلُّم ؟  في دعم العامةالمدارس والمكتبات  تتشارك من المؤسسات، وكيفالحواجز بين المكتبة وغيرها  -
 مع األطفال والمراهقين؟ ممن يعملون وغيرهم  ،مع المؤسساتالمكتبيون كيف يتعاون 

وأبا شابا وصديقًًا مكتبي يستطيع أن يكون  تتمثل في غيابوالتي قد لألطفال والنشء حواجز أمانة المكتبات  -
 مكتبات الطفل والنشء؟ورقيب؟ ما حدود أمانة وشخص يستطيعون اللعب معه، 

كيف يواكب ه مثالً، كيف يستخدم اآلي تونز، لطفل اآلن أكثر مهارة من المكتبي، بل قد يعلمعادة ما يكون ا -
 المكتبيون ذلك؟ 

: )أو كل ذلك في نفس الوقت(أو عالمية  ةأو حقيقة أو محليافتراضية التي قد تكون التعليمية الحواجز بين البيئات  -
 التي يمكن أن تُقدمها المكتبات؟  التعليمية ما نوع البيئات

. الحواجز بين الطفولة والمراهقة، وكيفية التأكد من وجود المباني والمواد والخدمات الكافية لكل الفئات العمرية -
 للتغير بين الطفولة والمراهقة؟ والقابلة وما هي الحدود غير المرئية 

إلى الخاصة والمكفوفين منهم، والذين ينتمون وذوي االحتياجات الخدمات المقدمة للقراء من األطفال والنشء  -
 كيف يمكن تخطي الحواجز الديموجرافية واالقتصادية وغيرها في المكتبة؟...عات األقلياتمجمو

الكتب الترويجية، مدونات، مشتركة،  مواقع: المزيد والمزيد من المحتوياتفالمكتبة تُنتج : االستهالك واالنتاج -
 كيف يتم إشراك عمالء المكتبة بنشاط في إنتاج محتويات المكتبة وتطويرها إلى األفضل؟ ...القراءةوأنشطة برامج 

 أن تشترك مكتبات الطفل من مختلف الدول في تنفيذها؟ التي يمكن ما البرامج المشتركة : الحدود بين الدول -

مع األطفال والنشء، الذين يعملون وغيرهم من المتخصصين والمدرسية نتوقع وجود  جمهور من مكتبيي المكتبات العامة 
  .بالترويج للقراءةالجامعات وشركاء المكتبات في البرامج المعنية والطالب وأساتذة 

  

  



  : إرشادات التقديم

 : ، بواسطة البريد اإللكتروني، إلى٢٠١٢يناير،  ٣١قبل المقترحات يجب تقديم  •

Kirsten Boelt  
  kultur@aalborg.dk-kbt: ا���� ا	����و��

 : على) باللغة اإلنجليزية(حتوي أوراق التقديم يجب أن ت •

 .عنوان البحث -
 .)ال يزيد عن خمسمائة كلمة، نصف صفحة( ملخص للبحث -
البريد اإللكتروني، نبذة عن التبعية المهنية، أرقام التليفون والفاكس، اسم مقدم البحث، العنوان،  -

 .)في أربعين كلمة( السيرة الذاتية
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