
 جلسة قسم التصنيف وإدارة الكشاف بمنظمة االفال
   ٢٠٠٨أغسطس  ١٥ -١٠المقام في كباك بكندا في الفترة من  ٧٤مؤتمر االفال رقم 

  
  طلب تقديم أوراق بحثية

  
 ٤يدير قسم التصنيف وإدارة الكشاف جلسة مدتها ساعتان في المؤتمر المذكور أعاله تتضمن عدد 

  .محاضرات
  

  يف وإدارة الكشاف بدون حدود أو عوائق لغويةالتصن: شعار الجلسة
  

  : على المقترحات المقدمة التركيز على النقاط التالية 
  إدارة الكشاف بلغتين أو أكثر -
  التخطيط للغات وأساليب الكشف المختلفة -

 أو لغات الكشاف/الربط بين التصنيف و -

 ترجمة التصنيفات -

 التصنيف ودوره كوسيط بين النصوص واللغات -

 مواضيعربط ال -

 البحث بلغتين في فهارس المكتبات -

 التعاون الدولي في التحكم وضبط المواضيع -

 
 :في حالة اهتمامكم برجاء إرسال اآلتي

  كلمة باللغة االنجليزية متضمن عنوان للبحث ٥٠٠ – ٣٠٠ملخص حوالي  -١
  تقسيم عام للمحاضرة -٢
  لوظيفية الحاليةالمحاضر توضح بياناته ا/ سيرة ذاتية مختصرة عن الكاتب  -٣
  البريد االلكتروني -٤
  

  : لعناية ٢٠٠٨يناير  ٣١: آخر ميعاد لتقديم ما سبق هو 

Mrs Yvonne Jahns 
Coordinator of the Selection Committee 

nb.de-y.jahns@dmail: -E 
Fax: +49 341 2271 444  

  
 .٢٠٠٨فبراير  ١٥تم قبولها في سيتم إعالن األبحاث التي 

  
 ٢٠٠٨ابريل  ١٥على المحاضرين الذين تم قبول مقترحاتهم البحثية تقديم البحث كامال في ميعاد أقصاه 

األوراق البحثية المقدمة . إلعطاء منظمي الجلسة الفرصة لمراجعة األبحاث وتجهيز الترجمة الالزمة
مسافة مزدوجة بين  –صفحة  ١٥ون أصلية وال تكون قد نشرت من قبل ويجب أن تتجاوز يجب أن تك
  .السطور

  .األوراق البحثية يجب أن تكون في بإحدى لغات االفال المعتمدة مع تقديم ترجمة باللغة االنجليزية معها



  
لخص للبحث األصلي دقيقة لتقديم المحاضرة الواحدة في الجلسة االفتتاحية للقسم وتكون م ٢٠يسمح بـ 

  . Power Pointويمكن استخدام برنامج 
  .ننصح بتقديم الشرائح التقديمية باللغة االنجليزية حيث أنه ليس متوفر لدينا ترجمة فورية في الجلسة
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 :لمزيد من المعلومات برجاء تصفح الموقع االلكتروني التالي
http://www.ifla.org/VII/s29/index.htm 

  
 

From: Patrice.Landry@nb.admin.ch [mailto:Patrice.Landry@nb.admin.ch]  
Sent: Thursday, January 10, 2008 2:30 PM 

To: ifla-l@infoserv.inist.fr 

Subject: [IFLA-L] Call for papers: Classification and Indexing Section: 

deadline extended to January 31st 
 


