
ان عن منحة جديدة لحضور مؤتمر اإلفال اإلعل
جائزة اإلفال وبريل : العالمي للمكتبات والمعلومات

 للتداول الحر
 .للتداول الحرالجديدة جائزتهما عن اإلفال وبريل اإلعالن  يسر

واالجتماعية، العلوم اإلنسانية إتاحة التداول الحر للكتب الدراسية في مجال القائمة على الُمبادرات مكافأة تهدف هذه الجائزة إلى 
كما يتفق . ترمي اإلفال من خالله إلى الترويج إلى التداول الحر بين أعضائها الذي بيان اإلفال حول التداول الحرمع وهو ما يتفق 

ا  ال أية مطبوع أساسي الذي تعنيه هذه الجائزة إلى " التداول الحر"يعود مصطلح و. للتداول الحرسياسة بريل مع ذلك أيّضً
 .ذلك عليه حظردون  لالطالع عليهالقارئ لدفع أية رسوم يضطر 

ا تُمنح الجائزة   ا ابرخصة تفتح تدالكتب الدراسية نشر لتيسير لعملهم وجهدهم الرائع لشخص أو مؤسسة تقديّرً ولها تداوالً حّرً
 . ورفع الوعي بهوالترويج لهذا المبدأ وحشد الدعم له 

  :تتكون الجائزة من
 .يورو 1000مبلغ نقدي قدره  •
 ). يورو 500قدرها ( 2013عام التسجيل في المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات  •
 ). يورو 1500حتى ما يبلغ (السفر إلى سنغافورة واإلقامة هناك  •
 .اختيار شخص آخر ينوب عنهبنفسه أو يُمكنه لحضور سنغافورة ستتم دعوة الفائز  •
المسؤولين في رد أية تكاليف إليه مع حجز مكان اإلقامة، وسيتم تنسيق يكون الفائز مسؤوالً عن التسجيل في المؤتمر و •

 . اإلفال وبريل

 :يحق للفئات التالية التقديم للحصول على الجائزة
 .من مشروعات ومؤسساتوتروج التداول الحر للكتب الدراسية الُمبادرات التي تُيسر  •
ا أو يسروا وروجوا لهذا التداول الحر دراسية كتبًّااالشخاص الذين كتبوا  •  .يتم تداولها تداوالً حّرً

في أصحاب الكتب التي نُشرت وأن يُرشحهم للحصول على الجائزة يُمكن ألصحاب المشروعات والمبادرات ترشيح أشخاص 
 . إطار ُمبادرة للتداول الحر

 : إجراءات التقديم
 :والتي تشمل A4تشمل صفحة وأن . للشخص المذكور أدناهاستمارات التقديم يجب تقديم 

ا لمدى دعم المبُادرة الُمقدمة  • اشرّحً  .لتداول الكتب الدراسية تداوالً حّرً
 .اسم الُمتقدم بالمشروع الُمرشح وبيانات التواصل معه •
ا آخر(اسم ُمرِشح المشروع  •  .وبيانات التواصل معه) في حال كان شخّصً

 .2013أبريل  30: آخر موعد للتقديم

 .2013مايو  31: إخطار الفائز

 .stuart.hamilton@ifla.org :استمارات التقديم إلىتُرسل 

 لناطقة بالعربية مع تحيات مركز اإلفال للمكتبات ا
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