دور المكتبات ومراكز المعلومات في التنمية الوطنية
تحت شعار

“المكتبة ركيزة التنمية”
مقدمة
تعد تنمية المجتمعات هدفا أساسيا تسعى اليه جميع الدول بمؤسساتها المختلفة ،وفى ظل

النمو الهائل فى العالم من حولنا ال بد ان نؤمن ونعمل على أهمية دورالمكتبات فى التنمية
الوطنية لمواكبة التغيرات المتالحقة .ولطالما كانت التنمية حقا تاريخيا تتمتع به الدول ،فقد

أصبحت ممارسة هذا الحق اليوم ضرورة حتمية لتعايش الجميع معا فى ظل سماء واحدة.
ولممارسة هذا التوجه يهدف هذا المؤتمر الى :

 تعزيز دور المكتبات فى التنمية الوطنية من خالل توفير المعلومات بكافة أنواعها
وأشكالها وتقديمها برامج وأنشطة عالية الجودة للمساهمة فى تنفيذ التنموية المجتمعية.

 دعم وتشجيع صانعى السياسات ومتخذى الق اررات والمهتمين بالقضايا التنموية أن تدفع
بشأن المكتبات العربية كمصادر قوية على المستويين الوطنى واالقليمى.

 اتاحة الفرصة للباحثين وأمناء المكتبات والمعلومات للقاء والتحاور وتبادل المعارف
والخبرات حول طموحات ومتغيرات العصر.

وتدور محاور هذا المؤتمر على النحو اآلتي:
المحور األول :دور المكتبات كركيزة التنمية الوطنية
 دور المكتبات الوطنية في التنمية الوطنية.
 دور المكتبات العامة ومكتبات األطفال في التنمية الوطنية.
 دور المكتبات المدرسية في التنمية الوطنية.

 دور المكتبات األكاديمية في التنمية الوطنية.
 دور المكتبات المتخصصة في التنمية الوطنية.
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المحور الثانى :دور العاملين في مجال المكتبات والمعلومات فى تنمية الوعي الثقافي

المعلوماتي

 دور البرامج التعليمية في أقسام المكتبات والمعلومات لتحقيق الخطط التنموية.
 دور اخصائيي المكتبات والمعلومات في نشر الثقافة المعلوماتية.
 دور اخصائيي المكتبات في تنمية الوعي الصحي.

 دور اخصائيي المكتبات في تنمية الوعي االقتصادي.


دور اخصائيي المكتبات في تنمية الوعي البيئي.

المحور الثالث :تجارب وتحديات المكتبات لتحقيق التنمية الوطنية
 التحديات المادية ( الميزانية – األجهزة ...الخ).
 التحديات االدارية ( البيروقراطية – نوع القيادة  -عدم وضوح الخط االدارى  ..الخ).
 التحديات القانونية ( اللوائح والقوانين).
 غياب دور المكتبات فى البرامج الحكومية.
 تجارب وخبرات مصرية وعربية وعالمية في مجال التنمية الوطنية.

المحور الرابع :دور تكنولوجيا المعلومات وتقنية االتصاالت في التنمية الوطنية:
 ربط المكتبات بشبكات حواسيب متطورة.
 خدمات المكتبات والمعلومات االلكترونية.
 االدارة االلكترونية فى المكتبات.
 تطبيقات الويب المختلفة.
 النظم مفتوحة المصدر ودورها في التنمية.
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