
  : التعاون بين معرض فرانكفورت للكتاب واإلفال
  التخطيط ألحداث مشتركة –الضوء على المكتبيين  إلقاء

  
  / ، مكتب االتصاالت لويس تاكاكس: بقلم 

  محرر لمحتوى الويب، المركز الرئيسي لإلفال
  

  فرانكفورت، برلين، والهاج 
  

وقع معرض فرانكفورت للكتاب واالتحاد الدولي لجمعيات 
ولقد . اتفاقاً لتوثيق التعاون بينهما) اإلفال(ات المكتبات ومؤسس

لقد : "صرح يورجين بووس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب
ربحنا شريكاً هاماً مع اإلفال والذي سيساعدنا على أن نكون 
أكثر قدرة لتحقيق احتياجات المكتبيين والذين يعملون في مجال 

سبة لمعرض فرانكفورت شراكة هامة بالنالإن هذه . المعلومات
كالوديا الكس، رئيس / الدكتورة ولقد أضافت األستاذة." للكتاب
باإلضافة إلى المؤتمر السنوي لإلفال، فإن معرض : "اإلفال

كالوديا  وعند توقيع االتفاق تبادل كل من." بيينفرانكفورت للكتاب هو أهم مكان اللتقاء المكت
التعاون المتبادل بين هاتين كإشارة إلى لمفضل ا كتابهمافي الحال ويورجين بووس الكس 

إمبراطور ( ”The Emperor of China“اختارت رئيسة اإلفال كتاب . المنظمتين الدوليتين
الذي كتبه تيلمان رامشتيد، وهو اختيار موفق نظراً ألن الصين هي ضيف الشرف لهذا ) الصين
  .”Tender is the Night“رالد سكوت فيتزجي كانت هدية يورجين بووس هي روايةو. العام

  
لعاملين في يوفر معرض الكتاب الذي يقام في أكتوبر مجاالت عمل رئيسية للمكتبيين من ناحية ول

لقد اتفق معرض فرانكفورت للكتاب مع اإلفال على توحيد خبراتهم . مجال النشر من ناحية أخرى
 ١٨٠٠٠٠ن نسبة كبيرة من أكثر من فالمكتبيون يمثلو. لتوسيع مجال التعاون بين هذين العالمين

  . طلبهم كشركاء عملعارض إلى  ٧٣٠٠أكثر من ويسعى  ،زائر لمعرض فرانكفورت للكتاب
  



يهتم الكثير من العارضين في 
فرانكفورت بصفة خاصة بالمكتبات 

استطالع وفي . كعمالء وكشركاء
تم عن طريق الهاتف بعد  للرأي

معرض فرانكفورت للكتاب لعام 
رب العارضون عن ، أع٢٠٠٨

 اهتمامهم الرئيسي الذي ينحصر في
الموضوعات مثل حقوق  بعض

الطبع، المشورة القانونية، الرقمنة، 
. طويلالمدى الاألرشفة على 

باإلضافة إلى ذلك فان اهتمامهم 
الخاص ينصب على المكتبات 

  .والمكتبات الخاصة بالتعليم، الحوار الدولي، والمجتمع ،العامة
  

ومعرض فرانكفورت للكتاب أن يكون لديهما تعاون أقوى فيما يتعلق بالمحتوى وفتح  تأمل اإلفال
كل من اإلفال ومعرض فرانكفورت  وتأثير داجوتيد تزامن أجل الدعاية و مشتركة الباب لوسائل

  .للكتاب للعمالء واألعضاء الذين يأتون لهذين الحدثين على التوالي
  

من أجل إحداث تأثير سريع، يهتم معرض فرانكفورت للكتاب واإلفال بتزايد تبادل المعلومات، كما 
القيام بدعاية متبادلة بين الطرفين باإلضافة إلى التعاون  الخاص بهما يوجد على جدول األعمال
لمكتبات ا("والحدث األول المخطط له سيتم في مؤتمر اإلفال في ميالنو . في تنظيم أحداث مختلفة

من المتوقع أن يشارك حوالي ). أغسطس ٢٧ – ٢٣" البناء على التراث الثقافي: تبني المستقبل
مكتبي في برنامج المؤتمر الذي يغطي موضوعات متعددة مثل دور المكتبات في عصر  ٣٠٠٠

تتاح وستكون الخطوة التالية هي عقد مؤتمر في الليلة السابقة الف. المعلومات، األرشفة، والرقمنة
المنظمة : وسيكون الشركاء . معرض فرانكفورت للكتاب حول قراءة الثقافة في عصر الرقمنة

، ومؤسسة (IFRRO)، االتحاد الدولي لمنظمات حقوق االنتاج (WIPO)الدولية للملكية الفكرية 
  .(EWF)، ومجلس الكتاب األوروبيين (IPA)الناشرين الدوليين 

  
من خالل نخب رسمي وذلك عند افتتاح مركز المكتبات الدولي  سيتم االحتفال بالتعاون الجديد

(ILC) لعام وسيكون مركز المكتبات الدولي في معرض فرانكفورت للكتاب . أكتوبر ١٤ في يوم
هو نقطة اللقاء الرئيسية للعمالء، المكتبيين، الناشرين، والذين يعملون في مجال  ٢٠٠٩

  . ىوستتواجد اإلفال للمرة األول ؛المعلومات
  

، وهي ١٩٢٧في عام  –االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات  - اإلفال  تلقد تأسس
وهدفها هو دعم وتشجيع نمو خدمات تتسم بالجودة . الصوت الدولي لمهنة المكتبات والمعلومات

حيادية من غير حكومية ووهي منظمة . العالية في مجال المكتبات والمعلومات على مستوى العالم
  . دولة ١٥٠عضو من أكثر من  ١٦٠٠تضم حوالي واحية السياسية الن



  
  

عارض من  ٧٠٠٠معرض فرانكفورت للكتاب هو أكبر معرض في العالم حيث يضم أكثر من 
له معرض دولي و ٢٥كما ينظم اشتراك الناشرين األلمان في أكثر من . دولة ١٠٠أكثر من 
. ريقيا ومعرض الكتاب الدولي بأبي ظبيمعرض الكتاب الدولي في كيب تاون بجنوب أفعالقة ب

ال يزال أكثر المواقع االلكترونية على مستوى  fair.com-www.book: وموقعه االلكتروني
  .ن في مجال النشريالعامل ةريازتي تحظى بالعالم ال

  .للناشرين وبائعي الكتبومعرض فرانكفورت للكتاب هو فرع من المؤسسة األلمانية 
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