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Provenance of knowledge 1# 

לשחזר במטרה  המתבצע פריטה מקור\מוצאאודות  מחקר – Provenance of knowledgeהיה  הנושא המרכזי של הכנס 

 לאשר ולתקף את המידע שמתועד במערכת הקטלוג. על מנת ו פריט את כל שרשרת היצור, השימוש, הפירוש וההפצה של

 במהלך הכנס היו הרצאות של אנשי צוות במוזאונים שהציגו מקרי בוחן של הנושא.

 

1.1  

 How a Museum Object ‘Remembers its Facts’: Evidence, Representation and Curation in" :הרצאת הפתיחה

the Continuum"  הועברה על ידיCostis Dallas במחלקה למידע שבאוניברסיטת מזואולוגיה, פרופ' בתוכנית ללימודי ,

 טורונטו. 

Costis  דעות קדומות, מידע שאינו מבוסס ל חשוףהיה אודות האוספים קטלוג מערכת הבשתועד  המידעשעד לא מזמן  טוען

שחקנים חדשים, תהליכים וגילויים  חדשים על הדרך בה ניתן לאסוף מידע על אובייקט קוראים כיום . נוספותומורכבויות 

 קהילת הדקומונטציה המוזאלית מודעת לאתגר. טלוג המידע. אובייקט בקלחשיבה מחודשת על הדרך בה אנו מייצגים 

 

 

 . ראייה ותיעוד תרבותיהוא  אובייקט . התהליךהיום תיאור האובייקט הוא  אובייקט.רשמים תיארו באופן מסורתי 

  מהם הראיות לאובייקט? מהי עובדה?. ביטחון לגבי המידע ,כמה המידע נכון : המידע אמינותל להתייחסיש 

 : החומר ממנו עשוי האובייקט:דוגמאל

  .יש שינוי כימי בחומרים. אנחנו אוספים את המידע על האובייקט ואז הוא עובר שינוי 

 .מצבים היברדים 

יצירת קבוצות  .אנשיםו חשיבות של שיתוף המידע בין קהילות ולכן יש אנשים ממקומות שונים יפרשו מידע בצורה שונה

  .למידע אמין ומבוסס תוביל עבודה

 

 



 היו מקרי בוחן ממוזאונים בעולם.  Provenance of knowledgeהרצאות נוספות אודות 

1.2  

 משתי זוויות שונות:  - Oral documentation  -לשתי הרצאות התייחסו 

 Documenting Heritage of Nokia - From Discussions to Catalogue אודות Emilia Västiהרצאתה של 

אשר נאסף על  Nokiaהתקשורת של  קיבל בתרומה את אוסף 2015 -שבהמוזאון הטכנולוגי בהלסינקי המקרה של את  הציגה

 . 1960-2010 מ כיל פריטיםמהאוסף . החברה  ידי עובדי

 חדשנות של החברה. הפריטים ועל הטכנולוגיה וה לאסוף מידע עלהם חשבו על הדרך הטובה ביותר כשהאוסף נתרם 

 .Nokiaשל נוקיה. טרום הסדנאות הם ערכו סקר על הרקע של הצוות של  המקצועי הצוות  החליטו לקיים סדנא עםהם 

מידע ה להרחבתחשיבות לתעד את המידע שאצל הצוות  יש .במהלך הסדנא הם ראיינו את העובדים. התהליך היה חיובי

 אך טרם עלה לאתר.  CMSבמערכת  המידע מקוטלגכיום שידוע מהמוצר עצמו. 

 

 

 



1.3  

 .Artwork turned into the narrator of an epicבנושא:  Hasmik Altunyanדוגמא אחרת לנושא בהרצאתה של 

Case Study: David of Sassoun 

 את הקשר בין אמנות לתיעוד בע"פ כדרך טובה להעברת מידע.  ההרצאה הציגה

– David as sassonהיא הרחיבה אודות הסיפור אפוס סיפורים שעוברים במסורת.  -  Epicsהמרצה החלה בהקדמה אודות 

 https://en.wikipedia.org/wiki/David_of_Sassoun בארמניה.הנחשב כסיפור אפוס 

חשיבות בזכות הוא בעל המרצה  . לטענתבמשפחהעובר ובכל רחבי ארמניה, נלמד בבית הספר ומסופר הסיפור מוכר 

