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کے عنوان سے بين ' الئبريريوں کا بدلتہ منظرنامہ: تحقيق،جدت اور معلومات'جامعہ مليہ اسالميہ ميں
  االقوامی الئبريری کانفرنس کا انعقاد

  
: تحقيق،جدت اور معلومات'جامعہ مليہ اسالميہ نے ) مرکزی الئبريری(ڈاکٹر ذاکر حسين الئبريری 

کو ايک بين االقوامی  2020ستمبر ،  16اور  15کے عنوان سے ' الئبريريوں کا بدلتہ منظرنامہ
ی مناسبت الئبريری کانفرنس کا اہتمام کيا ۔ يہ کانفرنس جامعہ مليہ اسالميہ کے صد سالہ پروگرام ک

    سے منعقد کيا گيا تها ۔
  

ہندوستان ، امريکہ اور ديگر ممالک کے نامور مقررين اور ماہرين کی ايک کہکشاں نے الئبريريوں 
کے ابهرتے ہوئے مسائل پر تبادلہ خيال کيا ۔ اس کانفرنس کا مقصد اس ميدان سے وابستہ افراد کی 

   راہم کرنا تها۔تفہيم کو مزيد بڑهانا اور ان کے لئے آسانياں ف
  

کانفرنس کی صدارت جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے کی اور محترمہ 
  کرسٹين ميکنزی ، صدر ، آئی ايف ايل اے نے کليدی خطبہ پيش کيا۔

  
 پروفيسر اختر نے شرکاء کا خيرمقدم کيا اور کہا کہ جامعہ مليہ اسالميہ نے نہ صرف اپنی فاؤنڈيشن

سال پورے کيے بلکہ وزارت تعليم کی اين آئی آر ايف رينکنگ کے ذريعہ ملک کی سب  100کے 
سے بہترين دس يونيورسٹيوں ميں سے ايک ہونے کا علمی اعزاز بهی حاصل کيا ہے۔ وزارت تعليم 
کے ذريعہ ملک کی تمام مرکزی يونيورسٹيوں کی کارکردگی کے جائزه ميں جامعہ مليہ اسالميہ نے 

    پوزيشن حاصل کی۔اول 
  

انہوں نے مزيد کہا کہ تحقيق اور ايجاد و اختراعات علم پر مبنی معيشت اور معاشرے کا الزمی جزو 
ہيں۔ اسٹارٹ اپ کمپنيوں کی ايک بڑی تعداد جديد انکشافات سے چل رہی ہے۔ کسی بهی اداره کے ليے 

قيق کے ذريعہ نيا علم پيدا ہو۔ يہ بہت ضروری ہے کہ علم مستقل طور پر اپ ڈيٹ ہوتا رہے اور تح
ہميں نہ صرف عالمی معيار کی ريسرچ آؤٹ پٹ تيار کرنا ہے بلکہ اپنے تحقيقی نتائج کو سماج اور 

  صنعت کے لئے بهی مفيد بنانا ہے۔
  

انہوں نے مزيد کہا کہ آج ہمارے سامنے چيلينج يہ ہے کہ حقيقی وقت ميں بڑی تعداد ميں صارفين تک 
الئبريريوں کو چاہئے کہ وه اس چيلنج کو مضبوطی سے اٹهائيں اور تحقيق ، علم اور پہونچيں۔ ہماری 



جدت کو فروغ دينے کے لئے نئی حکمت عملی کے ساته قدم آگے بڑهيں ۔ ہماری الئبريريوں کو نئے 
شعبوں ميں تنوع پيدا کرنے اور اپنے تحقيقی اسکالرز کی مدد کے لئے فعال اقدامات کی ضرورت 

   ہے۔
  
 100نفرنس کے کنوينر پروفيسر زبير مينائی ، صد سالہ تقريب کميٹی نے جامعہ مليہ اسالميہ کے کا

سال مکمل ہونے پر ايک انتہائی معلوماتی خطبہ پيش کيا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بهی ادارے کے ليے 
جائزه لينے  سو سال کا سفر کاميابی کے ساته مکمل کرنا فخر کی بات ہے ، ہمارا يہ سفر ہميں خود کا

    اور مزيد مضبوطی سے آگے بڑهنے کے لئے ہمارے عزم اور حوصولوں کو توانائی بخشتا ہے ۔
  

کانفرنس کی صدارت کر رہی محترمہ کرسٹين ميکنزی نے جامعہ مليہ اسالميہ کو اس کے سو سال 
ضرورت  پورے مکمل کرنے پر مبارکباد پيش کی اور آن الئن وسائل تک وسيع پيمانے پر رسائی کی

پر زور ديا۔ انهوں نے کہا مستقبل ميں آن الئن تعليم ہی سيکهنے سکهانے کا ذريعہ ہوگی اس لئے اس 
پر مزيد توجہ دينے کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے الئبريريوں کے ذريعہ کوويڈ کے بعد کے چيلنج سے 

   تگو کی ۔نمٹنے کے لئے آئی ايف ايل اے کے ذريعہ تيار کرده رہنما خطوط کے حوالے سے گف
  

مذاکرات اور الئبريری پيشہ سے متعلق  8ٹيکنيکل سيشنز منعقد ہوئے ، جس ميں  8کانفرنس ميں کل 
ريسرچ پيپرز پيش کيے گئے۔ کانفرنس کا کوآرڈينيٹ جامعہ مليہ اسالميہ کے يونيورسٹی الئبريرين  48

  ڈاکٹر طارق اشرف نے کيا۔
  

  احمد عظيم
  پی ار او ميڈيا کوآرڈينيٹر

  
  
  

 


