
  طلب تقديم أبحاث للجلسة االفتتاحية لقسم التزويد بالوثائق ومشاركة المصادر بمنظمة االفال 

 وحدة تنمية المقتنيات والخدمات المكتبية
 

 ٢٠٠٨أغسطس  ١٤إلى  ١٠لمنظمة االفال المقام بكباك بكندا في الفترة من  ٧٤المؤتمر رقم 
 

تخطي الحدود الجغرافية ، اللغوية ، : ت عبر الحدودالمشاركة الدولية لمصادر المعلوما :موضوع الجلسة
  .المفاهيم والمبادئ المختلفة في مجال االستعارة الداخلية بين المكتبات وخدمات توريد المصادر

  
دعوة للمكتبيين واألفراد المهتمين بموضوع الجلسة لتقديم األبحاث للجلسة االفتتاحية للقسم والمحدد لها 

  .ساعتين
  

لداخلية بين المكتبات وتوريد ومشاركة المصادر هم خدمات مكتبية تمكنت مع عبور كثير من االستعارة ا
  .الحدود والعوائق عبر السنين

  
  ".  مكتبات بال حدود"وهو  ٧٤على مقدمي األبحاث التمسك بالموضوع الرئيسي للمؤتمر رقم 

  
  :مجاالت البحث 

اتفاقية التعاون : الجغرافية ، اللغوية ، مثل الدولية ، (اتفاقيات تعاون ناجحة في تخطي الحدود  -
  .بين البرازيل وأنجوال والبرتغال في توفير األوعية باللغة البرتغالية وكذلك االتحاد الدولي ، الخ

عرض كيفية تخطي الحدود والعوائق المختلفة عن طريق المبادرة المبتكرة لالستعارة ومشاركة  -
  ). - home deliverتوصيل الطلبات للمنازل: مثل(المصادر بين المكتبات وبعضها 

  

يجب أال يكون قد (للبحث المقترح ) كلمة ٣٠٠صفحة واحدة أو على األقل (برجاء إرسال نبذة تفصيلية 
عن طريق  ٢٠٠٨يناير  ٣١وكذلك السيرة الذاتية للمحاضر في ميعاد أقصاه ) طبع بمكان آخر من قبل
  :البريد االلكتروني إلى 

   
Kim Baker 

Chair: Document Delivery and Resource Sharing Standing Committee 
Programme Executive:  Document Supply and Information Services 

National Library of South Africa 
5 Queen Victoria Street 

Cape Town 8001 
SOUTH AFRICA 

 
kbaker.nlsa@gmail.com  mail:-E  

 
وإعالن األبحاث التي تم الموافقة عليها سيكون في  ٢٠٠٨سيتم مراجعة النبذة المقدمة في نصف فبراير 

 .٢٠٠٨فبراير  ٢٠
ورقة وسيسمح بعرض ملخص للبحث خالل الجلسة االفتتاحية للقسم  ٢٠األبحاث يجب أال تكون أكثر من 

  .دقيقة ٢٠ – ١٥في مدة من 
كلها سيتحملها المحاضر ) شاملة تذاكر السفر ، مصاريف بالمؤتمر(كندا  –تكاليف حضور المؤتمر بكباك 
  .الذي تم الموافقة على بحثه



 

 
From: Kim Baker [mailto:kbaker.nlsa@gmail.com] 

Sent: Fri 11/16/2007 8:44 AM 

To: Ifla-l@infoserv.inist.fr 
Subject: [IFLA-L] Call for papers - Document Delivery and Resource 

Sharing Open Session - Quebec 2008 

 