בשלב  זה חלק מתוכניות הלימודים.ו מציירים את הסיפורבארמניה ילדים גם בימנו  .את הסיפור ומציירים מפסלים האמנות:

  אמנות בכל מקום בעיר.סיפור באת ה ליצורמסוים החלו 

 

 

1.4  

 Theפריט :  עלמחקר אודות ה תיעודההתייחסה לאופן בו ניתן להעמיק את  Tanya Szrajberהרצאתה של 

preservation of changes of knowledge and its sources: theoretical, practical and ethical 

considerations 

 . British museum -ב טניה אוצרת

א מאוד דרמתי. הנושא הוא לא רק לשמר את מקור המידע על פריט או לספק מידע על אובייקט הוה זמין,בימנו כשמידע רב 

מידע גם הם צריכים להיות מתועדים במערכת הקטלוג. זה מוביל לכמה דילמות. איסוף האת מקור המידע. השינויים ב

(. במקרים רבים ראשית עלינו להחליט איזה מידע חשוב שיתועד במערכת ולאיזה מקור אנחנו משייכים )בגלל עומס המידע

על האובייקט ולא את התפתחות המידע על האובייקט. שיקולים כאלו צריכים להילקח בחשבון  אין לנו את המידע המקורי

 בתיעוד ובטרמינולוגיה ובסופו של דבר בחשיפתו לציבור. 

. המידע  CMSמתועד במערכת ה  Provenance of knowledge -התיעוד של המחקר אודות ה British museum -ב

 : אודות מחקרל המתייחסים  Commentsשדות של מתחלק בין מידע מתוך האובייקט לבין 

  ודאותהרמת  

 :מקורות המידע Provenance information 

  או החוקר.של האוצר טקסט חופשי הערות 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_of_Sassoun


 

 

 :האוצרים והחוקריםמקורות המידע שבשימוש 

 ארכיון 

 פרסומים 

 אינטרנט 

  סרטים, דימויים.ויזואלי: מידע 



 

 

 לזהות את כל מקורות המידע ואת התורמים למקור המידע.. :Trace the originיש חשיבות רבה לאתר את המידע המהימן

מסוימים, ברמות כן. אבל במקרים  מסוימיםבמקרים  האם באמת ניתן להגיע למקור המידע על אובייקט?של המרצה: שאלה 

 .מידע רב יכול לבלבלה דורש זמן ואחרות לא. משום שז

 

1.5  

-Re :הגיעו למדינה אחרתאחת של מדינה  אוספים שהיו חלק מהמורשת התרבותיתהתייחסו לאופן בו  אחרותהרצאות 

contextualizing the Museum collections and objects to their origin . 

.  פריטים נשארו במוזאונים בקפריסין 90. רק 1974היא קפריסין. שאוסף עצום נלקח לאחר הכיבוש הטורקי ב דוגמא לכך 

 און הבריטי ואחרים לאוסטרליה.הרב הגדול עבר למוז

        

 



תלת ב דיגיטציהלהיבטים של דיגיטציה. הפתרון שהם מצאו לתיעוד המידע הוא  אלאלאספקטים החוקיים הדיון לא התייחס 

 .מימד

 

 

 : זה לעבוד בשיתוף פעולה בינלאומי לאיסוף המידעלגבי הנושא  מה שניתן לעשות בצורה אקטיבית

 מחקרשתבצע –קהילה  ליצור 

  רשתות חברתיות  – פלטפורמהליצור 

  דיגיטלית. שייאגרמידע 

 

1.6  

בנושא זה העברתי גם אני  .Object information as historical source: ב נוספות שהתייחסו לנושא עסקוהרצאות 

ניתן . לציון-במוזאון ראשוןשמחקר אודות אוסף החפצים העל  – Identify and Define What We See :  הרצאה

 את ההרצאה ולראות את המצגת בקבצים המצורפים באתר האיגוד.לקרוא 

תערוכת הקבע ב  בשהציגה את תהליך איסוף המידע אודות אוסף הפריטים  Eleni Zgouletaהרצאה אחת הועברה על ידי 

Grand Egyptian Museum  

 



גו. פריטים יוצ 50,000. אוסףמידע איכותי על הליש חשיבות ולכן התערוכות הן לב המוזאון . בימים אלומוזאון שנבנה 

 על ידי ועדה.   נבחרו פריטיםנוספים במחסן ולהדרכה. ה 50,000

 :תיעוד הפריטים

  התבצע על ידי מערכתGEM . 

