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  دعوة رسمية

  
  

  اًـــبـمرح
  

                الزمالء األعزاء
اللجنة القومية االيطالية، وباألصالة عن انه لمن دواعي سرور 

المؤسسات االيطالية المشاركة وكل المكتبات والمكتبييـن 
بايطاليـا الجميلـة، أن تدعوكم إلى مدينة ميالنو بايطاليـا في 

، لحضور المؤتمر ٢٠٠٩أغسطس  ٢٧ – ٢٣الفترة من 
  .واالجتماع العام الخامس والسبعين لإلفال

  
هو ثمرة االلتزام المشترك والتنسيق  ٢٠٠٩م إن مؤتمر االفال لعا

سواء على  - بين المؤسسات الرئيسية العامة والخاصة بإيطاليا
مع  هذه المؤسسات كل وتتعامل - المستوى القومي أو المحلي

المكتبات، وباألخص وزارة التراث الثقافي، إقليم لومبارديا، مقاطعة ميالنو، مدينة ميالنو، واتحاد 
تضم اللجنة القومية االيطالية ممثلين من أكثر المكتبيين االيطاليين تميزاً . AIBطالي المكتبات االي

ات أكاديمية وبحثية، مكتبات مكتبات حكومية، مكتب: والذين يتسمون بالنشاط في كافة أنواع المكتبات
  .، مكتبات كنائس ومكتبات خاصةعامة
  

اإلفال والذي عقد للمرة األولى في روما في  بالعيد الخامس والسبعين لمؤتمر ٢٠٠٩سنحتفل في عام 
، وكان هذا بمثابة االجتماع األول للمولود الجديد في ذلك الوقت، االتحاد الدولي للمكتبات ١٩٢٨

لقد مضى خمسة وسبعون عاماً على هذا الحدث المتميز والهام، وخمسة وأربعون . ومراكز المعلومات
سيعود المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات مرة أخرى إلى  .عاماً على آخر مؤتمر لإلفال في روما

 ”Fiera Milano city“أغسطس وذلك في مركز المؤتمرات  ٢٧ – ٢٣ايطاليا، هذه المرة من 
  .والذي يعد أكبر مركز مؤتمرات بميالنو وأفضلها إعداداً باألجهزة

  
كفكرة رئيسية لمؤتمر اإلفال لعام  "لثقافيالبناء على التراث ا: المكتبات تخلق المستقبل"لقد تم اختيار 

وبالفعل تستطيع المكتبات بناء المستقبل إذا ما جودت من نوعية حياة الشعوب من خالل . ٢٠٠٩
كل الشكر للمكتبات فمن خاللها جمعت الشعوب أنشطتها العلمية، الفنية، األدبية، الموسيقية، . ثقافاتهم

لقد حدث في وقتنا الحالي تغير . كتبات تحفظ أسس المعرفة اإلنسانيةوالدينية وحفظتها عبر الزمن، فالم
ومن ثم كان على المكتبات . جذري في نقل ونشر المعرفة فلقد اتسع نطاق الببليوجرافيا بدرجة كبيرة

أهم النقاط التي يجب تحقيقها  طرق الوصول إلى المعلومات هماأن تُحدث من دورها، وال يزال حفظ و
بهذه الطريقة تساير . ل طريقة مهنية جديدة وناقدة حتى نضمن المستوى الالئق للخدمةوذلك من خال

المكتبات التغير الذي أحدثه التاريخ والتكنولوجيا، وتساعد على تشكيل المستقبل من خالل المصادر 
تتعايش  لقد خلقت التقاليد التي تعود إلى قرون ماضية نسقاً واسعاً ومتنوعاً. التي ورثتها من الماضي

مع مكتبات عصر النهضة ) ومعظمها في األديرة والجامعات(من خالله مكتبات العصور الوسطى 
  .والمكتبات الحديثة التي تشجع بكفاءة من خالل معاييرها الفعالة القراءة العامة والبحث
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ن تحقق المكتبات التوازن بين الماضي والحاضر وتحول جذور الماضي إلى عوامل هامة وحيوية م
أفضل، وتشجيع االتصال  أجل المستقبل ومن أجل تمهيد الطريق لتطوير المجتمع، وتعزيز نوعية حياة

  .بين الحضارات والثقافات المختلفة في جميع أنحاء العالم
ستبذل ميالنو وكل مقاطعة لومبارديا قصارى جهدهم للترحيب بكم بحرارة ولتعرض عليكم أجمل 

ومعروضاتها الفنية القيمة، وموسيقاها والموضة والتصميم  –ديثة القديمة منها والح –مكتباتها 
والحدائق وجمال الطبيعة والطعام والنبيذ، كل األشياء التي ساهمت في شهرة دولتنا على مستوى 

  .العالم
  

لقد ظل الفنانون والشعراء من مختلف البالد ولمدة قرون يسافرون إلى ايطاليا من أجل تحسين خبرتهم 
وفي هذه األلفية الجديدة التي تتالشى فيها ". الجولة االيطالية"والفكرية وذلك من خالل الشخصية 

  .المسافات والفروق الثقافية أتمنى أن ينضم إلينا كل شخص وأن نجعل هذا المؤتمر بحق خالداً
  

  .٢٠٠٩أراكم في ميالنو في أغسطس ...... أراكم في ايطاليا ..... فليأت أكبر عدد منكم 
  
  
  ورو جيررينيما

  جامعة فلورنسا 
  رئيس اتحاد المكتبات االيطالية

   ٢٠٠٩رئيس اللجنة القومية االيطالية إلفال ميالنو 
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  رسالة من عمدة ميالنو

  
  

  وـالنـدة ميـن عمـة مـالـرس
  

إنها بالتأكيد لسعادة غامرة وشرف كبير لمدينتنا أن يتم اختيارها 
ي الخامس والسبعين للمكتبات والمعلومات، لتستضيف المؤتمر الدول

إن هذا االختيار يعطي الفرصة اليطاليا . ٢٠٠٩مؤتمر اإلفال لعام 
وميالنو على وجه التحديد لتصبح مركزاً لالهتمام الدولي فيما يختص 
. بفن المكتبات في وقتنا الحالي بغض النظر عن موقعها الجغرافي

كة الدولية التي تسهل تبادل وإثراء فاليوم تمثل المكتبات جزءاً من الشب
فالمعلومات تبني . المعلومات والمعرفة على نطاق لم يسبق له مثيل

قيماً جديدة وتمهد الطريق لعالم أفضل ومختلف، كما تعطي المعرفة 
الفرصة من أجل تشكيل مشاريع ثقافية جديدة تساعد على أن يظل العالم على اتصال مع طرق الحياة 

  .تتسم بالتغير المستمروالفكر التي 
  

خمسة أيام من النقاش، خمسة أيام من المقترحات، خمسة أيام من : سيستمر اجتماعكم لمدة خمسة أيام
المواجهات المثمرة التي ستحدث في ميالنو المكان المثالي لألحداث الدولية، والذي يجذب المهنيين 

يمثل هذا المؤتمر الهام فرصة . أنحاء العالموالدارسين ومسئولي الرحالت والفنانين والمفكرين من كل 
ليس من المصادفة أن تصبح (نادرة الكتشاف ميالنو وكنوزها وتراثها التاريخي والثقافي والفني 

هذا باإلضافة إلى أمثلة أخرى متعددة ومتنوعة ) شعار مؤتمركم the Duomoكاتدرائيتنا النادرة 
  .للموضة والتصميم –اتفق عليه الكثيرون  –اً لعبقرية ميالنو الخالقة والتي جعلتها مركز

  
. لقد صنعت ميالنو لنفسها حساً ووعياً خاصاً بكرم الضيافة يجعل ضيوفها يشعرون بحرارة االستقبال

هو حس يتسم بالكفاءة الممزوجة بالبراعة األوروبية ومذاق البحر المتوسط، فميالنو مدينة ايطالية 
ستهدي ميالنو . مدينة دولية مبهجة بأسلوب الحياة االيطالية الساحر قديمة لها سمعة وشهرة دولية، هي

والذي سيعقد في عام ) اإلفال(المؤتمر الدولي الخامس والسبعين التحاد المكتبات ومؤسسات المعلومات 
بعد أربعين سنة من . Valentino Bompianiإلى الناشر والمفكر الشهير فالنتينو بومبياني  ٢٠٠٩

إلفال والذي عقد في روما، سترحب ميالنو بالمكتبيين القادمين من كل أنحاء العالم آخر مؤتمر ل
  ."البناء على التراث الثقافي: المكتبات تخلق المستقبل: "لحضور مؤتمر عنوانه 

  
سيتميز المؤتمر باالجتماعات العلمية، اللقاءات التكنولوجية واالنفتاح الهام على منتجات وخدمات 

ا سيمثل فرصة لتشجيع المهارة والتميز اللذان تتسم بهما ميالنو في مجاالت الفن، الثقافة، المكتبات، كم
إن هذه المناسبة فرصة جيدة ألرحب بكم جميعاً، ألرحب بالمكتبيين القادمين من . البحث والسياحة

ي أنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا أن نعدكم ضمن أكثر الضيوف الهامين ف. مختلف أنحاء العالم
  .المدينة التي تلعب فيها الثقافة والجمال دوراً رئيسياً في أسلوب حياتنا وعملنا

  أهالً بكم في ميالنو
  

  ليتيتزيا موراني
  عمدة ميالنو
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  الــن اإلفـع
  

  عـن اإلفــال
  

هي الهيئة الدولية الرائدة التي تمثل مصالح ) المكتبات االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات(اإلفال 
دولة،  ١٤٥عضواً من  ١٦٥٠ونظراًً ألنها تضم حوالي . وخدمات المعلومات ومستخدميها المكتبات

  .فهي تمثل الصوت الدولي لمهنة المكتبات والمعلومات
   .مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات والمعلومات هو تكملة للمؤتمر والمجلس العام السابق لإلفال

  
   :إلى الموقع االلكتروني برجاء الرجوع لمزيد من المعلومات عن اإلفال

www.ifla.org  
  
  
  
  
  

    قائمة بالوحدات واللجان  
  :٢٠٠٨حتى ابريل ألقسام ومجموعات المناقشة لكل وحدات اإلفال  عرض سريع

  
  : الوحدة األولى

  مكتبات البحث العام
  المكتبات القومية

 SIGالعالقات الدولية للمنظمات القومية (
٢٠٠٨(  

  البحثيةالمكتبات األكاديمية و
  الخدمات المكتبية والبحثية للبرلمانات

  
  :الوحدة الثانية

  مكتبات متخصصة
مجموعة المناقشة الخاصة بالمكتبات الزراعية (

  )٢٠٠٨لعام 
  المكتبات الحكومية

  مكتبات العلوم االجتماعية
  مكتبات الجغرافيا والخرائط
  مكتبات العلوم والتكنولوجيا
  مكتبات الصحة وعلم األحياء

  ات الفنونمكتب
  والتاريخ المحلي) الجينات(علم األجناس 
  مكتبات القانون

  

 

  :الوحدة الثالثة
  مكتبات تخدم الجمهور

  المكتبات العامة
  مكتبات تخدم ذوي االحتياجات الخاصة

  مكتبات الطفل والنشء
  المكتبات المدرسية ومراكز المصادر

  مكتبات المكفوفين
  خدمات مكتبية للشعوب متعددة الثقافات

  مكتبات متروبوليتان
  

  :الوحدة الرابعة
  التحكم الببليوجرافي

  الببليوجرافيا 
  الفهرسة

  التصنيف والتبويب
  إدارة المعرفة
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  :الوحدة الخامسة
  المقتنيات والخدمات

  الحصول على المقتنيات وتنميتها 
  التزويد بالوثائق والمشاركة بالمصادر
  الدوريات والمصادر المستمرة األخرى

  ومات الحكومية واإلصدارات الرسميةالمعل
  الكتب النادرة والمخطوطات

  الخدمات المرجعية والمعلوماتية
  الجرائد

  
  :الوحدة السادسة

  اإلدارة والتكنولوجيا
  الحفظ والترميم

  مباني وأجهزة المكتبات
  تكنولوجيا المعلومات

مجموعة المناقشة الخاصة بالمكتبات (  
  )٢٠٠٨لعام  DG 2.0وويب 

  والتقييم اإلحصاء
  اإلدارة والتسويق
  بصرية والوسائط المتعددة- الوسائط السمع

  إدارة المؤسسة المكتبية
مجموعة المناقشة الخاصة بالمهنيين (  

  )٢٠٠٨الجدد لعام 
مجموعة المناقشة الخاصة بالنساء، (  

  )٢٠٠٨المعلومات والمكتبات لعام 
  

  :الوحدة السابعة
  التعليم والبحث
  التعليم والتدريب

مجموعة المناقشة الخاصة بالتعلم (  
  )٢٠٠٨االلكتروني لعام 

  نظرية المكتبات والبحث
  محو األمية والقراءة

  محو األمية المعلوماتية
التنمية المهنية المستمرة والتعلم الوظيفي بمكان 

  العمل
  تاريخ المكتبات

  
  
  
  
  
  
  

  :الوحدة الثامنة
  أنشطة إقليمية

م مجموعة المناقشة الخاصة بتدريس عل(
المكتبات والمعلومات بالدول النامية لعام 

٢٠٠٨(  
مجموعة المناقشة الخاصة بإتاحة مجال (

للوصول إلي الشبكة األفريقية للمعلومات 
ATINA  ٢٠٠٨لعام(  
  أفريقيا

  آسيا والدول الواقعة على المحيطات
  أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي

  
  

  :أنشطة رئيسية
خالل العمل من أجل التطور من  •

   ALPبرامج المكتبات
لجنة حقوق الملكية الفكرية والمسائل  •

   CLMالقانونية األخرى
لجنة حرية تداول المعلومات وحرية  •

   FAIFEالتعبير
• IFLA-CDNL  التحالف من أجل

   ICABSوضع المعايير الببليوجرافية 
   PACالحفظ والترميم •
 :UNIMARC(إفال يونيمارك  •

Universal machine readable 
cataloguing ( الفهرسة العالمية
  المقروءة آلياً
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  اللجان
  

  :المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات
  المؤتمر واالجتماع الخامس والسبعون لإلفال

  
  اللجنة التنفيذية

  
  

  اللجنة القومية
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  برنامج المؤتمر
 

    أغسطس ٢٣األحد 
  الجلسة االفتتاحية  ١١.٣٠-٩.٣٠
  الجلسات  ١٥.٤٥- ١١.٤٥
  المعرض والملصقات  ١٦.٠٠- ١٤.٠٠
  ضرللمع حفل استقبال  ١٨.٠٠- ١٦.٠٠
    أغسطس ٢٤االثنين 
  جلسة مفتوحة  ٩.٣٠-٨.٣٠
  المعرض والملصقات  ١٧.٣٠-٩.٣٠
  جلسات  ١٢.٤٥-٩.٤٥
  الغذاء  ١٣.٤٥- ١٢.٤٥
  جلسات  ١٨.٠٠- ١٣.٤٥
    أغسطس ٢٥الثالثاء 
  جلسة مفتوحة  ٩.٣٠-٨.٣٠
  اتالمعرض والملصق  ١٧.٣٠-٩.٣٠
  جلسات  ١٢.٤٥-٩.٤٥
  الغذاء  ١٣.٤٥- ١٢.٤٥
  جلسات  ١٨.٠٠- ١٣.٤٥

