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הזמנה לסדנת  - SKOSייצוג מילונים מבוקרים
אשר תועבר על ידי:

Regine Stein, Dipl.-Math. - Head of Information Technology
German Documentation Center for Art History www.bildindex.de
Bildarchiv Foto Marburg www.fotomarburg.de
הסדנא תתקיים ב 11-בינואר  2010במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב ,תל אביב.
הסדנא מאורגנת במשותף על ידי מקש  ,המסגרת שמרכזת את השתתפות ישראל במיזם
ומשרד ה W3C -בישראל המופעל על ידי איגוד האינטרנט הישראלי.

ATHENA

הסדנא מיועדת לאנשי מדעי המידע  -ספרנים ,רשמים במוזיאונים  ,ארכיונאים – מספריות מוזיאונים
וארכיונים מישראל ולאנשי המחשב שפועלים יחד איתם.
המטרה המרכזית של הסדנא היא הכרות עם ייצוגם של מילונים מבוקרים (דוגמת תזאורוס וטקסונומיות)
באמצעות  .Simple Knowledge Organization System SKOSכמו כן תתקיים היכרות בלתי אמצעית עם
המערכות החדשות של מטה -דטה לתיאור עצמי תרבות ) .(Cultural Objectsהסדנא תתקיים בשפה
האנגלית.
 Regine Steinאחראית על טכנולוגיות המידע במרכז התיעוד של גרמניה לתולדות האומנות  .במסגרת זו
היא הי יתה שותפה לפיתוח ויישום של הסטנדרטים  Light CDWA , CDWAו . LIDO -מזה מספר שנים
מובילה  Regineאת יישום ה SKOS-בקנה מידה רחב לאינטגרציה של מערכות המידע של המוזיאונים
והספריות בגרמניה.

תוכנית
09:00 – 09:30
09:30 – 09:40
09:40 – 10:45

10:45 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:00

התכנסות
ברכות ופתיחת הסמינר – ד"ר ישע סיון
Regine Stein
התמונה הרחבה :סטנדרטים של מטדטה עבור עצמי תרבות והתאמתם לספרייה
הדיגיטאלית האירופיתEuropeana ,
Regine Stein
 Simple Knowledge Organization System – SKOSויישומיו
הפסקת קפה
אורה זהבי – ספריית אוניברסיטת חיפה
בניית מילון מבוקר לקטלוג עצמי תרבות מישראל על סמך התזאורוס של eJewish.info
ושל מערכת חיפה IHP Index of Hebrew Periodicals
ד"ר אליסון קופיאצקי – מוזיאון ישראל

http://www.athenaeurope.org

http://www.isoc.org.il/w3c

 של מוזיאון ישראלIMAGINE המילונים המבוקרים של מערכת
Regine Stein
SKOS -תרגיל מיפוי של תזאורוס מישראל ל
דיון מסכם בהשתתפות כל המשתתפים

13:00 – 13:45
13:45 – 14:00

השתתפות והרשמה
 ארכיונים ויתר, רשמות במוזיאונים,הסדנא מיועדת לעוסקים או המתכוונים לעסוק בתחום הספרנות
.מדעי המידע
:ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אולם יש להירשם מראש

>> לחצו כאן לטופס הרשמה
dov.winer@gmail.com :או בדואר אלקטרוני

0508-261163 פרטים נוספים בטלפון
,בברכה

דב וינר

ד"ר ישע סיון

מקש לקידום יישומי תקשורת מחשבים
ATHENA מרכז השתתפות ישראל במיזם

W3C -ראש המשרד הישראלי של ה
איגוד האינטרנט הישראלי

:קישורי רקע
1.

2.
3.
4.
5.

Presentation at the SKOS Athena WP4 workshop, Rome 16 Jul 2009
http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id=289http://www.athenaeurope.org/getFile.php?id
=289v
CDWA Lite and museumdat
http://museum.zib.de/museumdat/cdwalite_and_museumdat.pdf
The Cataloging Cultural Objects Experience: Codifying Practice for the Cultural Heritage
Community http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla75/107-coburn-en.pdf
CRM in praxis
http://www.dainst.org/medien/de/workshop_cidoc-crm_abstracts_20091110.pdf
SKOS primer
http://www.w3.org/TR/skos-primer/

