منظمات مفيدة لمبادرات التاخى بين المكتبات
•

المائدة المستديرة للعالقات الدولية  /لجنة التأخى بين المكتبات

مكتب العالقات الدولية بالجمعية األمريكية للمكتبات  -الصفحة الرئيسية للمكتبات الصديقة
http://www.ala.org/rt/irrt/irrtcommittees/irrtsisterlibrary/sisterlibrary

شراكة أمريكان كورنر للمكتبات مع سفارات الواليات المتحدة
•
تعرف على أمريكان كورنر و المركز ثنائي القومية عن طريق البريد اإللكتروني:
ACinfo@state.gov
االتحاد الدولي لجمعيات و مؤسسات المكتبات
•
معلومات للتواصل مع جمعيات المكتبات في مجموعة من الدول
www.ifla.org
•

روتاري الدولية -التواصل مع منظمات حول العالم

•

المدن الصديقة الدولية -تحتوي على معلومات تساعد على إيجاد مكتبة صديقة لمكتبتكم.
www.sister-cities.org
فيلق السالم األمريكي – معلومات عن جهود تبادل المتطوعين عبر العالم
www.peacecorps.gov

www.rotary.org

•

مبادرة من الجمعية األمريكية للمكتبات

إرشادات إليجاد مكتبة صديقة مناسبة
•
•

إحبث يف حميطك عن أشخاص أو مؤسسات لديها عالقات ببلدان أخرى.
إهتم بزايرة املكتبات أثناء أسفارك  ،وحتدث مع أمناء تلك املكتبات والعاملني فيها.

•

إتصل ابلطالب األجانب يف مكتبات الكليات القريبة إليك  ،ومع أمناء املكتبات الدولية أثناء
املؤمترات للتعرف على فرص الشراكة.

•

ميكنك االستفادة من الشراكة الدولية القائمة ابلفعل مثل املؤسسات االجتماعية أو الدينية  ،أو كما يف
اجملال األكادميي :برانمج الدراسة ابخلارج أو قسم يقوم مببادرات حبثية دولية.

كيفية المشاركة
على املشاركني يف مبادرة املكتبات الصديقة للجمعية األمريكية للمكتبات اختيار مستوى الشراكة بينهم وبني
املكتبة الصديقة بناء على االحتياجات املتبادلة لكال املكتبتني  ،وعلى املكتبات الصديقة حتديد التزاماهتا عند

"هتدف املكتبات إيل بناء اجملتمع ؛ وجمتمع اليوم أصبح جمتمع عامليا  ،فالعديد من
مستخدمي املكتبات األن هم مهاجرون من دول آخري  ،أو ممن يسافر بغرض املتعة أو للقيام
ابألعمال يف اخلارج  ،لذا تصبح عضوية املكتبات الصديقة فرصة ملد جسور العالقات مع

مكتبات تنتمي إىل ثقافات آخرى  ،وهو ما يساعدان على التعلم  ،والفهم وخدمة جمتمعنا بشكل
أفضل".

مستوايت مرحية لكال الطرفني  ،وفيما ستكون بعض العالقات غري رمسية ؛ سيضم البعض منها عقودا ومراسم

رمسية .و تشجع اجلمعية األمريكية للمكتبات عالقات املكتبات الصديقة على كل مستوايت االلتزامات.
للمزيد من املعلومات برجاء التواصل مع مكتب العالقات الدولية ابجلمعية األمريكية للمكتبات.

بريد إلكرتوينintl@ala.org :

رقم اهلاتف (من داخل الوالايت املتحدة) 1-800-545-2433 :داخلي3201 :
رقم اهلاتف (دويل) +1-312-280-3201 :فاكس رقم+1-312-280-4392 :

سارة آن لونج
رئيس الجمعية األمريكية للمكتبات 2000-1999

تدعو الجمعية األمريكية للمكتبات المكتبات األمريكية لبناء العالقات مع مكتبات الدول األخرى
في إطار برنامج التاخى بين المكتبات  ،بغرض تدعيم مفهوم مجتمع المكتبات العالمي.
تحتوي هذه الورقة على نصائح وأفكار ومصادر لمساعدتكم على تنفيذ هذا النوع من
الشراكة.

لماذا تصبح مكتبة صديقة؟
•

لتدعيم الوعي ابملكتبة وانتشارها "التواصل" الدويل.

•
•
•

لالرتقاء إمكانية الوصول للمعلومات املنشورة يف كال البلدين.
لرفع الوعي ابلقضااي واالحتياجات اليت تواجه املكتبات يف البلدان املختلفة.
لتقدمي الفرص لزايدة املعرفة عن منطقة أو بلد ما متثله جمموعة مهاجرة يف جمتمعك.