    أغسطس ٢٦األربعاء 
  جلسة مفتوحة  ٩.٣٠-٨.٣٠
  المعرض والملصقات  ١٤.٠٠-٩.٣٠
  جلسات  ١٢.٤٥-٩.٤٥
  الغذاء  ١٣.٤٥- ١٢.٤٥
  جلسات  ١٥.٤٥- ١٣.٤٥
  اجتماع الجمعية العمومية  ١٧.٣٠- ١٦.٠٠

    أغسطس ٢٧الخميس 
  جلسات  ١٥.٤٥-٨.٣٠
  الجلسة الختامية  ١٧.٣٠- ١٦.٠٠

  
  .أغسطس ٢٨، و٢٢، ٢١ستُعقد اجتماعات مجلس اإلدارة والمجالس المساندة واللجان الدائمة في 
   www.ifla.orgستنشر آخر األخبار الخاصة بالبرنامج بانتظام على الموقع االلكتروني 

  
  رحبرنامج اجتماعي مقت

  
فيما يلي البرنامج االجتماعي المقترح والمفصل ألسبوع المؤتمر، برجاء العلم أنه قد تحدث تغييرات 

  www.ifla.orgفي البرنامج وستنشر بانتظام على الموقع االلكتروني 
  

  )للوفود ستتاح أسعار خاصة(زيارة لمسرح السكاال : اختياري  أغسطس ٢٣األحد 
  أمسية اجتماعية في جاليري فيكتور عمانوئيل الثاني  أغسطس ٢٥الثالثاء 
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  اجتماعات القمر الصناعي
  

  اجتماعات القمر الصناعي
  

 لمزيد من المعلومات وآخر األخبار عن اجتماعات القمر الصناعي برجاء الرجوع إلى الموقع
   www.ifla.org/conferences/ifla75/sateliteااللكتروني 

  
 webالمكتبات بين : االتجاهات الناشئة في مجال التكنولوجيا :الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ١

  والشبكة الداللية وتكنولوجيا البحث 2.0
  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٩: التاريخ
  ايطاليا –فلورنسا : المكان

Alenka Kavcic Colic – -a.kavcic@nuk.unikalenمكن االتصال بـ لالستعالم ي 
lj.si   

  مكتبيون ومتخصصون في مجال المعلومات: الجمهور
  قسم اإلفال لتكنولوجيا المعلومات: الرعاة الرسميون

  
تعليم القارئ المتحمس والناقد من : يالرقمعصر الالقراءة في  :الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ٢

  خالل مكتبة المدرسة
  ٢٠٠٩سبتمبر  ١: التاريخ
  ايطاليا –جامعة بادوا : المكان

   Karen Usher – Karen@usher43.karoo.co.ukلالستعالم يمكن االتصال بـ 
  لية ووفود اإلفالمكتبيون من مدارس مح: الجمهور

  قسم اإلفال لمكتبات المدارس ومراكز المصادر: الرعاة الرسميون
  المؤسسة الدولية لمكتبات المدارس: الرعاة المشاركون

  
 النظر إلى الماضي واالستعداد للمستقبل: الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ٣

  ٢٠٠٩أغسطس  ٢١ – ٢٠: التاريخ
  فلورنسا ايطاليا: المكان

   Patrice Landry – Patrice.Landry@nb.admin.chن االتصال بـ لالستعالم يمك
   www.ifla2009satelliteflorence.it: الموقع االلكتروني

 ات، إداريو المكتبات، المكتبيون العاملون في مجال تبويب الموضوع: الجمهور
  قسم اإلفال للتصنيف والتبويب: الرعاة الرسميون
 Biblioteca Nazionale Centrale المكتبة القومية الرئيسية بفيرينزي :الرعاة المشاركون

di Firenze  
   
 )عنوان مبدئي(المشاركة في المصادر الفنية : الفكرة الرئيسية/ العنوان  -٤

  ٢٠٠٩غسطس أ ٢٢-٢١: التاريخ
  ايطاليا –فلورنسا : المكان 

   Jan Simane – simane@khi.fi.itلالستعالم يمكن االتصال بـ 
  مكتبيون في مجال الفن، أخصائيون في المصادر المرئية: الجمهور

  قسم اإلفال لمكتبات الفنون: الرعاة الرسميون
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المكتبات كشركاء في مشروعات وبرامج : إقامة أمة من القراء :رئيسيةالفكرة ال/ العنوان  - ٥
 القراءة القومية 

   ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠-١٩: التاريخ 
  روما بايطاليا –معهد جوته : المكان

  -  Letizia Tarantelloلالستعالم يمكن االتصال بـ 
llo@bibliotechediroma.itl.tarante   

مكتبيون من مكتبات قومية، عامة، مكتبات أطفال ومدارس، طالب وأساتذة علم : الجمهور
المكتبات والمعلومات، وكاالت، منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية نشطة في 

  حمالت القراءة القومية والدولية
  مية ومكتبات األطفال والنشءقسم اإلفال للقراءة ومحو األ: الرعاة الرئيسيون
 Istituzione Biblioteche del Comune diمؤسسة مكتبة روما : الرعاة المشاركون

Romaمعهد جوته اإليطالي، و ،Associazione Italiano Biblioteche  
  

 أوائل الكتب المطبوعة: الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ٦
  ٢٠٠٩أغسطس  ٢١-١٩: التاريخ
  ألمانيا –ميونخ  – Bayerische Staatsbibliothek: المكان

 – Bettina Wagnerلالستعالم يمكن االتصال بـ 
 muenchen.de-Bettina.wagner@bsb   

خاصة أوائل الكتب (مكتبيون يعملون في الفهرسة، الرقمنة، وحفظ الكتب النادرة : الجمهور
  ، مؤرخو الكتب، القائمون بالترميم)المطبوعة

  قسم اإلفال للكتب النادرة والمخطوطات: الرعاة الرئيسيون
، االتحاد األوروبي Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn: رعاة مشاركون

  (PAC)لمكتبات البحث، برنامج اإلفال للحفظ والترميم 
  

 ور من كل منطقة البحر المتوسطمنظ: المكتبات والمجتمع: الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ٧
   ٢٠٠٩سبتمبر  ١ –أغسطس  ٣١: التاريخ
  ايطاليا –باليرمو : المكان

  Domenico Ciccarello - ciccarello.domenico@tiscali.itلالستعالم يمكن االتصال بـ
ل مع مستخدمين ومقتنيات من منطقة البحر األبيض معاهد المكتبات التي تتعام: الجمهور

المتوسط، المكتبيون الذين يخططون لتطوير الخدمة ويأملون في إفادة الرعاة فيما يتعلق 
بتطوير الحوار متعدد الثقافات، مديرون من معاهد عامة وخاصة ولهم اهتمام بأمور تتعلق 

  بكل منطقة البحر المتوسط
  فال لخدمات المكتبات للشعوب متعددة الثقافاتقسم اإل: الرعاة الرئيسيون
  Regione Sicilianaمؤسسة المكتبات االيطالية، جامعة بالرمو، : رعاة مشاركون

  
: إلى الداخل، التحرك إلى أعلى، التحرك المستمرالتحرك : الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ٨

 استراتيجيات من أجل إعادة بناء مهنة المكتبات والمعلومات
، باإلضافة إلى حفل استقبال الفتتاح هذا االجتماع في ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٩: خالتاري
  .أغسطس ١٨مساء 
  ايطاليا –بولونيا : المكان

   Roisin Gwyer – Roisin.Gwyer@port.ac.ukلالستعالم يمكن االتصال بـ 
    Febo-Loida Garcia  - loidagarciafebo@gmail.comو 

    http://www.ifla.org/VII/s43/index.htm: الموقع االلكتروني



 البناء على التراث الثقافي: المكتبات تخلق المستقبل 11
 

تتعلق أو التي /أي شخص مهتم باألمور المتعلقة بالتنمية المهنية، الشخصية و: الجمهور
أي شخص مهتم باألمور المتعلقة بالعمل واإلدارة عبر . بالتنمية المؤسسية ومكان العمل

  )على المستوى الشخصي، المؤسسي، المهني(األجيال 
قسم اإلفال للتنمية المهنية المستمرة والتعلم الوظيفي بمكان العمل، : الرعاة الرسميون

  ومجموعة اإلفال الجديدة للمناقشة المهنية
  

: إضافة قيمة إلى المجتمع الثقافي: أكثر من مجرد مكتبات: الفكرة الرئيسية/ لعنوان ا - ٩
لقياس األداء في المكتبات وخدمات  Northumbriaالمؤتمر الدولي الثامن لنورث أمبريا 

 .المعلومات
  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٧: التاريخ
  ايطاليا/ فلورنسا  –فيسول : المكان


 ا����ل �ـ��   michael.heaney@ouls.ox.ac.uk ������م 

مهنيون في المكتبات والمعلومات من جميع قطاعات المكتبات وخدمات المعلومات : الجمهور
  والبحث، وأعضاء هيئة تدريس

  قسم اإلفال لإلحصاء والتقييم: الرعاة الرسميون
كلية الحاسب اآللي، علوم الهندسة والمعلومات، / ة نورث أمبرياجامع: الرعاة المشاركون

  قسم التراث الثقافي/ جامعة بارما
  

خدمات مكتبية أفضل لألشخاص الذين يعانون من :  P3مؤتمر : الفكرة الرئيسية / العنوان  -١٠
 إعاقة خاصة بالحروف المطبوعة وذلك من خالل الشراكة مع الناشرين والمكتبات العامة

  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٧يخ التار
  أغسطس بماستريتش بهولندا ٢٠أغسطس بمشيلين ببلجيكا و  ١٩ – ١٧: المكان 

   Koen Krikhaar   - p3conference@dedicon.nl   لالستعالم يمكن االتصال بـ
يعانون من إعاقة خاصة  ولمن خدمات مكتبية للمكفوفين/ مكتبيون متخصصون : الجمهور

 بالحروف المطبوعة، مكتبات عامة، ناشرون، مؤسسات تتكون من وتعمل من أجل المكفوفين
  والذين يعانون من إعاقة خاصة بالحروف المطبوعة

  قسم اإلفال لمكتبات المكفوفين: الرعاة الرئيسيون
: وهولندا) عية وبريلالمكتبة الفلمنكية للكتب السم( Luisterpunt: الرعاة المشاركون

Dedicon ،Loket Aangepast Lezen  مكتبة من أجل الذين يعانون من إعاقة خاصة
  بالحروف المطبوعة، اتحاد المكتبات العامة

  
 المكتبات كأماكن ومساحات: الفكرة الرئيسية/ العنوان  -١١

  ٢٠٠٩أغسطس  ٢١ – ١٩: التاريخ
   Biblioteca Nazionale Universitariaالمكتبة القومية للجامعة: تورينو : المكان

  John Lake – John.Lake@cityoflondon.gov.ukلالستعالم يمكن االتصال بـ 
كل المهنيين في مجال المكتبات والمعلومات المهتمين بتخطيط مساحات المكتبات، : الجمهور

  دمات في مجال المباني الجديدة والمساحات والمباني الجديدة، والخ
قسم اإلفال لمكتبات البحث األكاديمي مع قسم اإلفال للمكتبات العامة، قسم : الرعاة الرسميون

اإلفال لنظريات المكتبات والبحث، قسم اإلفال لمباني المكتبات والمعدات وقسم اإلفال لإلدارة 
  والتسويق

 ( Regione Piemonte, Biblioteche civiche torinesi, Italian:الرعاة المشاركون
Library Association Regional section Piemonte  االتحاد االيطالي، القسم اإلقليمي

   Piemonte) لـ 
  



 البناء على التراث الثقافي: المكتبات تخلق المستقبل 12
 

  
 حفظ وترميم المواد المكتبية في نسق يهتم بالتراث الثقافي: الفكرة الرئيسية/ العنوان  -١٢

  ٢٠٠٩سبتمبر  ١ –أغسطس  ٣١: التاريخ
  ايطاليا –روما  Istituto di Patologia del Libro: لمكانا

  Per Cullhed – per.cullhed@ub.uu.seلالستعالم يمكن االتصال بـ 
بالترميم، وآخرون لهم اهتمامات باألرشيف، المكتبات والمتاحف مكتبيون، القائمون : الجمهور

)ALM( مشاكل الحفظ وحلولها وبقسم  
  قسم اإلفال للحفظ والترميم: الرعاة الرئيسيون
  (PAC)برنامج اإلفال للحفظ والترميم : الرعاة المشاركون

  
جمع، أرشفة وتقديم الجرائد التي تم : الحاضر يصبح ماضياً: الفكرة الرئيسية/ العنوان  -١٣

 إنتاجها في وقتنا الحالي في صورة رقمية
  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠ – ١٩: التاريخ 
  ستوكهولم ، السويد –المكتبة الملكية : المكان 

   Ed King – ed.king@bl.ukلالستعالم يمكن االتصال بـ 
  ناشرو الجرائد، المكتبيون، المفهرسون، الذين يوفرون برامج الحاسب اآللي: الجمهور

  ئدقسم اإلفال للجرا: الرعاة الرئيسيون
 (PAC)برنامج اإلفال للحفظ والترميم : الرعاة المشاركون

  
للمواد المطبوعة (من الترميم : حفظ التراث الثقافي للدوريات: الفكرة الرئيسية/ العنوان  -١٤

 )bytesبايتات (إلى الرقمنة ) أشكال عديدة(إلى إعادة التشكيل ) والمخطوطات
  أغسطس ٢٠ – ١٩: التاريخ 
  ايطاليا –نو جامعة بولزا: المكان 

  Ann Okerson – ann.okerson@yale.eduلالستعالم يمكن االتصال بـ 
   /http://www.library.yale.edu/socrspre2009: الموقع االلكتروني

المختصون بالدوريات والمهتمون باألدوات، التكنولوجيا، وأحدث  المكتبيون: الجمهور
الممارسات في مجال إتاحة الدوريات لمجتمع القراء الدولي بصورة دائمة؛ سوف تركز 

على المؤيدين والمعارضين وتركز أيضاً ، اتخاذهااألوراق المقدمة على االختيارات التي يجب 
  المشاريع الناجحة والشراكات لموضوعات مختلفة؛ وسوف تلقي الضوء على

  قسم اإلفال للدوريات والمصادر المستمرة األخرى: الرعاة الرسميون
  

ربط جوهر ومعنى تدريس علم المكتبات : بناء الجسور: الفكرة الرئيسية/ العنوان  -١٥
 والمعلومات بالدول النامية

  ٢٠٠٩أغسطس   ٢١ – ١٩: التاريخ 
  ايطاليا – Aula Magna –جامعة ميالنو : المكان 

   iabdullahi@NCCU.EDUلالستعالم يمكن االتصال بـاسماعيل عبد الحي 
مجموعة المناقشة باإلفال والخاصة بتدريس علم المكتبات والمعلومات في : الرعاة الرسميون

  الدول النامية، فرع اإلفال لألنشطة اإلقليمية
  

 اإلدارة، المدخل، الحفظ: المعلومات الرقمية من أجل الديمقراطية: فكرة الرئيسيةال/ العنوان  - ١٦
 ٢٠٠٩أغسطس  ٢١ – ١٩: التاريخ
  ايطاليا - المكتبة البرلمانية االيطالية المشتركة، روما: المكان

