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פעולהלשיתוף...(בהר)הדרך



.  בו ישויות שונות מפיקות תועלת זו מפעולתה של זו ותלויות זו בפעולתה של זומצב -פעולהשיתוף 

הסכמה לשיתוף פעולה ועל תחום משותף

 בזהבאותו תהליך עצמו או בתהליכים שונים הקשורים זה –יכולת לתרום

 הערכת היתרונות בשיתוף פעולה   נדרשת

עבודת צוות, הספריה פועלת במהותה במתן שרות ושיתוף פעולה עם חוקרים

משרד מורשת באמצעות הספריה הלאומית  , מאגד אירופאי, והספריהאוניברסיטת חיפה :ישויות

הגדרות מטרות ויעדים פעמים, הגדרת תפקידים, לוחות זמנים, התחייבות, משולב במימון:הסכמה

השיתוף פעולה הוא בקידום פעולה כמו במקרה של שילוב ישראל במאגד האירופאי





ספריות



.

אירופאי-פרויקט בינלאומי



הדיגיטלייםהרוחומדעיהספריה

 תהליכים מואצים של התפתחות עם כניסתן של טכנולוגיות מידע חדשות המביאות לשינויים  עוברים
מהותיים  

 באופי המחקר המדעי והן בשיתוף הפעולה בין הספריות האקדמיות לבין החוקרים בתחומי ידע שינויים
. שונים

 שערכנו בנושא זה עולה כי יש מידה רבה של שונות בין ספריות אקדמיות בעולם המערבי  מבדיקה

זהמעורבותן ותמיכתן בתחום מבחינת 

?אנחנוהיכן











Growth: DESIR sets out to prepare the ground for establishing DARIAH membership in 
six new countries: the UK, Finland, Spain, Switzerland, Czech Republic and Israel



מיצוב הספריה ומעורבות בנושאי מדעי הרוח הדיגיטליים

 העשייה בארץ ומחוצה לה, הכרות עם התחום , מעורבות

שיתוף בפעילות אוניברסיטאית

 קול קורא–לקראת הקמת מרכז תמיכה

אפשרות תמיכה בחוקרי אוניברסיטת חיפה ושיתוף בפרויקטים



נעשהמה
הכרות עם הנעשה בתחומי מדעי הרוח הדיגיטליים בעולם ובאירופה במיוחד

מפגשי הכרות עם המעורבים במאגד האירופאי לקידום תשתיות ומידע פתוח

סקר ומיפוי העשייה בארץ

אתר מדעי הרוח הדיגיטליים

כלים  , הפצת מידע

פניה למשרד המדע והחינוך לתקצוב

 משתתפים דיקני מדעי הרוח  )יום עיון להכרות עם המאגד ונושא מדעי הרוח וקידום מאגד בישראל
(ומדען ראשי משרד המדע

 בנושא מדעי הרוח הדיגיטלייםסדנאות

התקדמות לקראת הקמת קבוצת עין לקראת בניית קונסורציום כחלק ממשימות קבוצת עבודה בפרויקט











סקר ומיפוי פרויקטים מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל

.  הסקר למוסדות מחקר ואקדמיה והן לחוקרים עצמאייםהופץ שאלון 2018בפברואר 

.  שבהם הם מעורבים, במידע אודות פרויקטים במדעי הרוח הדיגיטלייםשיתוף 

:מטרות

 שמות החוקרים, השיטות והכלים, תיאור המשאבים, ברורה של שדה מחקר זהתמונה ,
לשיתופי פעולה  פוטנציאל וגורמי המימון מקדמת המחקר מוסדות 

 משנית בהקשר זה היא לעמוד על חלק מהצרכים והמכשולים עמם מתמודדים  מטרה

.המשותפים והייחודיים בכל פרויקטאת האתגרים ולמפות החוקרים 

 של חוקרים ופרויקטיםל "הפנים לאירופה ולשיתופי פעולה בינעם









"Digital is / will shortly be ubiquitous: 

will the ‘D’ of ‘DH’ (etc.) still mean something in 10 years?

What is the relationship of the “DH Core” with the Others (a.k.a Disciplines, more or less digitally 
flavoured)?

A further model: Cross-pollination

◦Exchange,  Discussions, Conversations…

תמיכה והכרות עם שיטות עבודה חדשות של חוקרים, שיתופיותלהמשך 

"Models of Digital Humanities ecosystems: Lone Wolves, 
Packs and Networks”

Université Grenoble Alpes  "7/10/2018ת Elena Pierazzo' פרופהרצאה 



הלאומיתברמהושותפותמעורבות



הפרויקטמטרות

ומורשתירושליםמשרד–מורשתאגףשל'דרךציוני'מתוכניתחלקהואהפרויקט

בישראללתרבותאלובתחומיםהארכיוןחומרישלבחשיבותםלאומיתהכרהמהווה

והתיאטרוןהעיצוב,המחול,האדריכלותבתחומיארכיוןחומרישלוהנגשהתיעוד,שימור

מתחומיאחדבכלהמקצועיהשדההתפתחות,היצירהתהליכישלמחודשתוהבנהבחינהיאפשרווהנגשתםהתיעודחומריאיגוד