 .)רובם היו ברחבי העולם )אוסף וירטואלי  

 קטלוג. לעמוד בסטנדרטים של  היתה המטרה העיקרית של התיעוד 

  באותה רמת קטלוג. קוטלגולא כל הפריטים 

פסלים ואלמנטים מעולם הארכיטקטורה. הרבה פעמים היה צורך לבצע מחקר פיזי בפריט  100האוסף הראשון שטופל: 

בעל חשיבות לציבור ולכן קיבל חשיבות עליונה.  בוצעה הערכה של  שהוא אמון' ענח תותאוסף נוסף הוא עצמו.  אוסף 

היה גם עניין סביב התיאור: יש פריטים  לפי תזאורוס. תויגוולכן הם  האובייקטים  וגיוהאוסף ומטרותיו. היתה חשיבות לס

  .ממצרייםשתוארו ולאחרים לא היה תיאור בכלל. הפריטים קוטלגו על ידי צוות 

 

 

 

 



 Spectrum - אוספים לניהול הבריטי הסטנדרט 2#

הפרוצדרות של מחזור הסטנדרט מתייחס לכל  .Spectrum התקיימה סדנא בנושא הסטנדרט הבריטי לניהול אוספים כנסב

 .בבריטניה Collections trustאת הסדנא העביר גורדון מקנה מארגון החיים של פריט באוסף מוזאלי. 

בימים אלו פורום מנהלי האוספים והרשמים בישראל מתרגם שהועבר בכנס משום שלעניות דעתי זה הנושא החשוב ביותר 

הקשרים שנוצרו עם אנשי הארגון ואנשי מוזאונים במדינות  ד,המידע שנלמ . את הסטנדרט הבריטי תוך התאמתו לישראל

 בתהליך.לפורום שתרגמו את הסטנדרט יסיעו 

 

 

 

 

2.1  

 הקדמה: 

 . הרעיון היה להציג את כל הספקטרום של מה שקורה לפריט במוזאון. 70 -להתפתח בשנות ה החל Spectrumסטנדרט ה



מצוותים של נוצר היתה יוזמה ממשלתית. הוא . זו לא Collections trustעל ידי ארגון בשם  1991 -ב יצא לאורהסטנדרט 

במעבר לגרסה הנוכחית הם ביצעו גרסאות.  5 -יצאו כ ועד היוםמוזאונים. הגרסה הראשונה היתה ספר עב כרס. מאז אנשי 

נים בבריטניה מחויבים לעמוד המוזאו .0.5 – יצאה הגרסה החמישית 2017 -בסקר בקרב המשתמשים ויצרו קבוצות עבודה. 

 . Art councilבסטנדרט מול ה 

בשנים האחרונות הסטנדרט אומץ ותורגם במספר מדינות בעולם: בלגיה, ברזיל, פינלנד, גרמניה, הולנד, נורבגיה, פולין, 

  פורטוגל ושבדיה.

בתהליך משתמשים, פרגמטי, תף: מתייעצים עם המשזוהי שפה לעוסקים בניהול אוספים,  העיקרון מאחורי הסטנדרט:

 .: המטרה להמשיך ולעדכן ולהתאים לשינויים בעתידמתמשך

 התקינה הבינלאומית. – ISO חופשי להורדה ואומץ על ידי, יוצר אחידותשיתופי,   : נהיר, בשפה האנגלית,יתרונותיו

 

 הן: Spectrumשל  בסיסיותהפרוצדורות ה 10

 Object entry –  רישום של כל הפריטים שהם תחת אחריות המוזאון מכל סיבה שהיא:  –כניסת פריט לאוסף

 השאלה, רכישה או רכישה פוטנציאלית.

 Acquisition and accessioning –  לקיחת אחריות משפטית על הפריטים. במיוחד בנוגע להוספה של  –קבלה

 פריטים לאוסף הקבע. 