   Raissa Teodori – preifla2009@parlamento.itلالستعالم يمكن االتصال بـ 
   www.preifla2009parlamento.it: الموقع االلكتروني
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مديرو مكتبات البرلمانات وخدمات البحث، الميرون والعاملون بالبرلمانات وكذلك : الجمهور
  المهتمون  نأعضاء البرلما

  فال لمكتبات وخدمات البحث الخاصة بالبرلمانات سم اإلق: الرعاة الرئيسيون
  

 حرية التعبير والدين :الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ١٧
  ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠-١٩: التاريخ
  ايطاليا –روما : المكان

 Iginoأو  Paul Sturges r.p.sturges@lboro.ac.ukلالستعالم يمكن االتصال بـ 
Poggiali iginopoggiali@yahoo.it    
في ميالنو، مكتبيون من معاهد عامة وقومية  ٢٠٠٩الوفود القادمة لمؤتمر اإلفال : الجمهور

وجامعات، باحثون في الدراسات الدستورية وحقوق اإلنسان، مدرسون، دارسون من ديانات 
  .فة ومشاركون آخرون لهم اهتمام بهذا المجالمختل

  برنامج حرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير: فايف/ إفال : الرعاة الرئيسيون
، Istituzione Biblioteche di Roma ،)Universita Roma Tre: الرعاة المشاركون

Provincia di Roma ٢١، المادة )ليست مؤكدة بعد  
  

 استراتيجيات الخدمة للمكتبات في المكتبات: الرئيسيةالفكرة / العنوان  - ١٨
   ٢٠٠٩أغسطس  ٢٠-١٩: التاريخ
  اليونان –أثينا : المكان

 Christie Koontz    - ckoontz@ci.fsu.eduلالستعالم يمكن االتصال بـ 
 Antonia Arahova –  tonia@idkaramanlis.grأو 
 Angels Massisimo – amassisimo@ub.eduأو 

أو أكاديمية، ممثلون التحادات المكتبات مع التركيز /مكتبيون في مكتبات عامة و: الجمهور
  .جنوب أوروبا/على الوفود القادمة من شرق

  قسم اإلفال لإلدارة والتسويق: سيونالرعاة الرئي
قسم اإلفال إلدارة مؤسسات المكتبات، وزارة التعليم والشئون الدينية : الرعاة المشاركون

  اليونانية 
 

 العوائق للمشاركة بالمعرفةإزالة  :الفكرة الرئيسية/ العنوان  - ١٩
   ٢٠٠٩أغسطس  ٢١: التاريخ
  معهد جوته، ميالنو، ايطاليا: المكان

 Jane Dysart – jane@dysartjones.comيمكن االتصال بـ  لالستعالم
 km.org-www.ifla: الموقع االلكتروني

  المكتبيين: الجمهور
  قسم اإلفال إلدارة المعرفة: الرعاة الرسميون
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  معلومات عن المؤتمر

  
  

  مكان انعقاد المؤتمر
سيعقد مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات 

، المؤتمر العام ٢٠٠٩والمعلومات لعام 
واالجتماع الخامس والسبعون في مركز 

. ايطاليا –بميالنو  Fiera Milanoالمؤتمرات 
ويقع مدخل المركز في الشارع التالي المتفرع 

ولمزيد من .  Gattamelata 5من طريق 
مركز المؤتمرات برجاء  ن موقعالتفاصيل ع

زيارة الموقع 
االلكتروني

http://www.micmilano.it/comearriva
re  .  
  

  أيام المؤتمر الرئيسية
   ٢٠٠٩أغسطس  ٢٧ – ٢٣
  

  : المعرض
سيكون هناك معرض دولي تجاري للمكتبات 

 Fiera Milanoفي مركز المؤتمرات 
  . باالشتراك مع المؤتمر

زيارة من بعد ظهر سيكون المعرض متاحاً لل
أغسطس حتى بعد  ٢٣يوم األحد الموافق 
وسيتضمن . أغسطس ٢٦الغذاء يوم األربعاء 

البرنامج النهائي للمؤتمر الساعات المحددة التي 
  .سيكون المعرض مفتوحاً فيها

  

  الرعاة الرسميون
ستتاح العديد من الفرص للرعاة التجاريين في 

  . ٢٠٠٩إفال 
من المعلومات فيما ويمكن الحصول على مزيد 

يتعلق بفرص الرعاة والمعرض من سكرتارية 
  :المؤتمر

IFLA Congress 2009 Ltd. 
c/o 4B, 50 Speirs Wharf 

Port Dundas  
Glasgow 

G4 9TH 

 0123 331 141 (0) 44+: تليفون
 0234 331 141 (0) 44+: فاكس 

: البريد االلكتروني
ifla2009@congrex.com 

 www.ifla.org: الموقع االلكتروني
  

  الترجمة الفورية
: ستتوفر خدمة الترجمة الفورية في سبع لغات

االنجليزية، الفرنسية، األلمانية، الروسية، 
ستتاح . والعربية) ماندارين(األسبانية، الصينية 

ت االفتتاحية والختامية هذه الخدمة للجلسا
برجاء البحث عن . ولبعض الجلسات المختارة

  .في البرنامج النهائي للمؤتمر SIعالمة 
  

  مواد المؤتمر
أثناء التسجيل ستحصل على المواد التوثيقية 
الخاصة بالمؤتمر والتي تتضمن البرنامج 

عليها  CD ROMالنهائي، اسطوانة ممغنطة 
المشاركين، أوراق البحث المقدمة وقائمة 

باإلضافة إلي كتالوج المعرض ومواد أخرى 
  .هامة
  

  ٢٠٠٩إفال اكسبريس 
إفال اكسبريس هي مجلة يومية ستصدر أثناء 
المؤتمر إلعطاء الوفود معلومات ذات أهمية 

باإلضافة إلى ذلك سيصدر عددان من . عامة
اإلفال اكسبريس قبل بداية المؤتمر في 

وسيتضمنان  ٢٠٠٩يونيو /فبراير ومايو/يناير
  . أحدث األخبار الخاصة بالمؤتمر

  
  .وجبات الغذاء والوجبات الخفيفة والمرطبات

ال تتضمن رسوم التسجيل وجبات الغذاء 
والمرطبات، ولكن ستتوفر خدمات الطعام 
لتساعد الوفود على شراء أطعمة ومشروبات 

  .بمركز المؤتمرات
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خطابات الدعوة، جوازات السفر 
  وتأشيرات الدخول

 بد من وجود جواز سفر صالح لالستخدام ال
وسيتحتم على . من أجل دخول ايطاليا

المشاركين من بعض الدول الحصول على 
برجاء . من أجل دخول ايطاليا) فيزا(تأشيرة 

االتصال بأقرب قنصلية أو سفارة ايطالية 
للحصول على المزيد من المعلومات 

  .التوضيحية
ى دعوة من وعلى المشاركين الذين يحتاجون إل

أجل حضور المؤتمر زيارة الموقع االلكتروني 
للمؤتمر من أجل الحصول على خطاب 
شخصي بالدعوة، ويجب تسليم هذا الخطاب 
باإلضافة إلى ما يؤكد حضورك واشتراكك 

ولكن إذا لم تكن . بالمؤتمر إلى السفارة المعنية
تلك الوثيقة مناسبة، فبرجاء كتابة رسالة إلى 

: روني التاليالبريد االلكت
ifla2009reg@congrex.com  تتضمن

  . التفاصيل األخرى التي ترجو إضافتها
برجاء العلم أن هذا اإلجراء يهدف إلى مساعدة 
المشاركين الذين يحتاجون إلى الحصول على 
فيزا أو تصريح لحضور المؤتمر، ولكنه ال 

رسمية تغطي رسوم التسجيل يمثل دعوة 
ومصاريف أخرى وال يشير إلى أي نوع من 

  .المساعدة المادية من قبل المؤتمر
  

   ٢٠٠٩الموقع االلكتروني إلفال 
من أجل الحصول على أحدث المعلومات 
الخاصة بالمؤتمر، برجاء زيارة الموقع 

   fla.orgwww.i ٢٠٠٩االلكتروني إلفال 

  

  سكرتارية المؤتمر
بالمملكة المتحدة  Congrexلقد تم تعيين شركة 

كسكرتارية لمؤتمر اإلفال السنوي للمكتبات 
والمعلومات، ويسعدهم مساعدة الوفود التي 
لديها أية أسئلة تتعلق باالشتراك في إفال 

مع شركات  Congrexتعمل مجموعة . ٢٠٠٩
على مستوى إدارية أخرى في العديد من الدول 

العالم مثل المملكة المتحدة، هولندا، السويد، 
سويسرا، ألمانيا، فنزويال وبنما ومع شركاء 
استراتيجيين في الواليات المتحدة األمريكية 

برجاء زيارة الموقع االلكتروني . واستراليا
www.congrex.com .  

  

  لةالتنازل عن حق المساء
يحق لمؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات 

، مؤتمر اإلفال العام ٢٠٠٩والمعلومات لعام 
) ٢٠٠٩إفال (واالجتماع الخامس والسبعين 

أو /و Congrex UKأو وكيله شركة /و
وكالؤهم القيام على الفور بتغيير أو إلغاء 
المؤتمر أو أي من الترتيبات المتعلقة بصورة 

ألسباب  ٢٠٠٩ مباشرة أو غير مباشرة بإفال
. خارجة عن إرادتهم وذلك دون إشعار مسبق

لن يتم مساءلة مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات 
، مؤتمر اإلفال العام ٢٠٠٩والمعلومات لعام 

) ٢٠٠٩إفال (واالجتماع الخامس والسبعين 
أو /و Congrex UKأو وكيله شركة /و

وكالؤهم عن أي خسائر أو إضرار مادية أو 
  .عن هذا التغيير أو اإللغاءمشاكل تنتج 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أحداث خاصة
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األحداث الخاصة التي سنتعرض لها بالتفصيل فيما يلي هي البرنامج المقترح لمؤتمر اإلفال الدولي 
الخامس والسبعين للمكتبات والمعلومات، وسيتم التأكيد على التفاصيل على الموقع االلكتروني 

www.ifla.org في الوقت المناسب.  
  

   ٢٠٠٩أغسطس  ٢٣األحد 
، وستعرض تقاليد التاريخ Fiera Milanoوالتي ستتم في مركز المؤتمرات احتفالية االفتتاح 

  .االيطالي
  

، وسيضم المعرض مجموعة Fiera Milanoوسيتم في مركز المؤتمرات  حفل استقبال المعرض
  .ين والمحليينكبيرة من الموردين الدولي

  
سعر خاص لوفود (حفل في مسرح السكاال  – Serata al Teatro Alla Scala -  حدث اختياري

  ).المؤتمر
لقد أنشأ مسرح السكاال تحت رعاية إمبراطورة النمسا ماريا تيريزا ليحل مكان المسرح الملكي الذي 

 لقد صمم. في ميالنو" األوبرا دار"والذي كان حتى ذلك الوقت يمثل  ١٧٧٦فبراير  ٢٦دمر في حريق 
معماري عظيم ينتمي إلى المدرسة الكالسيكية وهو  Giuseppe Piermariniهذا المسرح الشهير 

  . Antonio Salieriبأوبرا ألنطونيو ساليري  ١٧٧٨أغسطس  ٣وتم افتتاح السكاال في . الجديدة
  .٢٩، ٢٠برجاء مطالعة الصور صـ 

وسيتم  Concerto Liricoأغسطس هو  ٢٣سيعرض يوم األحد  من المحتمل أن يكون العرض الذي
  .توفير سعر خاص للوفود المشاركة في المؤتمر

  

   ٢٠٠٩أغسطس  ٢٥الثالثاء 
والتي ستقدم بها (ستقام هذه األمسية االجتماعية . أمسية اجتماعية في جاليري فيكتور عمانوئيل الثاني

ويربط ميدان " قاعة االستقبال بميالنو"ف أيضاً باسم الجاليري الذي يعر في هذا) مأكوالت ومشروبات
 Giuseppe Mengoniعلى يد  ١٨٦٤لقد أنشأ هذا الجاليري في . بميدان سكاال Duomoدومو 

تماثيل " (كرتيدات"على طراز ميالنو التقليدي والخاص بالنصف الثاني من القرن الثامن عشر ويضم 
لشكل مزدانة بصور أو رسوم جدارية، أعمدة مستطيلة ذات ، فتحات هاللية ا)لنساء تقوم مقام أعمدة

برجاء النظر إلى . تيجان وقواعد، ورسوم زخرفيه تتميز بأشكال بشرية وحيوانية غريبة أو خيالية
  .٢٩، ٢٠الصور بصفحتي 

  .برجاء العلم باحتمال حدوث تغيير لهذا البرنامج االجتماعي
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  برنامج زيارات المكتبات
  

    تزيارات المكتبا
  

أغسطس  ٢٦األربعاء و ٢٥الثالثاء 
٢٠٠٩   

  
برجاء اختيار واحدة من الزيارات اإلثنى عشر 
للمكتبات والتي توجد تفاصيلها فيما يلي، وهذه 

وتخضع (الزيارة متضمنة في رسوم التسجيل 
وستتم هذه ) لمدى توافر أماكن عند وقت الحجز

أغسطس واألربعاء  ٢٥الزيارات يوم الثالثاء 
وستالحظ أن هناك . ٢٠٠٩طس أغس ٢٦

بعض الزيارات المكتبية التي سيتاح القيام بها 
كما ستتضمن . في أكثر من تاريخ وميعاد

بعض الجوالت المكتبية زيارة أكثر من مكتبة 
في الجولة الواحدة كما هو موضح بالتفصيل 

  :فيما يلي
  

  الزيارة المكتبية األولى
  : التواريخ
  ١ – ٩   أغسطس  ٢٥الثالثاء 
  ٦ – ٢  أغسطس  ٢٥الثالثاء 
  ١ - ٩  أغسطس ٢٦األربعاء 

  
  القومية  Braidenseمكتبة 

   http://www.braidense.itمكتبة تاريخية 
  

يعتبر مثاالً جيداً (تقع المكتبة في مبنى أنيق 
وترتبط مقتنياتها من ) ١٨لعمارة القرن الـ 

. ئق ارتباطاً وثيقاً بتاريخ ميالنوالكتب والوثا
وتُعتبر حجرة القراءة الرئيسية بها وأثاثها 

  .واحدة من رموز المكتبات بميالنو
  

Mediatecca  سانتا تيريزا  
   http://www.mediabrera.itمكتبة عامة  

سانتا تيريزا في الكنيسة Mediatecca تقع 
في  Teresaو  Giuseppeديمة للقديسين الق

؛ وهي )وقد أعيد تأثيثها بالكامل(قلب ميالنو 
مكتبة وسائط متعددة تتيح الوصول إلى مصادر 

 ”Braidense“رقمية، وهي قسم من مكتبة 
  .القومية لميالنو

  

  الزيارة المكتبية الثانية
  : التواريخ
   ١ – ٩   أغسطس ٢٥الثالثاء 
   ٦ – ٢   أغسطس ٢٥الثالثاء 
   ١ – ٩  أغسطس ٢٦األربعاء 

