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הנחיות קלימרה

הנחיות למדיניות חברתית
שילוב חברתי
סיכום
תכולה
הנחיות אלו מתארות דרכים בהן מוזיאונים ,ספריות וארכיונים יכולים לפעול על מנת לטפל בבעיות
של בידוד חברתי המשפיעות על קבוצות שונות של משתמשים.
נושאי מדיניות
מקומם של מוסדות מורשת תרבות הינו אידיאלי לתרומה משמעותית למדיניות של שילוב חברתי על
ידי נקיטת יוזמה להגעה לאנשים בסיכון שבסביבתם ועל ידי חיזוק הלכידות החברתית של האזור או
המחוז שלהם .הדבר כרוך באימוץ מדדים חיובים לשילוב חברתי ,התאמת והגדלת טווח השירותים
המוצעים ,יצירת קשרים חדשים ושותפויות עם הקהילה ,ואיתגור של חלק מהערכים והפרקטיקות
המסורתיים של מוסדות אלו.
הנחיות לביצוע נאות
דרכים בהן מוסדות תרבות יכולים לעזור במלחמה בבידוד חברתי כוללות:
 הכנסת השילוב החברתי כקדימות במדיניות בכל השירותים שלהם
 התייעצות עם קבוצות מורחקות חברתית ושילובן ,ופניה חיובית אליהן.
 איתור שירותים נדרשים ושקילת האפשרויות למקם יחד את המתקנים שלהם עם שירותים
מקומיים אחרים.
 הספקת שירותים ניידים וחיצוניים על מנת להגיע לאנשים בכל האזורים המרוחקים.
 אימוץ שעות פעילות גמישות יותר.
 יצירת שותפויות לפיתוח והספקת שירותים
 הספקת שירותים לאנשים במוסדות
 תפירת שירותים על מנת שיתאימו לצרכי קבוצות ספציפיות.
 הגדרה מחדש של תפקיד הצוות כך שיכלול תפקיד חינוכי ונענה חברתית יותר.
 שינוי דימוים של מוזיאונים ,ספריות ומשרדי רשומות על מנת להפכם למסבירי פנים לקבוצות
מבודדות חברתית ,מבלי להרחיק את המשתמשים המסורתיים.
 דאגה שהאוספים והתצוגות ישקפו את המגוון התרבותי והחברתי של הקהילות המקומיות.
 שימוש מלא ב )Information Society Technologies( IST-למלחמה בבידוד חברתי.
אג'נדה לעתיד
אסטרטגיות לאומיות ובעקבותן מקומיות ברורות יותר מופיעות כיום במדינות רבות ,והן יוכלו לסייע
למוזיאונים ,ספריות וארכיונים לפתח הנחיות ושותפויות לטיפול יעיל בבעיות של שילוב חברתי.
למרות זאת ,נדרשת פעולה ממוקדת ונרחבת יותר .
לתוכן חזרה
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זהות ולכידות חברתית
סיכום
תכולה
הנושאים הנדונים בהנחיות אלו כוללים שונות תרבותית ,לכידות קהילתית ,יצירת תוכן ,אינפורמציה
תרבותית קהילתית ותוכן תרבותי מגוון.
נושאי מדיניות
האיחוד האירופי תומך בפעולות שמתוכננות לעודד שימור ,פיתוח וקידום התרבות ,שהוא מגדיר
כ"שפה ,ספרות ,אומנויות הבמה ,אומנויות ויזואליות ,אומנות ,קולנוע ושידורים" .המדיניות התרבותית
שלו מתמקדת בכבוד לזהות ושונות תרבותיות ומטרתו הינה לשמר ולתמוך בשונות זו ולהפכה
לנגישה לכל.
נציבת האיחוד האירופי החדשה ל , Information Society and Mediaויויאנה רדינג ,הבטיחה
להיות "נציבת החדשנות ,שילוב ויצירתיות" " .חדשנות חייבת לשמש ככוח מניע בלחימה בפער
הדיגיטלי ויחזק את תהליך ליסבון ,שילוב ימגר את הפער הדיגיטלי ויחזק את הזהות האירופית ואת
השונות התרבותית שלה ,באמצעים של פלורליזם במדיה שיספק ביטוי חופשי ליצירתיות" .גברת
רדינג הוסיפה כי" ,הטכנולוגיות החדשות חייבות להבטיח הפצה נרחבת יותר של תמונות ,סיפורים,
היסטוריות וזהויות של אנשים באירופה".
הנחיות לביצוע נאות
כמחסנים של מורשת תרבותית וביטוי תרבות מגוונים ,מוזיאונים ,ספריות וארכיונים בכל אירופה היו
מעורבים במשך ז מן רב במגוון רחב של פעילויות שמטרתן לתמוך בגישה לתרבות .ישנן שתי פנים
לכך:
 הספקת גישה למקורות תרבות מקומיים לקהל גלובלי פוטנציאלי על ידי שימוש מלא ב.ICT -
הדבר יכול לאפשר לאנשים ללמוד על תרבויות אחרות ,לתמוך בתיירות תרבותית וכו'.
 הספקת גישה לשירותים ומקורות לקהילה מקומית מגוונת חברתית
תמיכה בשונות תרבותית מניבה רווחים חינוכיים ,כלכליים וחברתיים ותורמת לאג'נדות של למידה
לאורך כל החיים ,שילוב חברתי והתחדשות כלכלית ויכולה לשחק תפקיד מרכזי בקידום לכידות
חברתית.
אג'נדה לעתיד
מוזיאונים ,ארכיונים וספריות צריכים להתנסות ביצירת מקורות הרלוונטיים לצרכי קהילותיהם .צרכים,
אשר במטרופולינים גדולים ,יכולים להיות מגוונים מאד .ישנה מגמה אצל המשתמשים להפוך ליותר
ויותר מעורבים ביצירת ואיסוף מקורות.
