
 

 دعوة مشاركة

 حوار المكتبات الدينية، قسم المصالح المشتركة

 :الموضوع

 متطورة لتحسين تبادل المعلومات الدينية دواتأ

ي ُمقترحات بحثية ُتقدم في جلسته التي ستنعقد لمدة ساعتين خالل لتلق   المشتركة للمصالح  (IFLA SIG Relindial)يتطلع قسم اإلفال

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

ي و بعيد في الحوار على الصعيد العالمأالتي تشارك الى حد قريب دينية والمجموعات ال لىع مةقي  نحتاج الى مقترحات من المكتبات ال

 لتحسين تبادل المعلومات الدينية. رتطو   أدوات يجب أن تشمل االقتراحات المقدمةكما أو المحلي. 

 :، مثالا جميع جوانب هذا الموضوع سيتم النظر في

 تدريب إلتقان المعلومات الديني ة في العالم. ماذا عن آســيا؟ 

  فهرسة“FRBR”  ديني ةال دراساتوتحسين ال 

 الدالل  بويالمفردات الديني ة وال(Semantic Web) 

 الولوج المفتوح (Open Access) والمعلومات الديني ة 

  ونصوص كاملة متخصصةقواعد بيانات 

 إرث مرق م: المكتبة الرقمي ة العالمي ة، غاليكا، أوروبيانا، هاثي ترست، كتب غوغل... كيفي ة الحصول على المواد المرق مة؟ 

  ا" وكيفي ة إحيائها في عالم  .طغى عليها غوغلالبيانات األوروبي ة المشتركة حالي 

ة التقديم:توجيهات   لكيفي 

ُنفضل األبحاث التي توضح دراسات حالة وخبرات وقصص حقيقية، كما ستؤخذ في االعتبار األبحاث التي ُتناقش الموضوع من منظور 

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

 Ingrid Parentطلقته أا شعار المؤتمر هذا العام: "مكتبات الُمستقبل: إمكانيات ال ُمتناهية" والشعار الذي ألبحاث أيضا يجب أن تعكس ا

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

 لغة الجلسة:

ناء الجلسة لذا يجب تقديم البحث وإعداد ثتم توفير خدمة الترجمة الفورية أمن لغات اإلفال الرسمية. ولن ي لغةيجب أن تكون األبحاث ب

م بلغ  مع ذلك، إذا اقتضى األمر، غة اإلنجليزية. بالل   ”PowerPoint“عرض   .لغات اإلفال الرسميةة من تقبل العروض التي تقد 

 :يجب على المقترحات أن تشمل ما يلي

 عنوان 

 ى  المقترح ملخ ص  كلمة 211ال يتخط 

  أصحابهعن صاحب البحث أو سيرة مختصرة 

   عنوان البريد اإللكتروني 

 



 عبر: 3172فبراير  –شباط  32الرجاء إرسال المقترحات قبل 

 أوديل دوبون

 (Relindial) روالنديال – المشتركة قسم اإلفال للمصالحمسؤولة عن 

  o.dupont@icp.fr: بريد الكتروني 

 اإلعتبار:الرجاء األخذ بعين 

تسليم الملخ ص يتم   كما أن   إن حضور أحد من مؤل في البحث هو أمر ضروري  لتسليم ملخ ص عن البحث خالل البرنامج في سنغافورة.

مأو  أصحاب-صاحبفقط بعد أن يتكف ل  مي البحث-مقد   بجميع مصاريف الحضور خالل مؤتمر سنغافورة. الذي تم  قبوله مقد 

 تواريخ هامة:

 82  آخر موعد لتقديم الُمقترحات: 8102فبراير. 

 02  المقبولة منها. البحوث أصحاب يبل غسيتم االطالع على الُمقترحات و: 8102مارس 

 07  آخر موعد لتقديم االبحاث الكاملة )لُتنشر على موقعي اإلفال والقسم(. وسيتم إرسال كل التفاصيل الُمتعلقة : 8102مايو

 الُمقترحات المقبولة. بشكل البحث إلى أصحاب 

 

 التقديم: 

مأن  يجب  . 8102فبراير  82جميع الُمقترحات قبل  تقد 

 

 يرجى األخذ بالعلم:

ولية أصحاب األبحاث. وال ُتقدم اإلفال أي دعم ؤمس من ، هيخ...إل، ن كل التكاليف بما فيها رسوم التسجيل في المؤتمر والسفر واإلقامةإ

 ألصحاب األبحاث. اتُتصدر فقط دعو ، لكنمادي  

 حضور المؤتمر: لِمَنح 

ا لتقديم منح لحضور المؤتمر.  ا مادي ا المعلومات الخاصة بهذه جميع  إنعملت لجنة سنغافورة الوطنية واإلفال جاهدتين على توفير دعم ا

 .منح الُمشاركة في المؤتمر موقعالعلى  متوف رة المنح
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