  
   Trivulzianaمكتبة 

  مكتبة تاريخية 
http://www.comune.milano.it/musei

emostre   
  

 Sforzaتقع هذه المكتبة في إطار رائع لقلعة 
وتشتهر هذه المكتبة . والتي تقع في قلب ميالنو

لمياً بما لديها من مقتنيات رائعة من عا
  .المخطوطات الشهيرة

  
  الزيارة المكتبية الثالثة

  : التواريخ
   ١ – ٩   أغسطس ٢٥الثالثاء 
   ٦ – ٢  أغسطس  ٢٥الثالثاء 
   ١ – ٩  أغسطس  ٢٦األربعاء 

  
 Ambrosianaمكتبة أمبروزيانا 
 مكتبة تاريخية 
http://www. 

ambrosiana.it/ling/index.asp   
  

لقد أسس الكاردينال فيديريكو بوروميو 
Federico Borromeo  هذه المكتبة التي تقع

في قلب ميالنو، وهي واحدة من أولى المكتبات 
ولقد ُأطلق عليها . التي تم افتتاحها للجمهور

نسبة إلي  Ambrosianaاسم أمبروزيانا 
حامي مدينة  Ambrogioالقديس أمبروجيو 

رة من المخطوطات وتضم مجموعة كبي. ميالنو
باللغتين اليونانية والالتينية، والالتينية العامية 

  .ومختلف اللغات الشرقية
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  الزيارة المكتبية الرابعة
  : التاريخ

  ١ – ٩أغسطس  ٢٦األربعاء 
  

  المركزية العامة Sormaniمكتبة 
: مكتبة عامة

www.comune.milano.it/bibliothttp://
eche  

  
توجد المكتبة بمبنى له قيمة تاريخية كبيرة 

ومن الخصائص المميزة للمبنى . وتاريخ طويل
إن . أن له وجهتين لديهما طابع معماري فريد

هي المكتبة الرئيسية بين  Sormaniمكتبة 
مكتبات بلدية ميالنو، وتملك تراثاً غنياً يتركز 

ت العلوم اإلنسانية، القانون، باألخص في مجاال
كتاباً،  ٦٠٠.٠٠٠إجمالي الكتب (الفن والعلوم 
  ).من الوسائط السمعية ٤٠.٠٠٠باإلضافة إلى 

  
   الزيارة المكتبية الخامسة

  : التاريخ
  ١ – ٩أغسطس   ٢٦األربعاء 

  
  الجامعة الرومانية الكاثوليكية للقلب المقدس

  http://www.unicatt.it –مكتبة جامعية 
  

تضم هذه المكتبة العديد من المقتنيات التي 
توفر المعلومات من خالل وثائق مطبوعة 
. وأخرى متاحة مباشرة من خالل الكمبيوتر

كما تضم الكثير من التسهيالت المنظمة، منها 
حجرات القراءة ونقاط للمداخل التي تسهل 

تنتشر داخل المبنى الحصول على المعلومات و
الذي يضم البنية الرئيسية الالزمة مع معمار 

  .راق يعود إلى عصر النهضة
  

  الزيارة المكتبية السادسة
  : التاريخ

   ١ – ٩أغسطس   ٢٦األربعاء 
  

  مكتبة الجامعة الحكومية 
  /http://www.unimi.it –مكتبة جامعية 

  
ظام الكلي لمكتبات الجامعات الحكومية يتألف الن

مكتبة تعمل من  ١٠٠في ميالنو من حوالي 
والهدف . OPACخالل شبكة مرتبطة بنظام 

الرئيسي لهذا النظام هو أن يكون للمعاهد بنية 
رئيسية على درجة كبيرة من التخصص وأن 
تضم الكثير من المقتنيات الخاصة بها، 

الزيارة  ستركز. باإلضافة إلى مصادر دولية
على الجزء الرئيسي الذي بني على شكل 

، Filareteبواسطة  ١٤٥٠صليب في عام 
وهو مبنى راق على غرار عصر النهضة 
ويضم قاعات كبيرة للقراءة في العلوم اإلنسانية 

  .والقانون
  

  الزيارة المكتبية السابعة
  : التاريخ

   ١ – ٩أغسطس   ٢٦األربعاء 
  

   Bicocca مكتبة الجامعة الحكومية 
 –مكتبة جامعية 

http://www.comune.milano.it/bibliot
eche  

  
هذه المكتبة هي هيكل واحد يتألف من ثالثة 

المكتبة : مباني مختلفة تقع في الحرم الجامعي
. الرئيسية، مكتبة العلوم، والمكتبة الطبية

من خاللهم الحصول على كل  ويمكن للطالب
المصادر الببليوجرافية الالزمة لدراستهم 

  .وأبحاثهم ولكل الكليات التي تضمها الجامعة
  

  الزيارة المكتبية الثامنة
  : التاريخ

  ١ – ٩أغسطس  ٢٦األربعاء 
  

  Cassina Annaومكتبة  Afforiمكتبة 
 مكتبات عامة

http://www.comune.milano.it/bibliot
eche   

  
 Cassina ومكتبة  Afforiمكتبة  تعتبر

Anna ٢٣نموذجين ممتازين مختارين من 
  .مكتبة عامة في مدينة ميالنو
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  الزيارة المكتبية التاسعة
  : التاريخ

   ١ – ٩أغسطس  ٢٦األربعاء 
  

  مكتبة األطفال بروزانو 
  مكتبات عامة 

http://www.comune.milano.it/bibliot
eche   

  
في  ٢٠٠٧تقع مكتبة األطفال التي افتتحت في 

 ”Cascina Grande"طاحونة مياه قديمة، و
هي نموذج تقليدي لبيت مزرعة بلومبارديا تم 

  .تحويله إلى مركز ثقافي ومكتبة
  

 Chiesa Rossaمكتبة 
  مكتبة عامة

http://www.comune.milano.it/bibliot
eche  

  
هي مكتبة عامة لبلدية ميالنو وتقع في مبنى 

  .ريفي قديم ُأعيد تجديده بالكامل
  

  الزيارة المكتبية العاشرة
  : التاريخ
  ١ – ٩أغسطس  ٢٥الثالثاء 

Biblioteca Communale di 
Abbiategrasso  

  مكتبات عامة
http://www.comune.abbiategrasso.m

i.it/   
  

تقع هذه المكتبة العامة في قلعة تعود أصولها 
، ويزيد عمر المكتبة عن ١٢إلى القرن الـ

طة بواس ١٨٩٩عام حيث ُأنشأت في عام  ١٠٠
مجموعة من محبي الكتب وكانت بمثابة نادي 

وفي عام . للقراءة يقوم بكل وظائف المكتبة
تحول نادي القراءة إلى مكتبة تتبع  ١٩٢٩

البلدية، واستضافت القلعة هذه المكتبة منذ عام 
وأثناء هذه الجولة سيكون من الممكن . ١٩٩٥

التي تم تجديدها  Annunciataزيارة الـ
الً لجداريات من لومبارديا وتضم معرضاً جمي

  .تعود إلي القرن السادس عشر
  
  
  

  الزيارة المكتبية الحادية عشر 
  : التاريخ
  م  ٦ –ص  ٩أغسطس  ٢٥الثالثاء 

  
   Querinianaمكتبة 

   ١ – ٩مكتبة تاريخية من 
stitui/portale.comune.brescia.it/http:/

zionale/settori/biblioteche/  
  

تُعتبر هذه المكتبة نموذجاً جيداً جداً لعمارة 
تشتهر المكتبة التي أنشأت في القرن . المكتبات

بمقتنياتها ومجموعاتها الثرية من  ١٨الـ
ستتضمن هذه الزيارة . رةالمخطوطات المصو

أفضل المتاحف المكتبية زيارة إلى واحد من 
بشمال ايطاليا وكذلك واحد من أجمل الميادين 

  .Piazza della Loggiaااليطالية 
  

  ٦ -  ٢من  Morcelliمكتبة 
  مكتبة تاريخية

http://www.morcellirepossi.it   
  

وتضم أكثر  ١٨١٧ُأنشأت هذه المكتبة في عام 
باً ومخطوطات من القرن كتا ٧٠٠٠٠من 
  .١٨إلي القرن الـ ١٢الـ
  

  الزيارة المكتبية الثانية عشر
  : التاريخ
  م ٦ –ص  ٩أغسطس   ٢٥الثالثاء 

  
  ١ – ٩من  Angelo Maiمكتبة 

  مكتبة تاريخية
http://www.bibliotecamai.org   

  
 خطوطاتتضم المكتبة مجموعة من الم

وتقع في المدينة  ١٨من القرن الـ رةالمصو
القديمة التي تحيط بها األسوار والتي تطل على 
السهول المنبسطة لوادي نهر البو، وتضم 
خدمات المكتبات التاريخية باإلضافة إلى 
التسهيالت الحديثة التي تنتشر في المنطقة 
الجديدة التي تقع أسفل التل الذي بنيت عليه 

  .القديمةالمدينة 
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   ١ – ٩من  Antonio Tiraboschiمكتبة 
  مكتبة عامة

http://www.comune.bergamo.it   
  

العامة لمدينة  Tiraboschiإن مكتبة 
Bergamo  هي مركز النظام المكتبي

الحضري لالستعارة، ولقد صممها المعماري 
Mario Botta ٢٠٠٤حت في عام وافتُت.  

  
  ٦ –٢من  Nembroمكتبة المركز الثقافي لـ

  مكتبة عامة
http://www.nembro.net  

  
في  Nembroافتتحت المكتبة العامة لـ

، وهي ثمار تجديد كامل لمبنى يعود إلى ٢٠٠٧
  .وكان في السابق مدرسة ابتدائية ١٨٩٧عام 
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  زيارة مكتبية خاصة تتضمن جولة بالمدينة
  

  الزيارة المكتبية الثالثة عشر
  Berioومكتبة  Genovaجولة بمدينة : العنوان
  أغسطس  ٢٨الجمعة : التاريخ
  جولة يوم كامل: الزمن
  يورو للفرد ٥٠: السعر

  
  .وبافي الصباح وهو األكبر في أور Genovaسيكون من الممكن زيارة المركز التاريخي لـ 

والتي تشتهر  ”caruggi“أثناء السير بالشوارع التي تعود إلى العصور الوسطى والتي تُعرف باسم 
  :إلى أماكن هامة وبارزة - بمرافقة مرشد سياحي - الوصول  عبورشها التاريخية، ستستطي

  والكاتدرائية المصممة على النظام الرومانسيكي  Piazza San Matteoميدان القديس متى  •
والكاتدرائية التي تُعد تحفة رائعة على النظام  Via San Lorenzoسان لورنزو شارع  •

  .”Sacro Catino“القوطي والتي تحتفظ بكنوز سان لورنزو و 
  الغني بالتاريخ والفن والثقافة ”Palazzo Ducale“قصر دوكالي  •
  ياه ضخمةوهو بمثابة مركز للمدينة وبه نافورة م ”Piazza de Ferrari“ميدان دي فيراري  •

  
 ”Porta Soprana“عبر  - ”Berio“وهناك ستترك المرشد السياحي وسيأخذك أمين مكتبة من مكتبة 

لتذهب إلى منزل العائلة الخاص بكريستوفر كولومبو  -والتي تضم برجين يمثالن المدينة القديمة
“Cristoforo Colombo”.  

  .ظهراً ٣ – ١يو من ستصل بعد ذلك إلى مكتبة بريو وتتناول الغذاء في مقهى بر
  

  .ستزور بعد الظهر مكتبة بريو
في النصف الثاني من  Giuseppe Vespasiano Berioلقد بنيت هذه المكتبة المدنية على يد األب 

الذي تم تجديده بالكامل ليضم فناء فسيحاً وتحيط  –واآلن فقد أصبح هذا المبنى . القرن السادس عشر
زاً ثقافياً مفتوحاً للمدينة، وتُعقد به يومياً المؤتمرات وحلقات البحث بحق مرك –به الحدائق الخضراء 

  .والحفالت الغنائية والعروض والمعارض
جمعت مكتبة بريو كنزاً ثرياً من الكتب ) عاماً ٢٥٠الذي يزيد عن (وعلى مدى تاريخها الطويل 
، دروع، مخطوطات، )ةمخطوطات رقي(برشمان : ١٨القرن الـ – ١٥والوثائق القيمة من القرن الـ

مدونات مصورة، خرائط، وخطابات وسندات موقعة بيد بعض العائالت القديمة والهامة في 
Genova. مكتبة بريو :www.comune.genova.it   
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  معلومات عامة
  

  ايطاليا وميالنو 
يا والثانية من حيث وادي نهر البو وتعتبر أغنى مدن ايطالتقع مدينة ميالنو في السهول المنبسطة ل

وتحتضن المدينة التقاليد والمهارة والحنكة . المساحة، كما تشتهر بكونها عاصمة الموضة في ايطاليا
والطموح بنسب متساوية مما يخلق الحاضر والمستقبل يومياً في ميالنو والتي تُعد العاصمة اإلبداعية 

يخها، ظلت قوية واستعادت نفسها بعد أن تم غزو المدينة ثالث مرات على مدى تار. ألوروبا
إنها مدينة قوية شأنها شأن كل المدن التي أعادت بناء نفسها بنجاح تحت الحكم الفرنسي . وازدهرت

  . ١٨٦١وحتى إعادة التوحيد في  ١٤٩٩واالسباني ثم النمساوي وذلك من 
  

العشاء : يتين السابقتينوتعرض المدينة في كل ركن منها كنوزاً من التراث التاريخي والفكري من األلف
األخير لليوناردو دافينشي وهي ببساطة أشهر التحف القيمة المتعددة والتي أصبحت تراثاً عالمياً حسب 

إن ميالنو هي القلب الفني والثقافي المتفرد اليطاليا، ولقد كانت والزالت الموقع . تصنيف اليونسكو
ذب المهنيين والمحترفين والفنانين والمفكرين من المثالي لألحداث الدولية وذلك لعدة عقود، وهي تج

  .كل أنحاء العالم
  

  البنوك ومكاتب الصرافة
البنوك في ايطاليا مفتوحة من االثنين حتى 

والبعض  ١.٣٠ – ٨.٣٠الجمعة من الساعة 
 – ٣منها مفتوح في فترة بعد الظهر وذلك من 

وتُغلق البنوك في يومي السبت . عصراً ٤.٣٠
ألجازات القومية وأيضاً في أعياد واألحد وفي ا

وتُقبل الشيكات . القديسين الحاميين لكل مدينة
السياحية في الفنادق الكبرى والمتاجر الرئيسية 
وعدا ذلك تُستبدل بمبلغ نقدي من مكاتب 

  .الصرافة والبنوك
  

  الطقس
فيما يلي متوسط درجات الحرارة العظمى 
والصغرى ونسب سقوط المطر في هذه 

  في شهر أغسطس المنطقة
درجة الحرارة 

  الصغرى
درجة 

الحرارة 
  العظمى

سقوط 
  األمطار

١٦º  ٢٧º  مم ٨١  
  

  بطاقات االئتمان
تُقبل بطاقات االئتمان األساسية مثل فيزا، 
ماستر كارد وأميريكان اكسبريس على نطاق 

