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  :جلسة القسم المفتوحة تحت عنوان

   "والمرجعية المعلوماتيةخدمات لل الرقمي عصرالدماتها في إلظهار المكتبة وخأدوار جديدة ، !جيل جوجل يحتاجنا"

  : تم بحثها في الجلسةشمل الموضوعات التي سيت

  .ولة التواصل مع جيل العصر الرقميكيف نُساعد الجمهور الذي ال يعرف أنه يحتاج إلى مساعدة؟ محا

  هل مكتبيو المعلومات هم الرابط الذي ينقص الخدمة؟: اإلنسانية على الخدمات المعلوماتيةإعادة إضفاء 

  . ترسيخ الخدمات المعلوماتية في العصر الرقمي

  بصورة أخالقية؟فعالية وقادرين على تقييم المعلومات بكفاءة وفي التعامل مع الكمبيوتر من الماهرين مستخدمينا كيف نُجعل 

  وما بعده؟ ٢٠١٢ما المهارات المعلوماتية الالزمة لعام 

  كيف نُحول شكل محواألمية المرجعية والمعلوماتية ونُدمجها في نماذج جديدة من التدريب والخدمات؟

، )نظر التواريخ المهمة أدناها(قبل انعقاد المؤتمر  ابحاثًاربعة إلى ستة متحدثين في الجلسة، يقدمون أ نهدف إلى استضافة من
دعواتنا لتقديم أوراق من موضوع يمكنك اختيار أي . دقيقة خالل الجلسة ٢٠إلى  ١٥ويعرضون ملخصها في فترة من 

  .تداخالً حقيقيا بينها وبين بحث آخربحاث إذا ما كان هناك بحثية، ولكننا نحتفظ بحقنا في طلب إدخال تعديات على األ

لذا يحظى أصحاب األبحاث بفرصة . من حوال مئة دولةما يقرب من أربعة آالف مشارك السنوي مؤتمر اإلفال يجذب 
ض أفكارهم على جمهور عريض ومتنوع، بالغضافة إلى نشر كل األبحاث على موقع اإلفال والتي يمكن نشرها الحقًا عر

  . في مجلة اإلفال المتخصصة

  . للمساعدة على حضور المؤتمربرجاء مالحظة أن القسم لألسف لن يستطيع تقدسم أية تمويل 

  

  :تواريخ هامة

  صاحب البحث ونبذة مختصرة عن آخر موعد لتقديم مقترحات األبحاث     ٢٠١٢يناير،  ٢٢

  إعالم أصحاب األبحاث المقبولة، ويقومون باستفياء استمارات اإلفال    ٢٠١٢فبراير، 



  كلمة ١٥٠في حوالي آخر موعد لتقديم ملخص البحث     ٢٠١٢أبريل،  ١

يجب أال يزيد البحث عن  .المرجعية والمعلوماتيةآخر موعد لتقديم البحث الكامل لقسم الخدمات     ٢٠١٢مايو،  ١
وفي حال كان البحث بأي من . كلمة، وأن يكون بأحد لغات اإلفال الرسمية، ولكن سيكون المؤتمر باللغة اإلنجليزية ٣٠٠

تي تُقدم ال يجب أن تكون هذه هي المرة األولى. ة إلى اإلنجليزيةتترجملغات اإلفال الرسمية غير اإلنجليزية، يجب إرفاق 
  . كون قد سبق نشرها في أي مكان آخر من قبلفيها األبحاث، وأال ي

  باوربوينت الخاصة بأصحاب األبحاثآخر موعد إلرسال عروض ال    ٢٠١٢منتصف يونيو، 

ة أبحاث؛ ليتم األبحاث؛ كي تختار منها من أربعة إلى ستاللجنة الدائمة لقسم الخدمات المرجعية والمعلوماتية على ستطلع 
  .عرضها خالل الجلسة

   : إلىيجب إرسال المقترحات 

: تبات هامسفير بالمملكة المتحدة، علىكمقسم الخدمات المرجعية والمعلوماتية،  Jane Wellerسكرتارية 

jane.weller@hants.gov.uk . وستنظرJudy Ng  في سنغافورة،  الوطنيةرئيس مجلس إدارة المكتبة.  
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