 Location and movement control – מידע אודות המיקום של הפריטים ועדכון המידע  – מיקום ותנועת פריטים

 בעת שינוי.

 Inventory – .רישום מידע בסיסי על הפריטים 

  - Cataloguing ניהול המידע הידוע על הפריטים ועדכונם. –קטלוג 

 Object exit –  מידע על יציאת פריטים מהאוסף שהיו תחת אחריות מנהל האוסף. –יציאת פריט מהאוסף 

 Loans in (borrowing objects) –  ניהול פריטים שהושאלו לתקופת זמן מוגדרת ולמטרה ספציפית. –שאילה 

 Loans out (lending objects) –  בקשות להשאלת פריטים וניהול תהליך ההשאלה עד החזרת הפריטים. –השאלה 

 Documentation planning – .תיעוד המידע במערכת במטרה להמשיך ולהוסיף מידע 

 

 צדורות נוספות:פרו

 Condition checking and technical assessment  - תיאור מצבם הפיזי של הפריטים . 

 Collections care and conservation – וטיפול תיאור מידע על פריטים שעברו שימור. 

 Valuation –  מאוסף הקבע או בהשאלה. –הערך הכספי של הפריטים 

 Insurance and indemnity – וח לאובייקטים שבאוסף ובהשאלה כנגד נזק ואובדןביט 

 Emergency planning for collections –  מידע אודות סיכונים אפשריים לפריטים והפעולות שיש לבצע

 במקרי חירום.

 Damage and loss - .התייחסות לנזק ואובדן של אובייקטים באוסף 

 Deaccessioning and disposal – סף הקבע וניהול הוצאת האובייקטים באמצעות הוצאה של פריטים מאו

 שיטה מוסכמת.

 Rights management – .ניהול זכויות יוצרים, קניין רוחני וזכויות הגנה על מידע שמתייחסות לאוביקט 

 Reproduction –  ניהול מידע אודות יצירת תצלומים וסוגים נוספים של שעתוק האובייקט כולל עותקים

 דיגיטליים.

 Use of collections – .ניהול מידע אודות השימוש באוסף על ידי כל גורם בתוך ומחוץ למוזאון 

 Collection review – .תיעוד של הערכה פורמלית על האוסף 

 

 כל פרוצדורה כוללת: 

 שמסכמת את הפרוצדורה במשפט. הגדרה



 מלא של היקף הפרוצדורה שמסביר מתי יש להשתמש בה.  הסבר

 ובה:הסטנדרט כולל הקדמה 

 .שאלות עקרוניות שיש לשקול בתהליך כתיבת הסטנדרט 

 הדרישות הבסיסיות שיש לקחת בחשבון כשכותבים פרוצדורות 

 הצעות לפרוצדורות:

 שכוללת את הדרישות לפרוצדורה והערות במידת הצורך. גרסת טקסט 

 שמסכם את הדרך המוצעת לבצע דברים. תרשים זרימה

 

 

2.2 

 :תרגום הסטנדרט

מעודד מדינות בעולם   collections trust - . הארגון 0.5במהלך הסדנא למדתי אודות העדכונים של הגרסה האחרונה 

לתרגם את הסטנדרט ולהתאימו לצרכים המקומיים ומאפשר להסדיר את הנושא באופן פורמלי ולחתום על הסכם. הארגון 

  .נותן למדינות שמאמצות את הסטנדרט שירותי: יעוץ והדרכות

 

   מספר מדינות הציגו את התהליך שעברו בתרגום והתאמת הסטנדרט לצרכים המקומיים במדינתם.

 תהליך הטמעת הסטנדרט במדינה כולל את השלבים הבאים:

 אנשי מוזאונים שמעוניינים לבצע את התהליך 

 לתרגום במידה ומעוניינים להאיץ את התהליך תקציב בהתנדבות או תרגום 

  במדינה יםהמקומי םהצרכיהתייחסות לגבי. 