  . واسع في ايطاليا
  

  العملة
العملة الرئيسية هي اليورو والذي يقسم إلى 

وتتوافر العمالت الورقية في فئة سنت،  ١٠٠
يورو، والعمالت  ١٠٠، ٥٠، ٢٠، ١٠، ٥

، ١سنت و  ٢٠، ١٠، ٥، ٢، ١فئة  النقدية في
  .يورو ٢
  

  القيادة في ميالنو
أثناء القيادة في الطرق االيطالية يجب أن يكون 
معك ما يثبت وجود تأمين على سيارتك وسجل 

  .لها ورخصة قيادة
  

  الكهرباء
فولت  ٢٢٠ائي في ايطاليا التيار الكهرب
هرتز؛ وعلى الرغم من أن  ٥٠والدائرة هي 

الفولت قد يختلف، إال أنه في معظم المدن 
 ٢٢٠و  ١٢٥الكبيرة والصغيرة يتراوح ما بين 

برجاء التأكد من الفولت من الفندق قبل . فولت
  .استخدام األجهزة الكهربائية

تتميز أصابع الفيش الكهربائية بأنها مستديرة 
ولذلك فمن الضروري . وليست مستطيلة

استخدام مشترك، ويتوفر المشترك الدولي في 
  .محالت الكهرباء الرئيسية والمطارات
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  خطوط الطيران المفضلة
لقد تم اختيار خطوط طيران ستار اليانس كخط 
الطيران المفضل لسفر الوفود إلى ومن مؤتمر 

 ٢٠٠٩اإلفال الدولي للمكتبات والمعلومات لعام 
وتعرض . والذي سيعقد في ميالنو، ايطاليا

الشركات المشاركة تذاكر خاصة للمؤتمر وبها 
تخفيض للوفود الذين سيحضرون المؤتمر 

ويضم أعضاء . واألشخاص المصاحبين لهم
  : ستار اليانس شركات الطيران اآلتية

ANA  
  )آير كندا(الخطوط الجوية الكندية 
  الخطوط الجوية الصينية

  ية اآلسيوية الخطوط الجو
  الخطوط الجوية النمساوية

LOT الخطوط الجوية البولندية  
  لوفتهانزا

  الخطوط الجوية الدولية السويسرية 
  الخطوط الجوية اإلسكندنافية
  الخطوط الجوية لسنغافورة
  الخطوط الجوية األسبانية

TAP الخطوط البرتغالية  
  الخطوط التايالندية

  الخطوط الجوية التركية
  يونايتد 

Bmi  
من أجل حجز تذكرتك برجاء االتصال بشركة 
الطيران المعنية وإعطائها كود المؤتمر 

LH07S09  والذي ستتعرف عليه أي من
خطوط الطيران األعضاء بستار اليانس أو 

برجاء العلم أنه ال يمكن حجز . شركة السياحة
تذكرتك من خالل االنترنت بل عن طريق 

ركة شركة سياحة أو االتصال المباشر بش
  .الطيران التي ستسافر عليها

وكالمعتاد إذا كنت عضواً ببرامج السفر 
المتكرر الخاصة بأي من خطوط الطيران 
األعضاء بستار اليانس، فستربح نقاطاً وتضيف 
إلى ما عندك وتتمتع بمزايا العضوية مع كل 

  . رحلة طيران تقوم بها
من أجل الحصول على معلومات إضافية تتعلق 

تي توفرها شركات الطيران بالعروض ال
األعضاء بستار اليانس برجاء الرجوع إلى 

  : الموقع االلكتروني التالي
www.staralliance.com/en/business/

meetings_travel/index.html  
  

  المطار
  .ة مطارات محلية ودوليةتملك ميالنو ثالث

ويقع  (MXP)مالبينزا  Malpensaمطار 
كم  ٥٠ويبعد حوالي  Maggioreباتجاه بحيرة 

من وسط المدينة، وهناك قطار خاص 
Malpensa Express  يذهب من والى محطة

وترتبط المحطة . Ferrovia Nordقطار 
، محطة قطار  Stazione Centraleالرئيسية

طريق أتوبيس  عن Malpensaميالنو، بـ
  .دقيقة ٤٠وتستغرق الرحلة . خاص

والذي يقع في  Linate (LIN)وهناك مطار 
 ١٠الضواحي الشرقية للمدينة ويبعد 

وهناك خدمة نقل . كيلومترات من وسط المدينة
خاصة تأتي من والى المحطة الرئيسية لميالنو، 
وللوصول إلى قلب المدينة يوجد أتوبيس رقم 

دقيقة حسب حالة  ٣٠وكالهما يستغرق  ٧٣
وتقع كال من المحطة الرئيسية . المرور

Stazione Centrale  ومحطة قطار
Ferrovia Nord عند خطوط مترو األنفاق.  

 Orio al Serioكما يوجد مطار دولي صغير 
(BGY)  بالقرب منBergamo  ويتم

وتوجد . استخدامه بصورة زائدة كمطار لميالنو
 Stazioneية خدمة أتوبيس من المحطة الرئيس

Centraleق، محطة القطار بميالنو، وتستغر 
  .دقيقة ٥٠الرحلة 

  

  التأمين
ننصح المشاركين بأن يكون لهم تأمين سفر 
وتأمين طبي ألن سكرتارية المؤتمر ال تستطيع 
أن تؤمن وتساعد األشخاص ضد إلغاء الحجز، 

  .العالج الطبي أو سرقة الممتلكات
  

  الطعام
االيطالي هو توازنه  من أهم مميزات المطبخ

الصحي، فالمحتويات الرئيسية المتميزة تُطهى 
وتحتفظ بجودتها وفوائدها األساسية وتظل 

  . طازجة
ولكل إقليم إيطالي خصوصيته في تنوع 

ويمكن أن تجد في ميالنو تمثيالً جيداً . األطعمة
لكل إقليم وذلك من خالل الكثير من المطاعم 

بيراً من األطباق الممتازة التي توفر تنوعاً ك
التقليدية التي يصاحبها اختيار هائل من النبيذ 

  .المتميز
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  الصحة
. تغطي أغلب تأمينات السفر العالج الطبي

راجع عند قيامك بالحجز عند شركة السياحة 
  .التي تتعامل معها تأمين السفر الخاص برحلتك

  
وفي ايطاليا يمكن لمواطني اإلتحاد األوروبي 

الج الطبي في حالة الطوارئ أن يتمتعوا بالع
  .E111فقط عند تقديمهم لنموذج 

  
ال يتطلب دخول ايطاليا الحصول على أي نوع 
من التطعيم، ويمكن الشرب من مياه الحنفية في 
ايطاليا وكذلك فإن مياه نافورات الشرب 
صالحة إال إذا كانت هناك الفتة تنبه بعدم 

. ”Acqua non potabile“شرب المياه 
ؤية هذه الالفتة داخل القطارات، ويمكن ر

  .الخ... أماكن المعسكرات، 

  
  اللغة

كما هو الحال في معظم إقليم ايطاليا فإن ميالنو 
ولألسف  ”Milanese“لها لهجتها الخاصة بها 

فإن قلة من الناس هي التي تتحدث هذه اللهجة 
في وقتنا الحاضر وهذا يعود إلى عملية الهجرة 

ى في خالل العقود من أقاليم ايطالية أخر
  .األخيرة الماضية

  

  التسوق
تظل المحالت ومراكز التسوق ومعظم أماكن 
العمل مفتوحة من الساعة العاشرة صباحاً 
وحتى السابعة والنصف مساء من الثالثاء إلى 

وفي يوم االثنين تكون محالت كثيرة . السبت
مفتوحة لمدة نصف يوم فقط، كما تُغلق كثير 

ل استراحة الغذاء وهي من المحالت من أج
 ١٢.٣٠عادة ما تكون في الوقت ما بين 

  . ٣.٣٠و
  

أن يطلبوا  –كما يحتم القانون  –وعلى الزبائن 
أو فاتورة  (Scontrino)الحصول على وصل 
(ricevuta fiscale)  عند شرائهم أي بضائع

  .كدليل على الشراء
  

  
  

  )البقشيش(الضرائب واإلكراميات 
ئع في ايطاليا على يشتمل ثمن جميع البضا

 ١٥٥وعند شراء أشياء تفوق قيمتها . ضرائب
يورو يمكن للمواطنين من خارج االتحاد 
األوروبي أن يستردوا المبلغ الخاص بهذه 

ويتم هذا عن طريق مأل استمارة أو . الضرائب
نموذج في المحل الذي تم الشراء منه وتقديمها 
إلى مسئولي الجمارك في المطارات الرئيسية 

  .و عند عبور الحدودأ
  

عادة ما تكون الخدمة متضمنة في الثمن، لذلك 
  .فان البقشيش أمر يتم تقديره وليس اجبارياً

ولكن للنصيحة إذا ما كانت الخدمة جيدة 
من % ٥ومرضية يمكن دفع بقشيش حوالي 

الثمن، وفي الفنادق يمكن دفع بقشيش بسيط 
  .للبواب

  

  الهاتف والخدمة البريدية
  ٣٩  ود الدولة ك: الهاتف

  ٠٠  مفتاح الكود الدولي 
  

أفضل طريقة اقتصادية لالتصال بدول خارج 
. ايطاليا هو استخدام الكارت المدفوع مقدماً

ويمكن شراؤه من أي محل خردوات، مكان 
لبيع الجرائد، مكتب البريد، أو أي أماكن 

  .للخدمات
  

ويمكن العثور على الهاتف العام في األماكن 
أو في ) الخ... ارات والمطاعم الب(التجارية 

أكشاك التليفون الموجودة في الشوارع، وتبدأ 
  . ٨٠٠أرقام الهاتف المجانية بـ 

  
ومن الممكن االتصال من والى ايطاليا من 

لمزيد من المعلومات . خالل الهاتف المحمول
) من داخل ايطاليا فقط(برجاء االتصال 

 باألرقام التالية لبعض الشركات التي توفر
،  (Vodafone)١٩٠، (Tim) ١١٩: الخدمة
١٥٩ (Wind).  
  

  :للطوارئ يمكن االتصال باألرقام التالية
  ١١٨   )الطوارئ الطبية(اإلسعاف 
  ١١٣         البوليس
  ١١٥         المطافي
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  التكلفة البريدية
 ٠.٦٠تكلفة إرسال خطاب عادي بالبريد 

يورو، بينما تزيد التكلفة عند إرسال خطابات 
ولمزيد من . ل من المعتادأكبر أو أثق

: المعلومات يمكن زيارة الموقع التالي
www.poste.it/en/website   

  
مكاتب البريد مفتوحة من االثنين إلى الجمعة 

بعد الظهر والمكاتب  ٢صباحاً حتى  ٨.٣٠من 
  .مساء ٥.٣٠المركزية مفتوحة حتى 

 ١٢صباحاً حتى  ٨.٣٠ت من ويوم السب
  .ظهراً

وبالنسبة للزوار الذين يعتزمون قضاء عدة 
أسابيع في ميالنو ولكن ليس لديهم عنوان 
محدد، فيمكنهم االستفادة من خدمة التوصيل 
. العامة للحصول على البريد الخاص بهم

والشرط الفرنسي والدولي لهذه الخدمة يعرف 
ول من أجل الحص ”Poste restante“بـ 

على البريد الخاص بك، يجب عليك الذهاب 
إلى مكتب البريد الرئيسي للمدينة المشار إليها 

  .في العنوان البريدي
  

  )الفيزا(تأشيرة الدخول 
ال بد أن يكون مع كل الزائرين جواز سفر 
صالح، كما يحتاج الزائرون من بعض البلدان 

لمزيد من المعلومات . إلى الحصول على فيزا
تصال بسفارة أو قنصلية ايطاليا برجاء اال

: انظر أيضاً إلى . الموجودة في دولتك
خطابات الدعوة، جوازات السفر والفيزا 

  .١٥صـ
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  الجوالت واألنشطة
  

  جوالت النصف يوم
  م في قلب مدينة ميالنوجولة على األقدا

  أغسطس ٢٤االثنين : التاريخ
  ظهراً ١٢ – ٩: الوقت
  يورو للفرد ٤٥: الثمن
  

الوفود الحافلة من مركز مؤتمرات  ستركب
حيث  del Duomoميالنو لتقلهم إلى ميدان 

 delمن ميدان . تبدأ الجولة على األقدام للمدينة
Duomo  يمكن أن ترى الكاتدرائية الشهيرة

والتي تُوج فيها  ١٣٨٦التي أنشأت في عام 
نابليون إمبراطورا، ثم تزور جاليري فيكتور 

وقد . معماره ومحالتهعمانوئيل الذي يشتهر ب
بهذا االسم نسبة إلى  della Scalaسمي ميدان 

دار األوبرا الموجودة به والتي تُعد األشهر في 
 Piermariniالعالم، وقد أنشأها المعماري 

وفي مقابل السكاال . على الطراز النيوكالسيكي
ويعد . Palazzo Marinoيوجد قصر مارينو 

يالنو في هذا القصر بمثابة قلب مدينة م
وتوجد أيضاً قلعة . العصور الوسطى

Castello Sforzesco  وهي واحدة من أشهر
وستكون نهاية الجولة قرب هذه . آثار ميالنو

القلعة وهي الرمز القديم لمدينة ميالنو وعبارة 
. عن قصر سكني قديم وفخم من عصر النهضة

ستركب الوفود الحافلة من مكان متفق عليه 
  . لى مركز مؤتمرات ميالنولنقلهم بعد ذلك إ

  
  جولة بالترام

  أغسطس  ٢٤االثنين : التاريخ
  ظهراً ١٢ – ٩: الوقت
  يورو ٧٠: الثمن
  

ستركب الوفود الحافلة من مركز مؤتمرات 
ميالنو لتقلهم إلى المكان الذي سيستقلون فيه 
الترام الذي يعود إلى العشرينات من القرن 
ف الماضي والذي سيعطيهم الفرصة الكتشا

سيأخذهم الترام حول وسط المدينة . ميالنو
 Castle Squareمروراً بميدان القلعة 
 Ponteأو  Veteroويتوقفون عند كوبري 

Veteroوعند الكاتدرائية، و ،San Lorenzo 

Columns وكنيسة ،Santa Maria delle 
Grazie  . ثم تستمر الجولة إلىPorta 
Venice  وميدانRepubblica Manzoni 
 Monte Napoleoneريق شارع عن ط

 Corsoو della Scalaوبعدهم إلى ميدان 
Garibaldi وتنتهي الجولة في ميدان القلعة.  

