
    
 

 األميركية المكتبات جمعيةو  للكتاب الدولي الشارقة معرضب الخاص المكتبات مؤتمر

 
 

 ّ!2015ّلعامّالتاليةّالمواعيدّجلسّ 

ّبابّحويفتّ.المتحدةّالعربيةّاإلماراتّفي الشارقة،ّاكسبوّبمركز 2015 نوفمبر 12 إلى 10ّمنّالفترةّفيّالمؤتمرّسيعقد
 ّ.تحديثاتّأليّ SIBFALA15# الوسمّمتابعةّيرجىّ.2015ّيونيوّفيّالتسجيل

ّ

ّفيّالمكتباتّكافةّأنّكماّالثقافي.ّالتبادلّتعزيزّفيّالمكتباتّمنّاالنتفاعّمنّبدّالفّ،القراءةّالمنطقةّهذهّفيّالناسّيحب"
 .لعامرياّأحمدّللكتابّالشارقةّهيئةّرئيسّ."بينهاّفيماّوالتعاونّمعاّ ّللعملّبحاجةّالعالم

 

 

  2014 عام في المؤتمرن يماذا قال المشارك

ّ.ّ"كانّمصدرا ّلإللهامّوتجربةّالّتنسىّمؤتمرا ّعظيما ،"

الجمعيةّتقدمهّجودةّعالّمنّالمؤتمرّبمستوىّّحضوربيسمحّللناسّفهوّ،ّأمرّرائعّعقدّمؤتمرّمنّهذاّالنوعّفيّالمنطقةإنّ"
ّ."للمكتباتّاألميركية

ّومساعدتهاّعلىتّنوعيةّذاتّأفكارّنيرةّلجعلّمكتبتناّأكثرّقيمةّتفاعلّكبيرّمعّأمناءّالمكتباتّمنّبلدانّأخرى،ّوجلسا"
ّ.ّ"توفرّخدماتّأفضل

"ّ ّإلنجاز ّالدوليّللكتابّّرائعإنه ّالمكتباتّّولمعرضّالشارقة ّشريكينّاألميركيةجمعية ّعلىّيقينّأنّذلكّّ،أنّيصبحا وأنا
ّ."همّفيّتعزيزّمهاراتّأمناءّالمكتباتّفيّالبلدانّالعربيةساسي
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ّ

ّ.ّ"خرين،ّوفرصةّثمينةّللتعارففرصةّللقاءّأمناءّالمكتباتّاآلّلقدّكان"
 

ّّ."مكتباتهمّبعضهمّالبعضّفيممارساتّيتعرفونّعلىّّأمناءّالمكتباتّهوّأنأفضلّشيءّ"
 .ّ"كلّأمناءّالمكتباتّمعاّ ّالمؤتمرّجمعلقدّ"

 

ّ
ّ

  نبذة

 

وخدماتّالمعلوماتّّاتلمكتباحسينّتطويرّوترويجّوتلّالريادةتوفرp://www.ala.orghttّّّاألميركيةجمعية المكتبات إنّ
 بغرضّتحسينّالتعلمّوضمانّالوصولّإلىّالمعلوماتّمنّقبلّالجميع.ّّأمناءّالمكتباتومهنةّ

ّ
لكتابّعلىّمستوىّمعارضّاّواحدّمنّأكبرookfair.comhttp://www.sharjahbّّمعرض الشارقة الدولي للكتابّيعتبر
نّفيّالمنطقة.ّةّأدبيّفعاليةّألروعّومركزاّ ّ،وأهمهاّفيّالوطنّالعربيّ،العالم الكلمةّالمكتوبة"ّهوّمصدرّإلهامهّوشغفهّّ"حبوا 

 وسرّوجوده.ّ

ّ
ّ ّالمكتباتّّ///:www.combinedbook.comhttpّمعرض الكتاب المتحديتعاون ّجمعية ومعرضّالشارقةّّاألميركيةمع

ّالراعيّالمنسقّوالداعم.هوّالدوليّللكتابّإلدارةّالمؤتمرّّو
 

ّّ intl@ala.org علىّّاألميركيةللمزيدّمنّالمعلوماتّيرجىّالتواصلّمعّمكتبّالعالقاتّالدوليةّلجمعيةّالمكتباتّ
 3201-280-312-01+أو
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 2015ّ األميركية المكتبات جمعيةو  للكتاب الدولي الشارقة معرضل المكتبات مؤتمرالتسجيل في 

 2015يفتح التسجيل في شهر يونيو 

ّ.تحديثاتّأليّ SIBFALA15#ّالوسمّمتابعةّيرجى 
ّ

  :ماّيلي2015ّ األميركية المكتبات جمعيةو  للكتاب الدولي الشارقة معرضل المكتبات تمرمؤ سوف يشمل التسجيل في 
ّ

 الدوليينّالعارضينّالخبراءّمنّنخبة.ّّ
 15ّ ّّالتوجهاتّتغطيّوالخاصة(ّوالمدرسيةّواألكاديميةّ)العامةّالمكتباتّأنواعّلكافةّموضوعاتّحولّمتزامناّ ّبرنامجا