 מול חתימה על הסכם collection trust 

  מולעבודה collection trust –  הצורךבמידת 

 

 . גרמניה, פורטוגל וארצות ערב: קטר, ערב הסעודית: כנס מכמה מדינות שמשתמשות בסטנדרט כגון בהיו נציגויות 

ל. הם החלו לעבוד יש להם שותפות עם ברזי. 2012מול ספקטרום ב  הסכםעל  חתמהש פורטוגל:תהליך העבודה בהוצג 

 .זה סטנדרט שבשימוש מוזאונים רביםש בקבוצות עבודה והחליטו להשתמש בסטנדרט משום

 



 :לבפורטוג העבודהתהליך 

 החלו בטיוטה ראשונית עם חברה שתרגמה בצורה מקצועית. 

 .נעזרו במומחים בקטלוג 

  בסאן פאולו. 2014הסופית ב  הגרסהפרסמו את 

 8 .פרוצדורות בשימוש מוזאונים 

 פרוצדורות שטרם תורגמו. 13ליעוץ אודות  :הם זקוקים כיום 

  0.5בעתיד הם רוצים לעבור לגרסה ו 0.4עובדים בגרסה 

  על בסיס התנדבותי. יהיההתרגום העתידי 

 בתהליך:בעיות 

 תקציב 

 עבודה התנדבותית 

 טרם הוטמעה החדשה הגרסה. 

 ההתאמה למדינה:

 היו בעיות של טרמינולוגיה 

  תוכןבעיות של 

 

 

 

 

 

 



 ויקיפדיה  #3

 .Wikipediaנושא נוסף שהכנס עסק בו הוא השימוש שמוזאונים יכולים לעשות באמצעות השירותים של 

 Collection Documentation Modeling Wikidata and CIDOC-CRM מספר דוברים עסקו בנושא:  

3.1 

Wikidata - Sandra Fauconnier 

ניתן  כפילות. ולמנוע את המידע . מטרתו לאחד 2012 -נוסד ב ש wikidataLink open data סיפרה בקצרה על פרויקט: 

יורפיאנה . Flemish art collection לדוגמא .  wikidataיש ארגונים שהחלו לאמץ את  מפת מונחים.ו ליצור מילון מונחים

 .wikidataממליצה על השימוש אף היא 

 

 

 

 



3.2 

 Museum using Wikipediaבהרצאה הבאה תואר כיצד 

 ויקיפדיה.אמצעות השירותים של חשיפה במלהנות מוזאונים יכולים 

: הדף בויקיפדיה גרם לעלייה בחשיפת Tropen museum:  ניתנו מספר דוגמאות של מוזאונים שעושים שימוש

 ספציפיים.  לאובייקטיםמעלה דפים  – המטרופוליטן המוזאון.

Yale center for british art - החליטו על אסטרטגיה של  .קטן דוגמא של מוזאוןopen access policy. 

 

 :לחשיפת האוספים המוזאון השתמש בשירותי

- GLAM 

- WIKIDATA 

- WIKIPEDIA 

 





 

 

3.3 

הציגה את היתרונות . wikidata שירותי ו  cidoc-crmההרצאה האחרונה התייחסה לאיך ניתן לשלב בין מערכת 

 להעביר מידע מהאחד לשני. – wikidataו   cidoc-crmלשתף מידע בין  והחסרונות של כל אחת מהמערכות וטענה כי ניתן

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



#4 Getty Vocabularies 

 

אשר   Getty Research Instituteמחלקה בתוך – Getty Vocabulariesנושא נוסף שהכנס עסק בו הוא הפרויקט של 

 תזאורוסים בתחום האמנות, ארכיטקטורה, חומרים ארכיונים, שימור וחומרים ביבליוגרפיים.  עוסקת ב

 

  היתרונות של המאגר:

  מבוקר על ידי מומחים בתחום. –איכות 

 .אנשים שותפים ליצירת המונחים 

 התוכני והטכני של המאגר.לכנס הגיעו שני נציגים של הארגון שהציגו עדכונים לגבי הצד 

מבחינה תוכנית תואר תהליך תרומת מידע למאגר על ידי ארגונים או אנשים חיצוניים :

 



 

 

 

 

 



 מבחינה טכנית תוארו החידושים בחיפוש במאגר המידע:

1. http://vocab.getty.edu/aat/300264092 

2. http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=3003753

06 

3. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/ 

 

 

 

http://vocab.getty.edu/aat/300264092
http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300375306
http://www.getty.edu/vow/AATHierarchy?find=&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300375306
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/cona/


 

 


