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أو تعمل في مجال تود ُمناقشته مع غيرك من حضور في أحد المشروعات الُمثيرة لالهتمام من الُمشاركين أنت هل 
 لِم ال تُقدم عملك في جلسات اإلفال لعرض الُملصقات؟المؤتمر أو عرضه عليهم؟ 

 :الشكل والعرض

. اللجنةلتُعرض على النصوص التي تُرفقها وأو بالصور أو الجرافيك ُملصق مطبوع على وصف موضوعك يُمكنك 
 . ، اإلسبانية، الروسيةالفرنسية، األلمانيةاإلنجليزية، ونُرحب بكل لغات اإلفال الرسمية: العربية، الصينية، 

وتوزيع أية ُملصقاتهم لشرح ؛ 2014أغسطس  19و 18االثنين والثالثاء يومي الحضور الُملصقات من ُمقدمو يُنتظر 
ويجب . كل ُمشارك عرض ُملصق واحد فقطلذا، فيستطيع يرغبون في توزيعها على الُمتفرجين.  مطبوعات الزمة

  حسب األولوية.على أي مؤسسة تقوم بإرسال أكثر من ُملصق أن تُرتبهم 

 أن يستوفوا استمارة التقديم. ُملصقات الُمشاركين في المؤتمر ممن يرغبون في تقديم يجب على 

في حد ذاته خبرة  ، الذي يجب أن يُشكلفي صورة ُملصقكيف سيوضحون المشروع أن يصف الُمتقدمون من الُمهم 
 لكل من يُشاهده، على أن يُحافظ على قواعد وشكل الُملصق. 

ا   وجغرافية واسعة. أُطر ثقافية وتمثيل الحفاظ على تعددية الموضوعات سيُراعى تماّمً

 أية ُمتقدمين. موعد للتقديم، ولن يُقبل بعده هو آخر  2013فبراير  3

لعام بجائزة أفضل ُملصق  خالل الفائز وستختار باالطالع على كل ما قُِدم لجنة اإلفال المهنية لجنة ُممثلة عن ستقوم 
 وفقًّا للمعايير التالية:  2014

ا.مشوقًّا يبدو  •  وُملهّمً
 بالحيوية.يتسم  •
 تجريديًّا أكثر من الالزم.وليس  ُمالئم لجلسة عرض ُملصقات •
ا يُقدم  •  أو تطبيقات تكنولوجية. جديدةأفكاّرً
 واضح. •
ا لُملصق آخر • الُملصق الجلسة صاحب أن يحُضر (يجب  وأال يكون ُمقدمه صاحب ُملصق آخر ليس تكراّرً

 .)لشرح العمل الخاص به للجمهوربنفسه 
 .المؤتمر بموضوعذو صلة    •
 له صلة واضحة بالمكتبات. •
ا ي • ا ، وليس جاريًّا بالفعل أو شارف على االنتهاءصف مشروّعً  .سيبدأمشروّعً

 :التقديم



 استمارة التقديممن فضلك قم باستيفاء 

 المواعيد:
 2014فبراير  3

 .والوصف التفصيلي للُملصقاستمارة التقديم مقر اإلفال الرئيسي خر موعد الستالم آ
 

 2014مارس 

 اللجنة المهنية النهائي. بقرار الُمتقدمين ستُخطر اإلفال 
 

 2014أغسطس  18،19

 في المؤتمر.جلسة عرض الُملصقات 

 مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات الناطقة بالعربية

http://conference.ifla.org/ifla80/poster-sessions/application-form
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