
 
 

 
المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات الرابع 

 :والسبعون
مؤتمر ومجلس االتحاد الدولي لجمعيات ومعاهد  

 )إفال(المكتبات 
 

 "التوجه نحو التفاهم العالمي: المكتبات بال حدود"

  آندا– آبيك – 2008 أغسطس 14-18
 

 الدعوة إلى المشارآة بأبحاث للمؤتمر

ة والوسائط المتعددة بالتنسيق مع لجنة إن قسم الوسائط السمعبصري 
حقوق الملكية الفكرية والشئون القانونية األخرى وقسم المكتبات الوطنية وقسم الببلوجرافيا ينظمون 

اإليداع القانوني للوسائط "آبيك بكندا حول موضوع مدينة بفي العام القادم في مؤتمرجلسة مفتوحة 
 ".ات في أنحاء العالمتطبيق: السمعبصرية والوسائط المتعددة 

 عدم وجوده أو  ما بينإن اختالف قانون اإليداع وتطبيقاته من دولة إلى أخرى يعد اختالفا آبيرا يتراوح 
الصوتية  ذلك األفالم والصورالثابتة والتسجيالت تطبيقه أساسا إلي تطبيقه على جميع الوسائط بما في

 .ألحيان اإلذاعة ومواد االنترنتوقواعد البيانات والبرمجيات واأللعاب وفى بعض ا

، سواء آانت  المواقفوبالتالي فان المؤسسات التي تتناول اإليداع القانوني للوسائط المتعددة متباينة 
وأرشيفات الوسائط السمعبصرية والمتعددة والمكتبات الجامعية أوطنية أو إقليمية أو وآاالت متخصصة 

  .ها المشارآة في هذه الندوةآلها يمكنلذا فإن والمكتبات المتخصصة، 

ان هناك اختالفا آبيرا بين الدول بالنسبة إلى حقوق استخدام هذه األوعية المودعة قانونيا  يالحظ اولذ
 .والتعرف على عمليات الحفاظ عليها وعملية الضبط الببليوجرافي لها

المكتبات بال " هو 2008 إن الموضوع العام لمؤتمر االتحاد الدولي لجمعيات ومعاهد المكتبات في عام
 على فهم أفضل للنظم  لهذه الندوةوسوف يرآز برنامج المؤتمر" التوجه نحو التفاهم العالمي: حدود

 .القانونية وأفضل التطبيقات في مجال اإليداع القانوني للوسائط المتعددة على مستوى العالم

انوني للوسائط السمعبصرية والوسائط يمكنكم تقديم مقترحاتكم للبحوث في مجال اإليداع القوعليه،  
في (بالغة االنجليزية بالبريد االلكتروني  وذلك بإرسال مستخلص .تطبيقات في أنحاء العالم: المتعددة 

 يناير 15باإلضافة إلي السيرة الذاتية للمؤلف بحد أقصى )  آلمة300قل عن يال فيما صفحة واحدة أو 
 .bruce.royan@concurrentcomputing.co.uk  Bruce Royan إلي بروس رويون 2008

وسوف يتم تحكيم المستخلصات بواسطة لجنة من مسئولي البرنامج، ثم يتم اختيار االوراق الناجحة  
 .31/1/2008واإلعالن عنها في 

 حتى يتم مراجعتها وإعدادها للترجمة 15/4/2008قصى يوم على أن يتم إرسال ورقة البحث الكاملة بحد أ
 .للغات أخرى



آما يجب أن  .A4 صفحة 20ويجب أن تكون ورقة البحث أصلية ولم يسبق نشرها من قبل، وأال تتعدى 
 .تكون ورقة البحث بإحدى اللغات الرسمية لالفال

المؤتمر في آبيك لتقديم البحث أثناء آما يجب أن يتواجد مؤلف البحث أواحد المؤلفين المشارآين خالل  
 . دقيقة و اإلجابة على أسئلة الحضور20الجلسة في وقت ال يتعدى 

وبالرغم من ذلك نوصى أن تكون شرائح  ،أن يكون هناك ترجمة فورية أثناء الندوةفترض ومن الم 
مقدمي األبحاث آما سوف يتم دعوة . العرض باللغة االنجليزية حتى لو آانت ورقة البحث بلغة أخرى

 .للمشارآة في المناقشة من جانب الحضور حتى نهاية الجلسة

وعليه فان اللجنة المنظمة . إن طبيعة األبحاث المقدمة في هذه الندوة تستلزم استخدام الصوت والصورة 
سوف تقوم بتوفير األجهزة الالزمة لذلك، فبرجاء تحديد المعدات المطلوبة حتي يتم عرض البحث بشكل 

 .ميزمت

 برجاء العلم بان اللجنة المنظمة ليس لديها ميزانية أو أي دعم مادي لحضور مؤتمر االفال في : ملحوظة
ة تكاليف المؤتمر آبيك، وعليه يجب أال يرسل المؤلف مستخلص البحث إال في حالة قدرته على تغطيمدينة 

ان تغطي بعض لتي يمكن فهناك بعض المنظمات المهنية ا). مصاريف السفر واالقامة والتسجيل(
آبيك على الموقع مدينة  آما ان هناك بعض المنح لحضور مؤتمر ،المصاريف

http://www.ifla.org/III/members/grants.htm 

 
 


