
 :قسم مكتبات العلوم االجتماعية
 الموضوع:

 .: قوة من أجل التغييروالحركات االجتماعيةالمكتبات 

خالل في جلسته التي ستنعقد لمدة ساعتين ُمقترحات بحثية تُقدم لتلقي  قسم اإلفال لمكتبات العلوم االجتماعيةيتطلع 

 . 3172أغسطس  32و 71الُمقرر انعقاده في سنغافورة في الفترة بين مؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات والمعلومات 

 اواالنخراط فيهالحركات االجتماعية في العمل مع الُمجتمعات؛ لدعم تُناقش دور المكتبات لى ُمقترحات نحتاج إ

 . اوتوثيقه

 سيتم النظر في جميع جوانب هذا الموضوع، وتشمل: 

 .كيفية دعم المكتبات للحركات االجتماعية 

 .كيفية حفظ المكتبات وتوثيقها الحركات االجتماعية 

  المعلومات التي تدعم التغير االجتماعي. كيفية اتاحة المكتبات 

ا في  فيما يتعلقدور المكتبات قد تشمل الموضوعات التي تُناقشها األبحاث  بالحركات االجتماعية التي نشأت مؤخر ًّ

األبحاث نُفضل والعمل الُمجتمعي المحلي، وغيرها من الحركات. لعالمية، ا )احتلوا( وحركة أوكيوباي، الوطن العربي

وقصص حقيقية، كما ستؤخذ في االعتبار األبحاث التي تُناقش الموضوع من  دراسات حالة وخبراتتوضح التي 

 منظور تاريخي. 

مع إتاحة وقت لطرح دقيقة  31إلى  71سيتسع برنامج الجلسة لتقديم خمسة ابحاث يستغرق عرض كل منها من 

 األسئلة. 

ا يجب أن تعكس األبحاث  إمكانيات ال ُمتناهية" والشعار الذي "مكتبات الُمستقبل:  :شعار المؤتمر هذا العامأيض ًّ

 "المكتبات: قوة من أجل التغيير". : رئيسة اإلفال Ingrid Parentاطلقته 

 :لغة الجلسة

لذا يجب ولن يتم توفير خدمة الترجمة الفورية أثناء الجلسة يجب أن تكون األبحاث بواحدة من لغات اإلفال الرسمية. 

 عداد عرض الباوربوينت باللغة اإلنجليزية. تقديم البحث وإ

 التقديم:

 : المسئولة عن القسم على Liz Cooper ارسل الُمقترح عبر البريد اإللكتروني إلى

lizinatl@gmail.com 

 

 

 

http://www.ifla.org/social-science-libraries/conferences
mailto:lizinatl@gmail.com
mailto:lizinatl@gmail.com


 تواريخ هامة:

 82  أن تشمل:والتي يجب لتقديم الُمقترحات آخر موعد : 8102فبراير 

 العنوان. -

 كلمة. 211ُملخص الُمقترح فيما ال يزيد عن  -

 نبذة ُمختصرة عن صاحب البحث أو أصحابه. -

 البريد اإللكتروني الذي يُمكن التواصل عليه. -

 02  سيتم االطالع على الُمقترحات وإخطار أصحاب المقبولة منها.: 8102مارس 

 02  وسيتم إرسال كل . لتُنشر على موقعي اإلفال والقسم()آخر موعد لتقديم االبحاث الكاملة : 8102مايو

 التفاصيل الُمتعلقة بشكل البحث إلى أصحاب الُمقترحات المقبولة. 

 التقديم: 

 . 8102فبراير  82قبل يجبأن نتلقى جميع الُمقترحات 

 برجاء ُمالحظة:

آخره، هي مسئولية أصحاب األبحاث. وال  واإلقامة...إلىوالسفر بما فيها رسوم التسجيل في المؤتمر  أن كل التكاليف

 اإلفال أي دعم مادي. تُصدر اإلفال فقط خطاب دعوة ألصحاب األبحاث.تُقدم 

 منح حضور المؤتمر: 

كل لحضور المؤتمر. تجدوا لتقديم منح ا مادي ًّا دعم ًّ توفير واإلفال جاهدتين على عملت لجنة سنغافورة الوطنية 

 .منح الُمشاركة في المؤتمرعلى موقع الخاصة بهذه المنح قريب ًّا المعلومات 

 مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية 

 

 

http://conference.ifla.org/ifla79/conference-participation-grants