عادةّ،المبتكرةّلخدماتواّوالمساحاتّ،الجديدةّوالتقنيات ثباتّ،التجاريةّاتالعالمّتشكيلّوا  ّوتطويرّ،المكتبةّقيمةّوا 
ّّذلك.ّوغيرّالقراءةّحبّوتعزيزّوالقيادةّالموظفين

 الشارقةّفيّالشخصياتّوكبارّفيلدمانّساريّاألميركيةّالمكتباتّجمعيةّرئيسّفيهمّابمّ،رئيسيونالّنمتحدثّوال. 
 فورية(ّ)ترجمةّإلنجليزيةواّالعربيةّباللغتينّالجلساتّجميع. 
 الجلساتّتسجيالتّجميعّإلىّالوصول. 
 حضورّشهادة. 
 المكتباتّأمناءّصالةّمنّواالنتفاعّالتعارفّفرص.ّ 
 أكثرّأوّدوالر000,10ّّبقيمةّالمعرضّمنّتهلمكتبّموادّيشتريّمنّلكلّيمجانّفندق.ّ 
 الغداءّوّوالمرطباتّالخفيفةّوالوجباتّالقهوة. 
 برنامجالّوكتابّالمؤتمرّحقيبة.ّ

 

 نوفمبر  10الثالثاء، 

تاحةّلبيانّلمؤتمرلّتحضيريةّعملّورشةّكامل:ّيوم ّّالشربيني.ّماجدةّتقدمهاّالمصادرّوا 
ّّالمدرسية.ّاتلمكتباّحولّللمؤتمرّتحضيريةّعملّورشةّ:يومّنصف

ّ

ّّالتسجيل.ّفتحّعند2015ّّيونيو1ّّمنّاعتباراّ ّمتاحةّالتفاصيل
ّ

 أخرى دول من للشارقة السفر تعتزم كنت إن اتالتأشير  حول معلومات
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ّيساعدكوسّدخول،ّتأشيرةّعلىّالحصولّيلزمكّقدّفإنهّأخرىّدولةّمنّالمتحدةّالعربيةّاإلماراتّلةدّوّإلىّستأتيّكنتّإن
ّصفحةّاستخدمّالتقديمّوكيفيةّلتأشيرةّستحتاجّكنتّإنّلمعرفةّ،هاإصداّرّإجراءاتّترتيبّفيّللكتابّالدوليّالشارقةّمعرض
ّّالتالية:ّالمعرض

http://www.sharjahbookfair.com/ar/Content/106/2.  

 

 
 2014 األميركية المكتبات جمعيةو  للكتاب الدولي الشارقة معرضل المكتبات مؤتمر

 

 2014 األميركية المكتبات ةجمعيو  للكتاب الدولي الشارقة معرضل المكتبات مؤتمر

 2014ول في نوفمبر األ ّاألميركية المكتبات جمعيةو  للكتاب الدولي الشارقة معرض مع بالتعاون المكتبات مؤتمرقد ع  
 دولة مشاركة.  20أمين مكتبة من  600أكثر من  فقد حضر باهراً نجاحًا  وشهد

presentations available onlineّالمتاحةّإلكترونيا :2014ّّاآلنّلعروضّعامّّإستمع

التيّتضيفّالمزيدّمنpresenters and topics st of Poster Sessionliّّقائمةّالعارضينّومواضيعّالجلساتّّأنظر
ّأفضلّالممارساتّواألفكارّلبرنامجّالمؤتمر.ّ

ّكيلوبايت(PDFّ،886ّ،ّملف11/12/2014ّخرّتحديثّآ)RAMCONFERENCE PROGّّبرنامجّالمؤتمر

لجمعية المكتبات ويطيب  .(Librarians Lounge)أمناء المكتبات صالةوالتعارف في  باإلستراحةقام أمناء المكتبة 
 دعمهم السخي ومشاركتهم الكريمة. لدولي للكتاب التقدم بعظيم الشكر واالمتنان للرعاة على ومعرض الشارقة ا األميركية

 بعد المؤتمر 

 مشارك من  600للكتاب وجمعية المكتبات األميركية أكثر من  الدولي استقطب مؤتمر المكتبات لمعرض الشارقة

 First Sharjah International Book Fair/ALA Library Conference draws more thanدولة  20
600 participants from 20 countriesّ(األميركيةلجمعيةّالمكتباتّ خبرّصحفي) 
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 ّالسويديّيعصفّعلىّالعالمّالعربيّاألدبSwedish literature takes the Arab world by stormّطمةّفا
 كالنكوّالملكي

  مؤتمر المكتبات لمعرض الشارقة للكتاب وجمعية المكتبات األميركية في اليوم السابع وصحيفة

 )باللغةّالعربية(ّ  newspaper sabaa el youm7 Library Conference in ElSIBF/ALAالصباح
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