بالتعاون مع

المنتدى اإلفتراضى
الموضوع :المكتبات تواجه تحديات الوضع الطبيعي الجديد
يعقد منتدى الشارقة اإلفتراضي للمكتبات ،في الفترة من  12-10نوفمبر وهو حدث مدته ثالثة أيام ويتضمن عروض تقديمية ألمناء المكتبات
من أنواع مختلفة من المكتبات حول كيفية تأقلهم والتحوالت المطلوب حدوثها اآلن وبعد الجائحة.
التسجيل مجاني ألمناء المكتبات ،والعاملين في المكتبات ،والعارضين في منتدى الشارقة الدولي اإلفتراضي للمكتبات .سيتم توفير عروض
المنتدى باللغت ين اإلنجليزية والعربية .سيتم تقديم شهادات للحضور .سيتمكن حضور المنتدى من الوصول إلى تسجيل المنتدى حتى يوم 31
ديسمبر.

برنامج المنتدى اإلفتراضى

الثالثاء 10 ،نوفمبر2020 ،

 21:00 – 19:00توقيت الخليج الرسمي ( 4+بتوقيت جرينتش)

ر
التحيب—

الرئيس
هيئة الشارقة للكتاب

االفتتاح والكلمة الرئيسية —
"مواجهة التحدي يف أوقات األزمات"
جوليوس س .جيفرسون
االبن
رئيس جمعية المكتبات األمريكية

قيادة العاملين لالستجابة للتحدي :المرونة ،واإلبداع ،وإعادة
التنظيم ،والرعاية الصحية

شيخة محمد المهيري

تسببت األيام األولى لإلغالق في حالة من الفوضى واالرتباك لكل مكتبة .تعلم
سا من شيخة المهيري كيف تمكنت إدارة المكتبات وفريق عملها الكبير من
درو ً
إعادة تنظيم وإعادة إطالق برامجهم ،وخدماتهم ،والعمليات وكيف أصبحوا أحد
أكثر األجزاء استجابةً ونشا ً
طا في دائرة الثقافة والسياحة خالل األزمة المستمرة
للمساعدة في تلبية احتياجات مجتمعهم .كيف أظهر العاملين بالمكتبة تحت القيادة
المتعاطفة النشاط ،والمرونة ،والعمل الجماعي الذى يعني النجاح للمكتبات.

مديرة إدارة المكتبات ،أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
اإلمارات العربية المتحدة

ماذا يحدث عندما تواجه االستراتيجية أزمة؟

ستيورات هاميلتون
رئيس تطوير المكتبات في
وكالة إدارة الحكومة المحلية،
أيرلندا.

وصلت االستراتيجية الوطنية الخمسية للمكتبات العامة في أيرلندا" ،مكتباتنا
كبيرا نتيجة تضافر
العامة  ،"2022إلى منتصف الطريق .شهدت أيرلندا نجا ًحا
ً
جهود الحكومة المحلية والمركزية لمعالجة برامج المكتبات ،والبنية التحتية،
وتطوير القوى العاملة .لكن االستراتيجية تواجه اآلن تحديًا  -كيف تصل إلى
أهدافها في بيئة تغيرت بشكل كبير بسبب تأثير كوفيد 19-؟ ما الذي يمكن أن
تعَ ِّلمه تجربة أيرلندا للمكتبات األخرى في "الوضع الجديد"؟

جلسة األسئلة واألجوبة
ر
الت تواجهها مع الجائحة يف مكتبتك.
فرصة لطرح أسئلة عىل المتحدثي ومعالجة المشكالت والتحديات ي

األربعاء 11 ،نوفمبر2020 ،

 21:00 – 19:00توقيت الخليج الرسمي ( 4+بتوقيت جرينتش)