تستغرق جولة الترام حوالي ساعتين، وبعدها 
ستستقل الوفود الحافلة من نقطة متفق عليها 

  .لتنقلهم إلى مركز مؤتمرات ميالنو
  

  Franciacortaجولة 
  غسطسأ ٢٤االثنين : التاريخ
  صباحاً ١٠.٣٠ – ٨.٣٠من : الوقت
  يورو للفرد ٧٥: الثمن
  

 Franciacortaستنقل الحافلة الوفود إلى 
وهناك . دقيقة ٣٠والتي تبعد حوالي ساعة و

 Guidoستتم زيارة مصنع شهير للنبيذ 
Berlucchi & C.  وهو واحد من أشهر

. (sparkling wine)منتجي الخمر الفوار 
الذي يعود إلى عام  باإلضافة إلى المعرض

، فهناك أكثر من قبو تحت األرض لهم ١٦٠٠
درجة مئوية  ١٢درجة حرارة ثابتة ال تتعدى 

وهي التي توفر أفضل الظروف لنضج النبيذ 
في  Berlucchiويقع مصنع . الفوار

Borgonato di Cortefranca  وهي قرية
ساحرة تعود إلى العصور الوسطى وتقع في 

النبيذ المنتج كله و. Franciacortaقلب 
D.O.C. وD.O.C.G.  ويتضمن النبيذ األحمر

(Cabernet, Barbera, Merlot, 
Nebiolo) والنبيذ األبيض ويضم ،(Pinot 

white, Chardonnay)  ًوهناك أيضا
 الخاصة ب D.O.C.Gالشمبانيا 

Franciacorta  منها(Chardonnay, white 
Pinot, black Pinot) . ستستغرق زيارة هذا

دقيقة وستتضمن متابعة مراحل  ٤٥لمصنع ا
ثم تعود بعدها الحافلة بالوفود في رحلة . اإلنتاج

  .العودة إلى مركز مؤتمرات ميالنو
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  Soncinoجولة قرية 
  أغسطس ٢٥الثالثاء : التاريخ
  ١.٠٠ – ٨.٣٠: الوقت
  يورو للفرد ٧٠: الثمن
  

ستستقل الوفود الحافلة من مركز مؤتمرات 
التي تبعد  Soncinoإلى قرية ميالنو لتأخذهم 

وهذه القرية ثرية . حوالي ساعة عن ميالنو
بكنوزها الفنية والتاريخية مثل قلعة عائلة 

Sforza  ومتحف الطباعة الذي يقع في دار
) الذي طبع به أول تلمود(الطباعة الشهير 

  .باإلضافة إلي كاتدرائيات وقصور
أنشئ هذا الحصن في : Sforzaزيارة حصن 

 Bartolomeoعلى يد المعماري  ١٤٧٣عام 
Gaudio  واحد به المطبخ : أبراج ٤ويضم

وحجرة نوم القائد، وآخر يضم الكنوز 
  .باإلضافة إلى البرجين التوأم

وهناك ستشعر بجو دار : زيارة دار الطباعة
الطباعة اليهودي القديم والذي يعود إلى القرن 

وسترى في الدور السفلي ماكينات . ١٥الـ
، ١٩٠٠وأوائل  ١٨٠٠عود إلى عام طباعة ت

باإلضافة إلى نموذج مقلد لماكينة تعود إلى 
ويوجد في الدور األول بعض الكتب . م١٤٠٠

األصلية أو نسخ من الكتب التي طبعها 
Sonsino باإلضافة إلى كتب أخرى شهيرة .  

وفي الدور الثاني سيتم عرض فيلم سينمائي 
ة كما سيتم زيار Sonsinoقصير عن تاريخ 

وستتمكن . المعرض الدائم لتاريخ الطباعة
أيضاً من التمتع بجولة على األقدام حول 
األسوار التاريخية واألماكن الموجودة تحت 
األرض وذلك قبل أن تستقل الحافة لتعود بك 

  .إلى مركز مؤتمرات ميالنو
  

  جولة العشاء األخير وكنيسة
Santa Maria delle Grazie  

  أغسطس ٢٥الثالثاء : التاريخ
  بعد الظهر ٤.٣٠ – ٢: الوقت
  يورو للفرد ٦٥: الثمن
  

ستستقل الوفود الحافلة من مركز مؤتمرات 
ميالنو وستنقلهم إلى العشاء األخير وكنيسة 

Santa Maria delle Grazie  حيث يتقابلون
  . مع مرشد سياحي يتحدث باالنجليزية

 ١٥لقد ُأنشأت هذه الكنيسة في نهاية القرن الـ
راز القوطي المتأخر وهي تشتهر على الط
والتي تضم جداريه  (Cenacolo)بالعلية 

الفريسك الشهيرة على مستوى العالم والتي 
  .نفذها ليوناردو دافنشي

ستستقل الوفود الحافلة من نقطة متفق عليها ثم 
 .تعود بهم إلى مركز مؤتمرات ميالنو

 

    Breraجولة بجاليري
  أغسطس ٢٥الثالثاء : التاريخ

  بعد الظهر ٥ – ٢: قتالو
  يورو للفرد ٥٥: الثمن
  

ستستقل الوفود الحافلة من مركز مؤتمرات 
وهو واحد  Breraميالنو لتقلهم إلى جاليري 

ويضم روائع . من أشهر المتاحف في العالم
 ١٤فنية لكبار فناني ايطاليا ما بين القرن الـ

، باإلضافة إلى العديد من ١٩والقرن الـ
وبعد ذلك . نانين كبار أجانباألعمال الخاصة بف

ستقل الحافلة الوفود من مكان متفق عليه إلى 
  .مركز مؤتمرات ميالنو

  
  Bresciaجولة على األقدام بـ 

  أغسطس ٢٦األربعاء : التاريخ
  ظهراً ١.٣٠ – ٨.٣٠: الوقت
  يورو للفرد ٨٥: الثمن
  

ستستقل الوفود الحافة من أمام مركز مؤتمرات 
والتي تبعد حوالي  Bresciaميالنو للذهاب إلى 

وبعد ذلك ستقسم الوفود إلى . ساعة ونصف
شخصاً يصاحبهم  ٣٠مجموعات تضم كل منها 

مرشد سياحي للقيام بجولة على األقدام في 
Brescia وستتم فيها زيارة المواقع التالية:  

  
وهو  della Loggiaميدان وقصر  •

أجمل ميدان في بريشيا وافتُتح في 
١٤٣٣. 

 
وهو الجانب  Paolo Sestoميدان  •

الشرقي من الميدان الفسيح والذي كان 
قلب المدينة القديمة، ويوجد به برج 

Pégol وLoggia delle Grida 
، وأيضاً Brolettoالمندمج في 

 Duomo Nuovoالكاتدرائية الجديدة 
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 Duomoوالكاتدرائية القديمة 
Vecchio. 

 
وهو موقع  Santa Giuliaمتحف  •

تعود إلى (يا ألفية الدير الذي يضم بقا
وقد أنشئ بواسطة الملك ) ألف سنة

Desiderio  وفي . م ٧٥٣في عام
وقتنا الحالي يبدو واضحاً إنشاء المباني 
على أساسات مباني قديمة ويتضح هذا 
من الموزاييك الخاص بالفيال الرومانية 
القديمة وكنيسة لومبارد للقديس 

 .Lombard Basilica of Sسلفاتور 
Salvatore ، وكنيسةSanta Giulia 

. التي تعود إلى عصر النهضة
في  Santa Mariaتعرض كنيسة و

Solario  فريسك للفنانFloriano 
Ferramola  ضمن كنوزSanta 

Giulia. 
  

عندما كانت بريشيا : الساحة الرومانية •
تحت الحكم الروماني، كان هذا الميدان 
. هو مركز الحياة الدينية والسياسية

ويقع  Capitoliumعبد ويوجد به م
في الجهة الشمالية وكان به رواق يضم 
جانبين من األعمدة كما يتضح من بقايا 
األقواس الموجودة على الطابق 

 Basillicaوهناك البازيليكا . األرضي
وتقع في الجزء ) قاعات المحاكم(

الجنوبي، ويمكن رؤية بقايا هذا المبنى 
والتي اندمجت في المنازل القريبة في 

كما . Piazza Labusميدان البوس 
 Piazza delيوجد الميدان الرائع 

Foro  والذي كان يمر به
Decumanus Massimus ) يعرف

وكان يمتد ) dei Museiحاليا بشارع 
إلى فيرونا  Bergamoمن برجامو 

Verona . وبمواجهة هذا الطريق
، Foroفي   San Zenoتوجد كنيسة 

ين وتضم ساحة صغيرة يحيطها درابز
وتضم تماثيل من الدرافيل، وداخل 
الكنيسة توجد مجموعة من اللوحات 

وبمواجهة الكنيسة . جديرة باالهتمام
 Palazzo Martinengoقصر

Cesaresco al Novarino  الرائع
والذي أنشئ في القرن السابع عشر 
وقد تم العثور على بقايا رومانية هامة 
تحته، وهي تُعرض حالياً في الجزء 

من المبنى ويمكن للوفود  السفلي
زيارته قبل أن يستقلوا الحافلة التي 
ستعود بهم إلى مركز مؤتمرات 

 .ميالنو
  

    Vigevanoجولة على األقدام في 
  Paviaو 

  أغسطس  ٢٧الخميس : التاريخ
   ١.٠٠ – ٨.٣٠: الوقت
  يورو للفرد ٧٠: الثمن
  

ستقوم الحافلة من أمام مركز مؤتمرات ميالنو 
 Vigevanoإلى أقدم قلب لـ لتنقل الوفود

والتي تعود إلى أوائل العصور الوسطى، 
وكانت في ذلك الوقت مدينة محصنة بالقرب 

ولقرون . Ticinoمن منطقة ضحلة من نهر 
ظلت هذه المدينة مركزاً هاماً للنسيج وباألخص 

ولكن في النصف الثاني من . الحرير والصوف
اقتحم مجال صناعة األحذية  ١٩القرن الـ

واليوم وبصفة عامة فان . ناعة األنسجةص
Vigevano  ال تزال أهم المدن االيطالية في

  .صناعة األحذية
  

وستتضمن هذه الجولة على األقدام زيارة ميدان 
Ducale  والذي صممهBramante  وهو

ولقد كان الدوق . واحد من أجمل ميادين ايطاليا
Ludovico il Moro  ز إلنشاءحفهو الم

موجودة في الميدان والتي بدأ العمل المباني ال
ثم تنتقل الجولة بعد ذلك . ١٤٩٢فيها في عام 

أو مبنى الدستور بـ  Certosa di Paviaإلى 
Pavia ) ١٤٦٥ – ١٣٩٦أنشئ تقريباً في (

وهو مجمع ديري شهير يقع بالقرب من مدنية 
 Paviaصغيرة تحمل نفس االسم في مقاطعة 

ل مدينة كيلومترات شما ٨وتقع على بعد 
Pavia . وشيرتوزاCertoza  وهو االسم

االيطالي لمنزل يتبع النظام الرهباني 
والذي أسسه القديس  Carthusiansللـ

Bruno  في  ١٠٤٤في عامGrande 
Charteuse . وتشتهرCertosa  بفخامة

معمارها وهو على الطرازين القوطي وعصر 
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كما تشتهر بمقتنياتها من األعمال   النهضة،
ستستقل الوفود . التي تمثل هذه المنطقة الفنية

 الحافلة من منطقة متفق عليها لتعود بهم إلى
  .مركز مؤتمرات ميالنو
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  الجوالت واألنشطة

  

  جوالت اليوم الكامل
  

  Lake Comoجولة بحيرة كومو 
  أغسطس ٢٤االثنين : التاريخ
  مساء ٥ – ٩: الوقت
  يورو للفرد ٢٠٠: الثمن
  

رحلة من أمام مركز مؤتمرات ستبدأ الحافلة ال
والتي  Cernobbioميالنو لتنقل الوفود إلى 

قرية جميلة  Cernobbio. تبعد حوالي ساعة
تقع على بحيرة كومو والتي ستكون نقطة 
االنطالق للوفود حيث سيستقلون مركباً بخارياً 
خاصاً سيأخذهم في جولة في البحيرة إلى 

لمناظر واحدة من أجمل الفيالت وسيستمتعون با
ستزور .  الطبيعية الخالبة أثناء هذه الجولة

الوفود فيال كارلوتا وهي قصر أنشئ في القرن 
الثامن عشر ويضم ساللم وحدائق تم تعديلها 

 وتغييرها جزئياً على يد الكونت 
Sommariva  اإلمبراطورية"حسب أسلوب" ،

كما ستزور الوفود الحديقة النباتية التي تضم 
أو ممرات من أشجار مظالت وتعريشات 

البرتقال والعديد من النباتات االستوائية 
والورود جرسية الشكل والشهيرة عالمياً والتي 
تظهر أزهارها من أبريل إلى مايو، كما سيتم 
زيارة متحفها الشهير الذي يضم أعماالً فنية من 

، Canova ،Acquisti ،Appianiكانوفا 
  .وغيرهم

ناول الوفود وجبة وبعد زيارة فيال كارلوتا ستت
الغذاء في مطعم جميل يقع على خليج يطل 
على البحيرة ويشتهر بمأكوالته المتميزة من 

 Crotte deiويعتبر مطعم . اللحوم واألسماك
Platani  مطعماً أنيقاً وريفياً يقع في مكان

رومانسي على بحيرة كومو في مدينة صغيرة 
ويقدم أطباقاً محلية تتسم  Briennoتسمى 

بتكار ولها مذاق جديد وغير عادي، باال
وبعد الغذاء . وللمطعم ممشى خاص للقوارب

ستعود الوفود بالحافلة إلى مركز مؤتمرات 
  .ميالنو

  

  

  
  

جولة على األقدام ببحيرة جاردا 
Garda  
  أغسطس  ٢٤االثنين : التاريخ
  م ٥ –ص  ٩: الزمن
  يور للفرد ١٣٠: الثمن
  

مركز ستستقل الوفود الحافلة من أمام 
المؤتمرات بميالنو للذهاب إلى بحيرة جاردا 

، وتستغرق الرحلة حوالي Sirmioneومدينة 
  .ساعتين

  
ستبدأ الوفود  Sirmioneوعند الوصول إلى 

جولتها على األقدام والتي ستستغرق يوماً 
وتقع المدينة الصغيرة على شبه جزيرة . بأكمله

كم داخل بحيرة جاردا  ٤ضيقة تمتد حوالي 
ر واحدة من أجمل األماكن في البحيرة، وتعتب

ومنها يستطيع المرء أن يتمتع بمنظر جميل 
ستدخل الوفود إلى المدينة عبر جسر . للشاطئين

متحرك وتتبع الشوارع الضيقة للوصول إلى 
قلب الموقع األثري الذي يقع في نهاية شبه 

 Roccaستتضمن الجولة زيارة   .الجزيرة
Scaligera  ) قلعةSirmione ( والتي أنشأت

 Mastino I dellaعلى يد  ١٢٥٠في عام 
Scala لورد مدينة فيرونا؛ وكانت بمثابة قلعة ،

لحماية البحيرة ومكان يرسو فيه األسطول، 
بعد . دقيقة ٤٠وستستغرق الزيارة حوالي 

مغادرة القلعة يمكن السير عن طريق 
Vittorio Emanuele ومروراً بـSanta 

Maria Maggiore  ستشاهد وتعجب حيث
. بكنيستها التي تعود إلى القرن الخامس عشر
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الوفود إلى  ومع االستمرار في السير ستصل
أسوار المدينة القديمة، ثم يسيرون عبر 

Passeggiata delle Muse ) ممر آلهة
 Grotte deوهناك سيصلون إلى ). الشعر

Catullo  وهي واحدة من أكثر المواقع األثرية
ار الزيتون والسرو التي سيرون أشج. أهمية

تحيط ببقايا فيال واسعة تعود إلى العصر 
اإلمبراطوري؛ وهي أكبر وأفضل فيال محافَظ 

  . عليها في شمال ايطاليا
  

ستتمكن الوفود من شراء وجبة الغذاء من واحد 
من المطاعم المحلية وبعدها سيكون لهم وقت 
حر كاف حتى الساعة الثالثة والنصف قبل 

الحافلة في منطقة متفق عليها  الذهاب إلى
للعودة إلى مركز المؤتمرات بميالنو وذلك في 

