التقرير االداري
2012
ان مجعية املكتبات اللبنانية قد حققت العديد من اهدافها اليت وضعتها لعام  2012ابلرغم من الظروف الصعبة
اليت مير هبا لبنان واملشاغل ومتطلبات العمل العضاء اهليئة االدارية الذين قدموا للجمعية الوقت واجلهد والدعم
دون اي كلل او تلكؤ.
لقد متحورت نشاطات واعمال اجلمعية هلذا العام حول مفاصل عدة اساسية وحققت جناحاً مميزاً يف احملافل
الدولية واالقليمية حضوراً وتنظيماً ومشاركة .اما احلداثن االهم فهما مشروع بناء مجعيات قوية املدعوم من إفال
واملؤمتر السنوي االول جلمعية املكتبات اللبنانية.
اما اهم هذه االجنازات والنشاطات فهي:
 .1حضور كل من فوز عبدهللا ورندا االلشدايق االجتماع الذي عقد يف برلني-املانيا ما بني -23
 25شباط  2012ملناقشة مشروع ” “BSLA Mini Congressحيث قدمت كل من الدول
املشاركة حماضرات وورش عمل لتقييم املشروع واملراحل اليت اجنزت .كما متت املشاركة يف بعض
اجتماعات جلنة

"Library Associations

."Management of

 .2عقد اجتماع مع اعضاء من مجعية املكتبات االمريكية مبرافقة د .سهري وسطاوي وحضور ممثل
وزارة الثقافة االستاذ عماد هاشم وعدد من العاملني يف املكتبات العامة يف اوتيل السفري-بريوت
وذلك يف  27شباط  2012ملناقشة مشروع لتدريب وتعليم بعض الشباب والشاابت (15-12
شخص) كيفية تدريب قراءة االخبار كنقاد وحول ”.“Media and Information literacy

 .3عقدت اجلمعية مؤمترها السنوي االول يف اوتيل الربيستول-بريوت وذلك ما بني 28-26
نيسان  2012بعنوان "الوجه املتغري للمكتبات :االهلام والتحول واالبتكار" حيث شارك فيه 14
حماضراً من لبنان والعامل العريب والوالايت املتحدة واورواب وايران .وقد حقق املؤمتر جناحاً ابهراً.
 .4دعت اهليئة االدارية مجيع اعضاؤها النتخاب هيئة ادارية جديدة وذلك يف  17ااير  2012يف
قاعة  – LRC 21اجلامعة اللبنانية االمريكية ,وقد انتخب كل من الزميالت والزمالء :بغدانة
حجار ,رندا الشدايق ,ردينة شجاع ,دومينغا عبود ,فاداي خريهللا ,كالديس سعادة ,زينة قبيسي,
غازي صعب ,ابراهيم عيسى ,فوز عبدهللا.
بعد ذلك عقدت اهليئة املنتخبة اجتماعاً لتوزيع املهام نتج عنها:
رندا الشدايق

رئيساً

بغدانة حجار

انئباً للرئيس

ردينة شجاع

امينة سر

دومينغا عبود

امينة صندوق

فادية خريهللا
غازي صعب

حماسب
ممثل اجلمعية لدى احلكومة

كالديس سعادة

عضواً

زينة قبيسي

عضواً

ابراهيم عيسى

عضواً

فوز عبدهللا

عضواً

 .5حضرت رئيسة اجلمعية اللقاء الذي انعقد يف مدينة هيغ-هولندا وقدمت حماضرة حول "أهداف
مشروع بناء مجعيات قوية يف لبنان" املدعوم من إفال وذلك ما بني  9-7اَب  .2012كما شاركت
مع شركاء يف املشروع من دول اخرى يف مناقشة خربات مجعية املكتبات اللبنانية واملراحل اليت مرت