التنمية المهنية ألخصائيوا المكتبات في زمن كوفيد 19-وما
بعدها :التحديات والفرص

د .هبة محمد إسماعيل
فت المكتبات
مدير ي
جمعية مرص للثقافة وتنمية
المجتمع
مرص

خالل األشهر القليلة الماضية ،أظهر أمناء المكتبات ،وخاصة في المكتبات العامة،
خبراتهم وأفضل األمثلة على كيفية التعامل مع المستفيدين ،ولم يكن من الممكن
تحقيق ذلك إال من خالل التطوير المهني المستمر للعاملين ،وهو أمر بالغ األهمية
ومطلوب للمهنين .مع التوقعات المرتفعة للمستفيدين واالتجاهات الجديدة في
أمرا ضروريًا ،خاصة في
تكنولوجيا المعلومات ،أصبح التطوير المهني المستمر ً
ضوء كوفيد . 19-يسلط هذا العرض الضوء على أفضل الممارسات في التطوير
المهني المستمر والفرص المتاحة ألمناء المكتبات لتطوير حياتهم المهنية.

ما يجب وما ال يجب فعله إلدارة المخاطر بنجاح فى المكتبات

عماد صالح
األستاذ الدكتور ،بقسم
المعلومات بكلية اآلداب،
جامعة حلوان ،القاهرة،
العرب
نائب رئيس االتحاد
ي
للمكتبات والمعلومات

تحتل األولويات القصوى لسياسة أى مكتبة سالمة ورفاهية األفراد ،والحفاظ
على المجموعات ،واستمرارية الخدمات .إال أن هناك احتمال وجود مخاطر أو
أحداث لها تأثير سلبي على قيم المكتبة وأهدافها .لذلك ،يجب أن تتخذ المكتبة
اإلجراءات الالزمة لتحديد جميع المخاطر التي قد تطرأ ،وتفسيرها نوعيا وكميا.
سوف يوفر العرض التقديمي ألخصائيي المكتبات ما يجب عليهم فعله وما ال
يجب فعله إلدارة المخاطر من خالل تغطية النقاط الرئيسية التي يجب معالجتها
من أجل جني الثمار الهائلة لإلدارة الفعالة لمخاطر المكتبة.

مرص

جلسة األسئلة واألجوبة
ر
الت تواجهها مع الجائحة يف مكتبتك.
فرصة لطرح أسئلة عىل المتحدثي ومعالجة المشكالت والتحديات ي

الخميس 12،نوفمبر2020 ،

 21:00 – 19:00توقيت الخليج الرسمي ( 4+بتوقيت جرينتش)

كيف تحافظ على تفاعل الطالب

أماندا جينتاوت

يحتاج أمناء المكتبات المدرسية إلى التفكير في هذا الوقت كفرصة لتقديم الدعم
المطلوب بشدة للطالب بطرق متنوعة لرفاهيتهم األكاديمية والعقلية .يجب أن
يكون أمناء المكتبات حاضرين ومتاحين إلعالم الطالب بأنهم يستطيعون
أفكارا للتواصل باإلضافة إلى أنشطة للحفاظ
مساعدتهم .سيوفر العرض التقديمى
ً
على صوت الطالب في المكتبة .واستخدام مهاراتنا لتعزيز التعاون مع المعلمين
من خالل تخطيط الدروس باإلضافة إلى حشد الدعم للموارد التي قد يمتلكها
الفرد داخل مدرسته.

مدرس يف المدرسة اإلعدادية -
أمي مكتبة
دب األمريكية
أكاديمية ي
اإلمارات العربية المتحدة

توسيع دور أمناء المكتبات المدرسية في التعلم
االفتراضي

سعيد خالد

دورا أكبر في التعلم االفتراضي مع
يجب أن يلعب أمناء المكتبات المدرسية
ً
استمراريه التعليم عن بعد .ثالث مجاالت رئيسية هي :توفير المزيد من الموارد
الرقمية ،دعم وتدريب المعلمين والطالب طبقا الحتياجاتهم ،وتنفيذ التطبيقات
المختلفة ألنشطة المكتبة االفتراضية .سيشارك المتحدث كيف نجح بتزويد
الحضور باستراتيجيات ونصائح وأفكار وموارد ثاقبة.

أمين مكتبة ،مدرسة ابن
خلدون الوطنية
البحرين

جلسة األسئلة واألجوبة
ر
الت تواجهها مع الجائحة يف مكتبتك.
فرصة لطرح أسئلة عىل المتحدثي ومعالجة المشكالت والتحديات ي