  .حوالي الساعة الخامسة والنصف
  

  جولة مانتوفا 
  

  أغسطس  ٢٥الثالثاء : التاريخ
  م ٥ – ٩: الوقت
  يورو للفرد ١٣٠: الثمن
  

ستقل الحافلة الوفود من أمام مركز المؤتمرات 
لرحلة حوالي بميالنو إلى مانتوفا، وستستغرق ا

وتعتبر هذه الرحلة واحدة من أجمل . ساعتين
وعائلة  Vigilioالرحالت إلى مدينة 

Gonzagas . وفي هذه المدينة يمكن أن ترى
. Andrea Mantegnaمعظم أعمال الرسام 

كما توجد قلعة سان جورج والتي أنشأت أثناء 
وتقف على شواطئ  Gonzagasحكم عائلة 

د أي هجمات البحيرة كقاعدة حصينة ض
وعبر القرون تحولت هذه القلعة . عدوانية

الجميلة تدريجياً إلى المسكن الخاص لنبالء 
  .مانتوفا

  
ستسير الوفود إلى قلب المدينة لزيارة ميدان 

Sordello ميدان ،Sant’ Andrea  وSaint 
Andrews ؛ وبعد زيارة هذا الميدان األخير

ستتوقف الوفود لفترة بسيطةً في الميدان 
وهناك سيرون  Saint Lawrenceالدائري لـ

أقدم كنيسة في مانتوفا والتي تم حمايتها بالرغم 
بعد ذلك . من كل مشاكل الزمن التي مرت بها

ستقوم الوفود بشراء وجبة الغذاء من واحد من 

المطاعم الموجودة في المدينة وسيكون لديهم 
وقت حر كاف قبل مالقاة الحافلة عند منطقة 

عليها لتقلهم إلى مركز المؤتمرات  محددة متفق
  .بميالنو

  

  
  

  Bergamoجولة 
  أغسطس  ٢٥الثالثاء : التاريخ
  م ٥ –ص ٩: الزمن
  يور للفرد ١١٠: الثمن
  

ستقوم الحافة من أمام مركز المؤتمرات بميالنو 
والتي تبعد حوالي  Bergamoلتقل الوفود إلى 

 Bergamoويمكن بحق أن نعتبر . دقيقة ٤٥
الخاصة بها مثل صندوق جواهر  والمقاطعة

وفي . يضم كنوزاً فنية وطبيعية وثقافية
Bergamo  ًوالمناطق المحيطة بها سترى آثارا

فنية لها جمال غير عادي باإلضافة  وأعماالً
إلى شواهد تاريخية وثقافية هامة مختفية بين 
التالل، الجبال، المساحات الطبيعية المختلفة، 

مقاطعتنا تمتزج وفي . األنهار والبحيرات
الطبيعة مع الثقافة في خليط ساحر يأخذ الزائر 
بعيداً عن الحياة اليومية المرهقة ويعطيه 
الفرصة ألن يصبح جزءاً من بيئة تبعث روح 
األزمنة الماضية وتستعيد فيها مرور األيام 

  . وأعمال اإلنسان معناها األصلي
  

وأثناء الجولة ستزور الوفود األسوار المبنية 
ى طراز مدينة فينيسيا، القلعة، شوارع عل

، Vecchiaوميادين المنطقة التاريخية، ميدان 
 Santa، وكنيسة della Ragioneقصر 

Maria Maggiore وكنيسة ،Colleoni ،
 Pinacotecaو  Roccaالكاتدرائية وقلعة 

Carrara . بعد ذلك ستقوم الوفود بشراء وجبة
وسيكون الغذاء من إحدى المطاعم في المدينة، 

لديهم وقت حر كاف بعد الغذاء قبل مالقاة 
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الحافلة في مكان متفق عليه لتقلهم في رحلة 
  .العودة إلى مركز المؤتمرات بميالنو

  

  Parmaجولة 
  أغسطس  ٢٨الجمعة : التاريخ
  م ٥ –ص  ٩: الزمن
  يورو للفرد ١٣٠: السعر

  
ستقوم الحافة من أمام مركز المؤتمرات بميالنو 

وستستغرق الرحلة  Parmaإلى لتقل الوفود 
إلي  Parmaتعود جذور . حوالي ساعتين

وذلك في  Via Emiliaمستعمرة رومانية على 
وتزخر المدينة وضواحيها بالعديد . م١٨٣عام 

من بقايا اآلثار التي تدل على الوجود الروماني 
وفي القرنين الحادي والثاني عشر بدأت . بها

Parma رياً هاماً على تصبح مركزاً ثقافياً وتجا
الطرق الفرعية التي تمر بها قوافل التجارة 
التي كانت تسافر عبر أوروبا في اتجاه 
الجنوب، والتي يمر بها الحجاج المتوجهين إلى 
األراضي المقدسة والذين يسافرون عبر ما 

 Viaأو  Romeaيعرف باسم شارع 
Francigena وهو طريق الحجاج.  

  
إن : Duomo & Baptisteryزيارة إلى 
" أساتذة الفن"هي نتاج عمل  Parmaكاتدرائية 

من األقاليم الوسطى ولومباردي، وقد تم 
بعد  ١٢االنتهاء من إنشائها في القرن الـ 
وقد تم . سلسلة من اإلنشاءات والتجديدات

تخطيط الجزء الداخلي منها على شكل صليب 
إلقليم  Manneristوهو عمل مدرسة الـ

Emilia.  
  

 Farneseيعتبر مسرح : Farneseمسرح 
مبنى رائعاً ومثاالً عظيماً للتقليد المسرحي 
العظيم لقصور وادي نهر البو، وهو يقع في 

وقد تم . della Pilottaالدور األول من قصر 
كتعبير عن  Ranuccio Iإنشاؤه بأمر من 

؛ Mediciمن عائلة  Cosimo IIوالئه لـ 
وباإلضافة إلى المسرح فقد تم تقديم عرض 

سرحي افتتاحي يليق بالدوق أثناء إقامته في م
Parma وهو في طريق رحلته إلى ميالنو .  

  
 Ducalسيتاح للوفود وقت كاف لزيارة حديقة 

الجميلة في نهاية الجولة وسيتمكنون بعها من 

شراء وجبة الغذاء من إحدى مطاعم المدينة 
  .قبل العودة إلى مركز المؤتمرات بميالنو

  
  

  المؤتمرجوالت قبل وبعد 
  

تعتبر إيطاليا الدولة األولى في العالم التي يقع 
بها عدد من المواقع تتضمنها قائمة التراث 

  .الدولية لمنظمة اليونسكو
ويصعب وجود مكان واحد في ايطاليا لم تمسه 

فالسفر في أرجاء . يد تاريخها الطويل والمتميز
فهناك ": جولة فنية"ايطاليا هو دائماً بمثابة 

من الكنوز الفنية التي تنتشر عبر البالد، العديد 
والكثير من المدن التي تُعد بمثابة جواهر 
حقيقية، باإلضافة إلى تمتعها بتراث ثقافي 
وطبيعي؛ كل هذه العوامل تجعل من ايطاليا 

ومن أجل هذه األسباب . متحفاً فنياً مفتوحاً
يصبح من الصعوبة اتخاذ قرار واختيار 

  .األشياء التي تُرىاألماكن التي تُزار و
  

نريد أن نوجه اهتمامكم إلى المواقع االلكترونية 
التالية لمساعدتكم في القيام برحالت خاصة بكم 

  :في الفترة التي تسبق أو تلي المؤتمر
http://www.enit.it/otp.asp?lang=uk 
http://www.touringclub.it/viaggi/ind
ex.asp 

  
  :جوالت مفتوحة قبل وبعد المؤتمر

  :نقترح بعض الجوالت كما يلي
  

  :فيرونا
أيام لزيارة فيرونا  ٣يمكن القيام بجولة لمدة 

يمكن أن يبدأ اليوم األول . قبل أو بعد المؤتمر
معالم الرئيسية والتي في فيرونا بزيارة ال

ومسرح فيرونا  ”Giulietta“تتضمن منزل 
أما . وذلك قبل الذهاب لقضاء الليل في فينيسيا

اليوم الثاني فيتضمن جولة لزيارة فينيسيا 
والقنال الخاصة بها، ثم قضاء الليل بها، ويمكن 

، Brentaأن يتضمن اليوم الثالث جولة في 
Paddadio’s Villas ،the Po Delta  أو

ومدينة  Chioggiaدلتا نهر البو، ومدينة 
Vincenza  ومسرحPalladio  وذلك قبل

  .اإلقالع للعودة إلى ميالنو أو دولتك
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  :روما
أيام لروما قبل أو بعد  ٤يمكن القيام بجولة لمدة 

يمكن أن يبدأ اليوم األول في روما . المؤتمر
بزيارة المعالم الرئيسية التي تتضمن بومبي 

Pompeiاحل ، سAmalfitana ومدينة ،
Sorrento وذلك قبل المبيت في مدينة ،
Sorrento . أما اليوم الثاني فيمكن أن يتضمن

زيارة لنفس المدينة باإلضافة إلى كابري 
. ونابولي وذلك قبل العودة للمبيت في روما

ويمكن أن تكون جولة اليوم الثالث عبارة عن 
اليوم زيارة لمدينة روما ثم المبيت بها، أما 
  .الرابع فهو للعودة إلى ميالنو أو إلى دولتك

  
أيام لروما  ٤وهناك جولة أخرى مقترحة لمدة 

تسبق أو تلي المؤتمر، وتتضمن البرنامج 
يمكن أن يبدأ اليوم األول من روما : التالي

 Todi ،Spoletoعبر  Assisiللسفر إلى 
يمكن . Perugiaقبل المبيت في  Folignoو

ليوم الثاني زيارة إلى مدينة أن تتضمن جولة ا
Montepulciano وتشمل زيارة الـ“strada 

del vino” "وكاتدرائية " شارع النبيذ
Orvieto وذلك قبل العودة إلى روما للمبيت .

أما جولة اليوم الثالث فيمكن أن تكون لزيارة 
والسفر في اليوم , روما والمبيت مرة أخرى بها
  . الرابع إلى ميالنو أو دولتك

  
وينصح بتنظيم وتأكيد رحالت ما قبل أو بعد 
المؤتمر بفترة كافية وذلك لضمان حصولك 
على كل ما تريده وذلك ألن األماكن المتاحة 
عادة ما تكون محدودة في مثل هذا الوقت من 

.العام
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  حجز الفنادق
  

  معلومات فندقية عامة
قامت سكرتارية المؤتمر بحجز أماكن لإلقامة لفئات مختلفة وبأسعار مختلفة في عدد كبير من الفنادق 

سوف . ند ملء استمارة حجز الفندقبرجاء تحديد الفئة السعرية التي تودون الحجز فيها ع. في ميالنو
المنظمة للمؤتمر بأقصى جهد لتنفيذ رغبات األفراد مع األخذ في  Congrex Travelتقوم شركة 

  .االعتبار مدى توافر األماكن
  

  فكرة عامة عن الفنادق واألسعار
  حجرة مزدوجة  حجرة مفردة  الفندق
  يورو ٢٣٠ – ٢٠٠  يورو ٢٠٠ – ١٨٠  الفئة أ
  يورو ١٨٥ – ١٦٠  يورو ١٧٥ – ١٤٠  الفئة ب
  يورو ١٥٥ – ١٢٠  يورو ١٣٥ – ١٠٠  الفئة ج
  يورو ١١٥ – ٧٠  يورو ٩٥ – ٥٠  الفئة د

  
  فنادق الفئة أ

  

  
  
  

  فنادق الفئة ب
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  حجز الفنادق
  

  فنادق الفئة ج
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  حجز الفنادق
  

  تابع فنادق الفئة ج
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  حجز الفنادق
  

  تابع فنادق الفئة ج

  
  
  

  د فنادق الفئة

  
  
  

جميع األسعار قابلة . VATجميع األسعار المذكورة باليورو وتتضمن االفطار، الخدمة، الضريبة و 
  .أو تقلب سعر الصرف VATللتغيير في حالة تغيير الـ 

)= VAT = VALUE ADDED TAX  ضريبة على القيمة المضافة(  
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  حجز الفنادق
  

  الحجز الشخصي
  

  نادقالمباشر أو استمارة حجز الف الحجز
وهناك بديل آخر  www.ifla.orgيمكن للمشاركين حجز إقامتهم بالفنادق مباشرة من خالل 

وذلك  Congrex Travelللمشاركين أال وهو أن يقوموا بملء استمارات حجز الفنادق وإرسالها إلى 
: ل البريد االلكترونيأو من خال +٤٤) ٠( ٢٠٧-١١٧-٤٢٩٨إما من خالل الفاكس 

ifla2009accom@congrex.com.  يورو كمقدم أو عربون لضمان حجز  ٢٠٠ويجب دفع مبلغ
برجاء الدفع عن طريق إدخال التفاصيل الخاصة بالبطاقة االئتمانية الخاصة بك، أو إذا . غرفة لك

. Congrex Travelل بنكي فبرجاء إرسال نسخة من إيصال الدفع إلى كنت ستدفع عن طريق تحوي
فاتورة / وسيحصل كل مشارك على تأكيد. فال يمكن قبول طلب حجز الفندق بدون دفع مبلغ مقدماً

 ١٩بمجرد االنتهاء من حجز الفندق له، كما يجب دفع المبلغ الكلي للحجز بالفندق في موعد أقصاه 
  .Congrex Travelإلى  ٢٠٠٩يونيو 

  
  حجز المجموعات

لمزيد من . إذا ما أردت أن تقوم بالحجز لخمس غرف أو أكثر، فسيتم هذا بعقود وقواعد منفصلة
أو  ifla2009accom@congrex.comالمعلومات برجاء االتصال بنا عن طريق البريد االلكتروني 

برجاء العلم بأنه قد تم عرض حقوق االنتفاع على . +٤٤) ٠( ٢٠٧-١١٧-٤٢٩٨من خالل الفاكس 
من ثم ". من يأتي أوالً يحظى بالخدمة أوالً"العديد من الشركات في نفس الوقت، وتم بيعها على أساس 

 - وبمجرد وصول تأكيدك الكتابي للعرض الذي نقدمه لك. فنحن ننصح بضرورة الحجز مبكراً
سنخصص لك فرصة لالتصال مع من يوفر لك العدد  - د عنوانك البريدي الكاملويتضمن هذا التأكي

  .الذي تريده من الحجرات باإلضافة إلى فاتورة بالمبلغ المدفوع مقدماً
  

  سياسة الحجز
آخر موعد لحجز ." من يأتي أوالً، يحظى بالخدمة أوالً"سيتم التعامل مع كل الطلبات على أساس 

، ولكن يمكن قبول الطلبات بعد هذا التاريخ ولكن سيكون الحجز مرتبطاً ٢٠٠٩مايو  ١٥الفنادق هو 
وكذلك يمكن عمل طلبات للحجز بعد هذا . بمدى توفر الحجرات بالفنادق وهو ما ال يمكن ضمانه

 ٣٠التاريخ على أن يدفع المبلغ كامالً عن طريق بطاقات االئتمان ويدفع رسم للحجز المتأخر وهو 
وفي حالة حدوث تغيير أو إلغاء للحجز، . يورو ٣٠في الحجز سينتج عنه دفع  وأي تغيير. يورو

