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٢٠١٢  

  دعوة لتقديم مقترحات

الشبكة األوروبية مع بالتعاون   (WIL)المرأة والمعلومات والمكتباتبذات االهتمام المشترك  مجموعة اإلفالتدعو 

بفنلندا من تامبيري جامعة الذي سيعقد في مؤتمر الفرعي للمقترحات لتقديم ، الزمالء (WINE) الخاصة بالمرأةللمعلومات 

  . ٢٠١٢من أغسطس الثامن إلى الثاني عشر 

  موضوع المؤتمر 

  والحفاظ على تراثها الثقافي؟ تطوير حصول المرأة على المعلومات للمكتبات ومراكز المعلومات كيف يمكن 

  المؤتمر إطار وأهداف 

  :يهدف المؤتمر إلى مناقشة

 .والنوع االجتماعيوحقوق اإلنسان المتعلقة بالمرأة معلومات المكتبات ومراكز لل طرق إتاحة •

 .طرق حفظ تراث المرأة الثقافي •

حة اعلى إتإضفاء الديمقراطية في ودور اإلنترنت في عصر اإلنترنت، دور المكتبات ومراكز المعلومات  •

 .المعلومات للمرأة وإتاحة أيضا المعلومات المتعلقة بها

  :متسعا من المجاالت، التي تتضمناألوراق البحثية المقدمة يمكن أن تُغطي 

  :الجمعإستراتيجيات  )١

 جل من نقوم بذلك؟ وأللمن التاريخ الذي نقوم على جمعه؟ : في التجميعاإلستراتيجيات السائدة  •

 بحيث تخدم أجيال المستقبل؟  نُشكل المقتنيات كيف: االتجاهات الجديدة •

 .منتجة للمعرفةودور الوثائق كونها المكتبات  •

 .مشروعات التاريخ الشفاهي •

 . الالجئاتذكريات النساء المهاجرات وإستراتيجيات جمع وحفظ  •

 

 :أو النوع االجتماعيإتاحة المعلومات المتعلقة بالمرأة  )٢

 .خاصة بالمرأة أو النوع االجتماعيالمعلومات الإلتاحة والتمكين من تبادل أدوات الترويج  •



النوع المعلومات الخاصة بواصفات البيانات و والمقتطفات األدبيةالقواميس تصنيف ل السائدة نظمال •

 .االجتماعي

 .المعلومات الخاصة بالمرأة والنوع االجتماعيالممارسات الجيدة في إتاحة الحصول على  •

 .ظل العولمةفي نشر المعلومات المصنفة وفقًا للنوع االجتماعي  •

 :مجنسنووسائل اإلعالم في عالم المكتبات ومراكز المعلومات  )٣

 .للمكتبات في عصر اإلنترنتالوظيفة المتغيرة  •

 .التعامل مع وسائل اإلعالم اإلنترنت •

 تحدي أم فرصة؟: التعامل مع وسائل اإلعالم الجديدة •

 .والتحديات التي تواجه التوزيعمالية للتحديات الكونها حالً  المعلومات الرقميةمراكز  •

 . والتنميةالنوع االجتماعي الفجوة الرقمية،  •

 .تطوير المكتبات الرقمية •

 .دور الشبكات االجتماعية •

  إرشادات التقديم

   :تتضمنأن والتي يجب ، @comgooglemailwilsig. : تُرسل المقترحات عبر البريد اإللكتروني، على

 .البحثية ةعنوان الورق •

 .يلخص البحثكلمة، ملخص من حوالي مائة وخمسين  •

 .من ثالث إلى ست كلمات مفتاحية •

 .نبذة عن السيرة الذاتيةالعنوان اإللكتروني، ، العنوان البريدالتبعية المهنية، اسم المتحدث،  •

بالتعاون مع  والمعلومات والمكتبات،بالمرأة المجموعة ذات االهتمام المشترك منسق رأسها ي ستقوم لجنة اختيار

WINE قترحات، باالطالع علىويكون لإلفال . يكون قد سبق تقديم هذه األبحاث والعروض التقديمية من قبليجب أال . الم

  .حق نشرها ألول مرة

، مع توفير ، ويجب أال يستغرق كل منها أكثر من عشرين دقيقةستكون العروض التقديمية في المؤتمر باللغة اإلنجليزية

  . وقت في نهاية الجلية للمناقشة

وال يوجد أي دعم . هي مسؤولية العارضينوالسفر واإلقامة م التسجيل في المؤتمر بما في ذلك رسوإن كل التكاليف 

  . مالي مقدم من قبل اإلفال

  . خطابات دعوة للمشاركين، عند طلب ذلكيمكن إصدار 



  . واألخصائيين الجدد على التقديمالعارضين ألول مرة نُشجع بشكل خاص 

  :المواعيد النهائية

  . تقديم الملخصات: ٢٠١٢ يناير ٣١

  .)العلم بعدم قبل البحث الخاص بكوالذي إذا لم يصلك حتى هذا التاريخ، يمكنك (اإلخطار بقبول البحث : ٢٠١٢فبراير  ٢١

  :للمزيد من المعلومات

 conference website : لمعرفة المزيد من المعلومات عن المؤتمر، قم بزيارة
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