•
•
•

تبادل التقنيات واألساليب للمساعدة يف حل املشكالت.
لتوسيع رؤيتك اخلاصة ورؤية طاقمك عن مهنة العمل يف املكتبات.
لزايدة معرفة املوظفني واجملتمع ابلثقافات األخرى.

•

لتبادل املعلومات  ،واملصادر  ،واخلربة والتدريب بني املكتبات.

كيف تستعد لذلك؟ (البداية)
•

قم بتحليل احتياجات مكتبتك وكيفية استفادة املكتبة من تلك الشراكة؟

•

تعرف على املصادر املتاحة لدى مكتبتك  ،وماذا لديك لتقدمه لربانمج التأخى للمكتبة ؟

•

حدد مستوى االلتزام من جانب مؤسستك  ،ومن سيكون مسئوال عن متابعة املشروع.

•
•

قرر حجم امليزانية املخصصة هلذا املشروع.
احصل على املوافقة والدعم املايل من املؤسسة اليت تعمل هبا (مثل جملس اإلدارة أو املدير أو اجملموعة
االستشارية).
قم بدمج اجملتمع يف تلك العملية ؛ أوال العاملني ابملكتبة  ،مث املقربني واألصدقاء واملتطوعني  ،مث القيام

•
•
•
•

•

إبشراك العامة  ،أو مدرستك  ،أو جامعتك أو اجملتمع املؤسسي احمليط بك.
إعمل علي تنظيم جلنة حملية.
كن مران  ،وضع يف االعتبار أهداف وتوقعات كل مكتبة عند تشكيل العالقة.
جيب أن يكون لديك من جييد لغة املكتبة الصديقة كموظف إتصال  ،يف حال تعاملك مع أمناء مكتبات يف
بالد ال تتحدث االجنليزية.

رد اإبنتظام على بريدك اإللكرتوين  ،وقم بتشجيع املكتبة الصديقة على إرسال الربيد اإللكرتوين إليك.

أنشطة مقترحة
•
•

قم إبعداد برانمج صداقة ابملراسلة للعاملني ابملكتبة ومستخدميها للتعلم من اآلخرين ومعرفة املزيد عنهم.
إفتح إتصال عرب الربيد اإللكرتوين ملناقشة القضااي واالهتمامات.

•

إعمل علي تنظيم تبادل لعروض الكتب واملواد الثقافية.

•

قم إبعداد برامج تبادل قصرية املدى للمعاملني احملرتفني.

•

إعمل علي إرسال وفد من العاملني وأفراد اجملتمع لزايرة املكتبة الصديقة.

•

إرسل املقاالت إىل املكتبة الصديقة عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.

•

تعرف على احتياجات املكتبات الصديقة من الكتب واجلرائد  ،وحاول التربع مبا حيتاجون.

•

تربع ابلكتب واجلرائد املفيدة.

•

رتب لتبادل املطبوعات اإلخبارية بني العاملني.

•
•

قم بتبادل اجلرائد احمللية  ،واملواد الثقافية  ،وقوائم الكتب  ،واملصنوعات واملعروضات ذات الفائدة.
قم بتنفيذ لوحة إعالانت ابلصور للمكتبات الصديقة  ،والعاملني هبا واملرتددين عليها  ،وأرسل سجل

•

إعمل علي إبنشاء آلية تقييم ملساعدة أمناء املكتبات من الطرفني على االحتفاء بنجاحاهتم والتعلم من
أخطائهم.
اعرض املساعدة يف شراء املواد اليت يصعب وجودها يف البلد اآلخر.

•

وفر الدعاية للمكتبة الصديقة عرب النشرة اإلخبارية ملكتبتك  ،ويف خماطباتك مع الرواتري وغرفة التجارة
واجملموعات األخرى ذات الرتكيز الدويل على جمتمعك  ،وقم بتزويد الصحافة احمللية ابملقابالت والصور.

قصاصات  ،أو عرض ابلشرائح أو قرص مدمج عن مكتبتك إىل املكتبة الصديقة.

•

كيف يمكن لبرنامج التاخى بين المكتبات بالمائدة المستديرة للعالقات الدولية
مساعدتكم؟
يقدم برانمج املكتبات الصديقة ابملائدة املستديرة للعالقات ال دولية املساعدة ألمناء املكتبات إلجياد الشركاء عن طريق
الرابط التايلhttp://www.ala.org/rt/irrt/irrtcommittees/irrtsisterlibrary/sisterlibrary/become
تفضلوا بزايرة الرابط السابق و ملء استمارة املعلومات لتوضيح رغبتكم يف أن تصبح مكتبتكم مكتبة صديقة ،و سوف
جتدون أيضا معلومات عن املكتبات اليت تسعى إلجياد شركاء هلا ،و جلنة املكتبات ال صديقة على أمت استعداد ملساعدتكم.