  .، برجاء عدم االتصال مباشرة بالفندقCongrex Travelفيجب أن يتم هذا كتابياً إلى 
  

  إعادة المبالغ المدفوعة/ سياسة اإللغاء 
دة المبلغ المقدم الذي ، سيتم إعا٢٠٠٩يوليو  ١٩إذا ما تم إلغاء الحجز الخاص بك قبل أو حتى يوم 

، ٢٠٠٩يوليو  ١٩أما إذا تم إلغاء الحجز الخاص بك بعد . يورو كرسم تعامل ٦٠دفعته بعد خصم 
. يورو ٣٠وأي تغيير في الحجز سيتعرض لرسوم معاملة تبلغ . فلن يتم إعادة العربون الذي تم دفعه

ذا ما وصلت متأخراً عن موعد وإ. Congrex Travelيجب أن يتم التغيير أو اإللغاء كتابياً إلى 
  ".لعدم الظهور"حجزك أو غادرت مبكراً عن الموعد المحدد لك، فيمكن للفندق أن يطالبك بدفع رسوم 
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  معلومات خاصة بالدفع لإلقامة بالفنادق
  :يمكن أن يتم الدفع مقدماً باليورو بأية طريق من الطرق اآلتية

يستخدموا البطاقات االئتمانية الخاصة بهم لدفع كل  يمكن لحاملي بطاقات فيزا وماستر كارد أن -١
يجب وضع اسم حامل البطاقة، رقم البطاقة، تاريخ انتهاء صالحية البطاقة، اإلمضاء وكود . التكاليف
CVB ما هو كود . على استمارة حجز الفندقCVB أرقام على شريحة اإلمضاء  ٣؟ هو آخر

 .الموجودة على ظهر البطاقة
 .قبول بطاقات ائتمان أخرىلألسف ال يمكن 

 Congrex Travel  ،IBAN: CH62 0023، اسم الحسابUBS AGتحويل بنكي باليورو إلى  -٢
3233 5954 0061P ،Swift code: UBSWCHZH80A . برجاء وضع اسمك والتفاصيل

  .الخاصة باإلقامة مع التحويل البنكي الخاص بك
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  الخريطة
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  التسجيل
  
  

  منح حضور المؤتمر
تسعى اللجنة القومية واإلفال جاهدين للحصول 

نأمل أن تتوفر . على منح لحضور المؤتمر
المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع بنهاية 

برجاء متابعة الموقع االلكتروني . ٢٠٠٨
www.ifla.org  للحصول على أحدث

  .المعلومات
  

  التسجيل
بمؤتمر اإلفال عن طريق الموقع يمكن التسجيل 

االلكتروني لمؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات 
  . www.ifla.orgوالمعلومات 

يمكن أيضاً التسجيل عن طريق مأل استمارة 
التسجيل والتي يمكن الحصول عليها وتحميلها 

هذه االستمارة . من خالل الموقع االلكتروني
  .مرافقيه/ جيل فرد واحد فقط ومرافقهلتس
  

  كيف يمكنك المشاركة في المؤتمر
يمكن التسجيل بالمؤتمر والحجز لإلقامة عن 

 ٢٠٠٩طريق الموقع االلكتروني إلفال 
www.ifla.org  أو عن طريق ملء االستمارة

 Congrexثم إرسالها بالفاكس أو البريد لـ 
UK )الشركة المنظمة للمؤتمر .(  

 ٣آخر موعد للتسجيل قبل المؤتمر هو 
  .٢٠٠٩أغسطس 

  
  

  يورو  مصاريف التسجيل
  أعضاء اإلفال

  ٢٠٠٩مايو  ١٥ أو يوم قبل
   ٢٠٠٩مايو  ١٥بعد 

  التسجيل بموقع المؤتمر

  
٤٠٠  
٤٨٥  
٥٧٠  

  لغير األعضاء
  ٢٠٠٩مايو  ١٥ أو يومقبل 
   ٢٠٠٩مايو  ١٥بعد 

  المؤتمر التسجيل بموقع

  
٥٤٠  
٦٤٥  
٧٥٥  

  الطلبة
  ٢٠٠٩مايو  ١٥ أو يوم قبل
   ٢٠٠٩مايو  ١٥بعد 

  التسجيل بموقع المؤتمر

  
٢٠٠  
٢٣٠  
٢٥٥  

  األشخاص المرافقين
  ٢٠٠٩مايو  ١٥ أو يوم قبل
   ٢٠٠٩مايو  ١٥بعد 

  التسجيل بموقع المؤتمر

  
٢٦٥  
٣٢٠  
٣٧٥  

  
بغض  - سيكون من حق جميع أعضاء اإلفال 

التسجيل بفئة  - عضوية النظر عن فئة ال
إذا لم تكن عضواً فرديا أو . األعضاء المعلنة

مؤسسياً ولكنك عضواً باتحاد محلي عضو 
باإلفال، برجاء االتصال باالتحاد المحلي الذي 
تتبعه أو المركز الرئيسي لإلفال للحصول على 

يجب أن يضاف هذا . رقم العضوية السليم
  .الرقم في استمارة التسجيل

  
أو إشعار السداد بعد /استالم استمارتك و إذا تم
سوف تُحاسب بسعر التسجيل  ٢٠٠٩مايو  ١٥

  .المتأخر
  

  مصاريف التسجيل تشمل
  

  للوفود
  بطاقة االسم

  مطبوعات المؤتمر
  حضور جميع الجلسات

  حضور المعرض
  حفل االفتتاح والختام

  جميع حفالت االستقبال
تتوقف على مدى توافر (زيارة مكتبية واحدة 

  )ماكناأل
  

  للمرافقين
  بطاقة االسم

  حضور المعرض
  جولة سياحية تستغرق نصف يوم 

  حفل االفتتاح
  جميع حفالت االستقبال
تتوقف على مدى توافر (زيارة مكتبية واحدة 

  )األماكن
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  الشخص المرافق 
هو الشخص المرافق لمشترك عادي أو متحدث 
في المؤتمر، أو طالب؛ أي نوع آخر من 

لهم الحق في اصطحاب الحاضرين ليس 
المرافقون لهم الحق في . أشخاص معهم

المجيء والدخول إلي مكان انعقاد المؤتمر، كما 
أنهم يحصلون على المزايا الموضحة بالتفصيل 
أعاله، ولكن لن يكون لهم حق حضور أية 
  .جلسات رسمية في المؤتمر عدا حفل االفتتاح

  

    التأكيد وشروط االشتراك
خطابات لتأكيد  Congrex UKسترسل شركة 

التسجيل في خالل ستة أسابيع من تاريخ 
إذا لم تستلم خطاب التأكيد في خالل . السداد

ستة أسابيع من الدفع، برجاء االتصال 
على  Congrex UKبـ

ifla2009reg@congrex.com  
  

كترونياً ستة سيتم إرسال التأكيد النهائي لكم ال
أسابيع تقريباً قبل المؤتمر، سوف يتضمن رقم 

يجب . التسجيل الخاص بكم وتفاصيل التسجيل
تقديم خطاب التأكيد النهائي فور الوصول عند 
مكتب التسجيل المبكر في حالة السداد بكامل 

في حالة وجود أية مبالغ معلقة يجب . القيمة
تقديم خطاب التأكيد النهائي عند مكتب 

 .Accounts” desk“ لحساباتا"
     

باإلضافة إلى ذلك، سيتسلم المشتركون شروط 
االشتراك الكترونياً في خالل ستة أسابيع قبل 
المؤتمر وستتضمن كافة المعلومات التي 
تساعدهم قبل الحضور إلى ميالنو وحضور 

برجاء التأكد من إرسال . ٢٠٠٩مؤتمر اإلفال 
روط ش. بريدك االلكتروني عند التسجيل

االشتراك سوف تتوافر أيضاً على الموقع 
   www.ifla.org: االلكتروني لإلفال

  
  

  رسوم التسجيل
  

  دفع رسوم التسجيل
  :يكن الدفع مقدماً باليورو من خالل واحدة من الطرق التالية

يستخدموا بطاقات االئتمان  يمكن لحاملي بطاقات أمريكان اكسبريس، فيزا، ماستر كارد أن -١
البطاقة، تاريخ  وهنا يكتب على استمارة التسجيل اسم حامل البطاقة، رقم . لدفع كل التكاليف

 .CVBانتهاء صالحيتها، اإلمضاء وكود 
أرقام على شريحة اإلمضاء الموجودة على ظهر بطاقة الفيزا أو  ٣؟ هو آخر CVBما هو كود  

الموجودة على الوجه األمامي للبطاقة في الناحية اليمنى أعلى أرقام أرقام  ٤الماستر كارد أو الـ
 .البطاقة وذلك بالنسبة لبطاقات أمريكان اكسبريس
  .لألسف ال يمكن قبول بطاقات ائتمان أخرى

  
يمكن شراء الشيكات . .Congrex UK Ltdشيكات بنكية ترسل مع استمارات التسجيل إلى  -٢

 Congrex UKعه ووضع القيمة باليورو ثم إرساله إلى البنكية من البنك الذي تتعامل م
LTD/IFLA Congress 2009 LTD.. 

ونقبل أيضاً . برجاء إرسال اسمك والتفاصيل الخاصة برسوم التسجيل مع شيكك البنكي
  .الشيكات الشخصية أو تلك الخاصة بالشركات طالما يمكن سحبها من حساب بنكي باليورو

  
 ,Royal Bank of Scotland, 62-63 Threadneedle Streetتحويل بنكي باليورو إلى  -٣

London EC2R 8LAاسم الحساب ، :Congrex UK Ltd / IFLA Congress 2009 
Ltd ،IBAN: GB69RBOS16107010100487 ،Swift code: RBOS GB 2L .

 .برجاء وضع اسمك والتفاصيل الخاصة برسوم التسجيل مع التحويل البنكي الخاص بك
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مسئولة عن التعرف على الودائع التي  -  Congrex UK - سكرتارية المؤتمر لن تكون 
كذلك لن تتحمل أي . حولت بصورة مباشرة إلى الحساب دون أن تتضمن اسم المشارك

  . مصاريف أو رسوم بنكية خاصة بالتحويل، فهذه المصاريف والرسوم هي مسئولية المشارك
  .٢٠٠٩أغسطس  ٣بد أن تصل في موعد أقصاه  برجاء العلم أن كل التحويالت البنكية ال

برجاء العلم إننا إذا لم نتلقَ المبلغ الكامل الخاص برسوم التسجيل ولم يصلنا أي مكاتبات منك 
، فسيلغى التسجيل الخاص بك وفي هذه الحالة ٢٠٠٩أغسطس  ٣تفيد دفعك للتسجيل حتى 

لتسجيل الخاصة بالتسجيل في مكان ستحتاج إلى إعادة التسجيل في مكان المؤتمر ودفع رسوم ا
  .المؤتمر

  

  تغييرات وتعديالت خاصة بالتسجيل
برجاء إرسال فاكس، رسالة بريدية، أو . لن تُقبل أي تغييرات خاصة بأية تعديالت من خالل الهاتف

: رسالة بريد الكتروني بأي تغييرات وتعديالت إلى سكرتارية المؤتمر، البريد االلكتروني
ifla2009reg@congrex.com ٤٤ ٠ ٢٠٧ ١١٧٤٥٦١: أو فاكس رقم+  

  

  آخر موعد للتسجيل
التسجيالت "، وستتم كل التسجيالت بعد ذلك في مكتب ٢٠٠٩أغسطس  ٣لن يتم أي تسجيل مسبق بعد 

علم أنه في حالة التسجيل في موقع برجاء ال. بمركز المؤتمرات بميالنو أثناء انعقاد المؤتمر" الجديدة
المؤتمر ال يمكن ضمان وجود كل المواد الخاصة بالمؤتمر أو توفر فرصة لحضور كل المناسبات 

  .االجتماعية
  

  اإللغاء واسترداد األموال المدفوعة
يجب إرسال طلبات بإلغاء الحجز واستعادة المبلغ المدفوع وذلك في صورة كتابية إلى سكرتارية 

رسوم إلغاء التسجيل التي ستُرسل . ٢٠٠٩مايو  ١٥وذلك في موعد أقصاه  Congrex UK المؤتمر
  .يورو ٥٠هي  ٢٠٠٩مايو  ١٥قبل أو حتى يوم 

 –يمكن . ، لن يتم إعادة المبالغ المدفوعة للتسجيل٢٠٠٩مايو  ١٥وبالنسبة لإللغاء الذي سيتم بعد 
حضور بديالً لالستفادة من التسجيل الخاص أن ترشح الوفود التي ال تستطيع ال –تحت ظروف معينة 

  .برجاء االتصال بسكرتارية المؤتمر إذا ما كان ذلك البديل متاحاً لك. بهم
  

  إسقاط الحق
فان مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات " سبب قهري"في حالة حدوث 
لهم الحق  Congrex UKأو /أو عمالؤه و/و ٢٠٠٩والمعلومات لعام 

و إلغاء المؤتمر أو أي من الترتيبات، األحداث، في الحال في تغيير أ
الجدول الزمني، الخطط أو أي أشياء أخرى مرتبطة بصورة مباشرة أو 

لن . ٢٠٠٩غير مباشرة بمؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات والمعلومات لعام 
يكون من حق المشاركين الحصول على أي تعويض للضرر الناتج من 

ولكن باستثناء أي ضرر  - ضافة إلى ذلك باإل. هذا التغيير أو اإللغاء
مقصود أو إهمال ضخم ارتكبه مؤتمر اإلفال الدولي للمكتبات 

 – Congrex UKأو /أو أي من عمالئه، و/و ٢٠٠٩والمعلومات لعام 
مسئولين عن أي ضرر   Congrex UKفلن يكون المؤتمر وعمالؤه و

والغير مادي الذي يحدث نتيجة الفشل في  مباشر أو غير مباشر يحدث للمشاركين مثل الضرر الناجم
وننصح الوفود بشدة في عمل وإحضار وثائق تأمين السفر . توفير استمارات التسجيل وحجز الفنادق

الخاصة بهم وأن تغطي الوثيقة ممتلكاتهم الشخصية حيث أن المؤتمر ال يغطي األفراد أو يعوضهم في 
  .تلكاتهم للسرقة أو الضررحالة إلغاء حجز الفنادق أو في حالة تعرض مم
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  و��ار�� ه�	� ���و��
  

  �����٢٠٠٩ر�� ا������ ���م 

  
  

��آ� Congrex �	���  �! � ا

  
  

  ا���آ� ا��)'&% �$#"

  
  

  ٢٠٠٩ا�+ �� ا�*�	'� (#" 

  
  

  ��ار�� ه�	�
  آخر ميعاد لضمان حجز الفندق  ٢٠٠٩مايو  ١٥
  )صول على خصم التسجيل المبكرالح(آخر ميعاد للتسجيل المبكر   ٢٠٠٩مايو  ١٥
  أو تعديل التسجيل إللغاءآخر ميعاد السترداد المبالغ المدفوعة    ٢٠٠٩مايو  ١٥
  آخر ميعاد لتسليم األوراق البحثية التي تم قبولها لدى المركز الرئيسي لإلفال  ٢٠٠٩يونيو  ٦
  قفل باب التسجيل قبل حضور المؤتمر  ٢٠٠٩أغسطس  ٣

www.ifla.org 