.בישראלוהחברההתרבותעלוהשפעתם,התוכן

מאוספיםמכמהוציבורייםפרטייםאוספיםשלבארץהיסטוריתיעודהמהוויםומסמכיםפריטים,תצלומיםאלפימאותהצגת

.בישראלביותרהחשוביםהתרבותממוסדותומכמהפרטיים

:בפרויקטומנחהמקצועיגורםמהווהמהםאחדשכלמוסדותארבעהשותפיםבמיזם

,האדריכלותתחוםבצלאלועיצובלאמנותהאקדמיה

,המחולתחוםשבע-בתמחוללהקת

התיאטרוןתחוםחיפהבאוניברסיטתלתיאטרוןהחוגונזריאןוסוראיהיונסספריית

.העיצובתחוםואמנותעיצוב,להנדסההמכללה–שנקרו

http://www.bezalel.ac.il/
https://batsheva.co.il/he/home
http://lib.haifa.ac.il/index.php/he/
http://theatre.haifa.ac.il/index.php/he/
http://www.shenkar.ac.il/he


 מומחי תוכן  , אנשי ספריה לאומית, בעלי אוספים-יוצרים)הפרויקט מנוהל תוך כדי שיתוף  ושקיפות
(ונציגי אשכולות

 פעילות שונה בכל שדה–חשיפה לשדה האמנות השונות

 בהכרה והצגת עבודתם האמנותית " זוכים"יוצרים ובעלי אוספים

 לציבורימעבר מהפרטי

 ופריטיםמהלך הכרה וחשיפה של אוספים

שימור

טיפול משפטי  , עיגון זכויות

 בניית מאגר ישראלי לטובת הציבור ולהצגת העשייה בישראל.



האוספים

 סרטוני וידאו וחומרים גרפיים נוספים המתעדים  , תצלומים, מסמכים: באוספים
והמתארים היבטים חשובים וייחודיים של ההיסטוריה התרבותית בארץ ישראל ומדינת  

. וכן את הגופים והאנשים שפעלו בה, ישראל

 בארגונם ובמצבם הפיזי וחלקם אף זקוקים לטיפול שימורי, שונים בגודלםהאוספים.

 ובמקרים  ברשת האינטרנט והארכיונים אינם נגישים כלל לציבור הרחב לא האוספים
רבים לא ניתן אפילו לגשת לחומרים בצורה פיזית

מיפוי של האוספים הקיימים בארץ מכל אחד מתחומי התוכן  '   שלב א

אוספים שיכללו במיזם הסופי ויעברו תהליך דיגיטציה  מדרגתועדות מקצועיות'  שלב ב

.  והנגשה



לצופיםהודעה



תורןרוני:עיצוב,החולםהילד



טבלת ריכוז נתוני המיפוי-תיאטרון ישראלי



שחקניות ושחקנים

גוף תומך

שיווק, ניהול, ההפקה

מעצב תאורה

מעבדים, מלחינים

מעצבים
במאי

דרמטורגית, מחזאית

מקור השראה ספרותי, סופרת

אולם מארח



סקרים



התהליך

אישור ועדת היגוי

חתימת הסכם

איסוף ובניית מבנה

רישום בהתאם לסטנדרטים ותבניות

בדיקות משפטיות לאפשרות הנגשה

דיגיטציה

 הלאומיתלקטלוג הספריה העברה

ואוספים דיגיטלייםפרימ, מתוכנן הנגשה באתר הספריה הלאומית



שותפהחיפהאוניברסיטת

החוג לתאטרון, ר וועדת היגוי"יו, ראש בית ספר לאמנויות, יובל שקד' פרופ

:בספריה

לואיזה בל אשכנזי

מיפוי

 אוספיםעם בעלי קשר

  סקרים

 מייצגמבחר קיטלוגכעת ( אוספים ראשונים בפרויקט)רישום

 אוסף והכנה לרישום בספריה הלאומיתבניית עץ

 דף נחיתה של הפרויקט והתרמה למערכות הספריה הלאומיתבבניית , בתהליכי הפרויקטמעורבות



יוצריםזכויותסוגיות



בפרויקטמקומנו

פ פעולה בין מוסדי"שת

מתהליךהספריה חלק -הפצה ומעורבות-תרומה מקצועית

 האחריםאנשי מקצוע בתחומים שונים ועם העשייה במקומות , עם שותפיםהכרות

מידע פתוח

 עבודהעם דרכי והכרות תשתית בניית

מסמכים ראשוניים במגוון פורמטים

תרומה וקשר עם קהילה



במיזמיםהספריה:סכום

ידע פתוח, עידן מידע פתוח

 ומידעידע הפצת

שותפות וחיבור

 באוניברסיטהלצורך קידום העשייה המקומית הכרות עם חידושים ופעילות

 מיומנותשל צוות ספריה והרחבת ניסיון

 חוברים לפעילות ופרויקטים גם מחוץ לספריהמרצון להיות

הרחבת קהלי יעד

 ותורמתשותפה , הספריה כבעלת ידעמיצוב

אתרים, להוסיף את שם הספריה לפעילויות



תודה