هبا خالل فرتة املشروع .ومتت لقاءات ومناقشات مع مؤسسات ومجعيات دولية مثل :مجعية املكتبات
االمريكية ,مجعية املكتبات املتخصصة ,مجعية املكتبات الكندية وغريها لبناء عالقات ومشاريع تعاون.
خالل اللقاء مت اتفاق مبدئي مع مجعية املكتبات االمريكية بشخص ( Michael Dowlingمدير
العالقات العامة والعالقات الدولية –مجعية املكتبات االمريكية) على ان ال زايدة على تكاليف اي من
ال  Online Coursesألعضاء مجعية املكتبات اللبنانية.
 .6اقامت اجلمعية وضمن مشروع بناء مجعيات مكتبات قوية ورشة عمل هي االخرية حول
" Sustainabilityاالستدامة" ما بني  2-1حزيران وحضرها العديد من الزمالء والزميالت وكذلك
ممثلني عن وزارة الثقافة والرتبية واجملتمع املدين يف اوتيل الغولدن توليب.
 .7حضور رئيس مجعية املكتبات فوز عبدهللا وعدد من اعضاء اجلمعية االجتماع السنوي لالحتاد
الدويل للمكتبات واملؤسسات (إفال) وذلك يف مدينة هيلسنكي-فنلندا ما بني  17-11اَب 2012
قدم خالهلا حماضراتن  :االوىل بعنوان "مجعية املكتبات اللبنانية ومشروع بناء مجعية مكتبات قوية"
والثانية بدعوة من رئيسة افال ممثالً اَسيا واوقيانيا وهي بعنوان “Strong Library Associations:
”Stronger IFLA

 .8مت العمل على إكمال مجيع اوراق مجعية املكتبات اللبنانية لدى وزارة الداخلية ونشكر الزميل
سعيد طيارة الذي توىل هذه املهمة وامتامها.
 .9مت االنتهاء من صياغة قانون اساسي ونظام جديد جلمعية املكتبات اللبنانية ونشكر مجيع
االعضاء الذين شاركوا يف هذا العمل .اجلدير ابلذكر ان طموحاتنا كانت اكثر مما حتقق ولكن الشروط
املوضوعة من قبل وزارة الداخلية للجمعيات ضيقت خياراتنا.
 .10متت مناقشة انتساب اعضاء من مجعية املكتبات اللبنانية يف جلان االحتاد الدويل للمكتبات
واملؤسسات (إفال) واالستفادة من تقدميات االحتاد املالية واملعنوية واملهنية .وقد ترشحت رئيسة

اجلمعية رندا الشدايق للمرة االوىل لالنتساب للجنة "ادارة اجلمعيات املكتبية" والزميل فوز عبدهللا
للمرة الثانية للجنة "اَسيا واوقيانيا"  .كما مت االتفاق على دعم االعضاء الذين ينتسبون اىل اي مجعية
او احتاد او مؤسسة اقليمية او دولية.
 .11مت مناقشة عقد املؤمتر الثاين للجمعية يف ااير  2013اال انه تقرر عقد مؤمتر اجلمعية السنوي
كل عامني اي عام .2014
 .12عملت الزميلة زينة قبيسي على حتديث وتنشيط العمل بنشرة اجلمعية اَملني من مجيع االعضاء
التعاون يف هذا اجملال.
 .13متت مناقشة جدول اعمال سنة  2013واقرتحت املواضيع التالية:
• Information Literacy
• )RDA (Resource Description and Access
• E-resources, Licensing and negotiations
• Seminar with the Graduate Student of Information Science about the latest
trends in the field

 .14حضور رئيسة اجلمعية وعدد من االعضاء مؤمتر االحتاد العريب للمكتبات واملؤسسات (افلي) يف
مدينة الدوحة-قطر ما بني  22-18تشرين االول .2012
 .15مت اتصال من رئيس مجعية املكتبات االردنية د .رحبي عليان برئيسة اجلمعية رندا الشدايق
للتعاون يف ندوات ومؤمترات وورش عمل.
 .16مت االتفاق على تفعيل التواصل مع االعضاء املنتسبني جلمعية املكتبات والغري املنتسبني العاملني
يف املكتبات ومراكز املعلومات واالهتمام ابلطالب الذين يدرسون يف اقسام املكتبات وعلوم
املعلومات.