לתוכן חזרה
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 Governmentואזרחות
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בשאלה כיצד המגזר התרבותי יכול לתרום להספקת שירותי הממשל לאזרחים,
באינטראקציות בין הממשל והאזרחים ובהעצמת אזרחים על ידי הספקת גישה למידע ולשירותים.
נושאי מדיניות
אזרחות באיחוד האירופי ,כפי שקודשה בברית רומא וחוזקה לאחר מכן בברית מסטריץ ,מאופיינת
בזכויות וחובות ומעורבות בחיים הפוליטיים .המציאות ,בכל מקרה ,הנה שאזרחים רבים מתייחסים
לאיחוד האירופי ,ולממשלותיהם ,כישויות פוליטיות וכלכליות מרוחקות בלבד .אחת הדרכים לעודד
אזרחות פעילה הנה לשפר את הנגישות למידע ולשירותים ,וזוהי אחת המטרות של ה-
.eGovernment
האיחוד הצהיר על  eGovernmentכקדימות ב . eEurope 2005 Action Plan-בספטמבר ,2003
הנציבות אימצה הודעה שיצאה במסגרת ה eGovernment-הקוראת לכל הרשויות להבטיח גישה
לשירותים ציבוריים לכל האזרחים ,על ידי השקעה בגישות מרובות-פלטפורמות ( ,PCטלוויזיה
דיגיטלית ,מסופים ניידים ,נקודות גישה ציבוריות ועוד).
הנחיות לביצוע נאות
מוסדות תרבות ,בדגילתם בחופש אינטלקטואלי והזכות לגישה למידע ,הנם בעלי תפקיד מוכח
בבניית אזרחות פעילה .הם יכולים לעשות זאת בשני מישורים:
 כשירות ציבורי הם צריכים להציע את שירותיהם באופן אלקטרוני.
 כשירותי מידע הם יכולים להציע מידע על גישה לשירותי ממשלה אלקטרוניים אחרים,
מקומיים ,לאומיים ואירופאים .מידע הינו כלי דמוקרטי רב כוח ,אך הוא צריך להיות מאורגן
ומנוהל כך שלא יציף את המשתמש ,וזהו תפקידם של ספריות וארכיונים בעיקר.
אג'נדה לעתיד
האיחוד האירופי שם כמטרה שכל השירותים הציבוריים יהיו בעלי קישוריות פס רחב והדבר יאפשר
לכל המוזיאונים ,ספריות וארכיונים לספק את שירותיהם באופן אלקטרוני והיות והפס הרחב יגיע
למספר אזרחים גדול יותר ,להגיע לקהלים נרחבים יותר .ככל ששירותי הממשלה המקוונים הופכים
לנפוצים יותר,גישה קלה לאינטרנט עם פס רחב או קישור אלחוטי דרושה לאנשים ללא גישה פרטית
לאינטרנט .הדבר יכול להינתן במוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,אשר יש להם מספר רב של בנינים
ושירותים ניידים במרבית המדינות .

לתוכן חזרה
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למידה (פורמלית וא  -פורמלית)
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בלמידה של ילדים ומבוגרים וכוללות למידה פורמלית כמו גם למידה א-פורמלית
המקושרת בדר ך כלל עם מוזיאונים ,ספריות וארכיונים .ההנחיות מכסות גם שינויים בלמידה הנוצרים
על ידי דיגיטציה של מקורות וגישה לשיטות הספקה טכנולוגיות.
נושאי מדיניות
למידה כדרך חיים ( )lifelong learningהנה "כל פעולות הלמידה המתקיימות לאורך החיים ,במטרה
לשפר את הידע ,המיומנויות והיכולות ,בפרספקטיבה אישית ,אזרחית ,חברתית ו/או הקשורה
לתעסוקה" .למידה זו יכולה ,או שלא ,להיות כרוכה בהשגת הסמכה פורמלית .האיחוד האירופי מחויב
ללמידה כדרך חיים כחלק אינטגרלי מכוונתו להפוך את אירופה לכלכלה ,התחרותית המונעת באופן
דינמי מידע ,ביותר בעולם.
טכנולוגיות חדשות יכולות להציע לכל החברים של הקהילה את ההזדמנות להתאים את הלמידה
לצרכים הספציפיים ולנסיבות שלהם .מוזיאונים ,ספריות וארכיונים רבים הנם מוסדות לימוד
פרואקטיבים .עם זאת ,כל מוסדות המורשת התרבותית צריכים להיענות למדיניות ולהתפתחויות
הפועלו ת כמנועים לשינוי ,כולל מטרות לאומיות ושל האיחוד האירופי שמכוונות להשגת קהילה
מבוססת ידע ,אג'נדות ממשלתיות לשירותים משלבים יותר ,התפתחויות טכנולוגיות אשר מאפשרות
הספקת חינוך דרך טווח הולך וגדל של מכשירים ניידים ואינטראקטיביים ,הצורך למיומנויות מבוססות
ידע במקומות העבודה ,הדרישה של ה eGovernment-לאזרחים המכירים את העולם הדיגיטלי,
הניידות של אנשים המובילה לצורך במיומנויות לשוניות טובות יותר ,אינטגרציה של אנשים בעלי רקע
שונה המובילה לצורך ביסודות מוצקים ללכידות קהילתית ,והגלובליזציה ,אשר מביאה עמה צורך
לשמר זהות תרבותית.
הנחיות לביצוע נאות
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים לבנות תרבות למידה שתוטמע במדיניותם ולמצוא דרכים
למדידתם השפעתם על למידה של אנשים .הם יכולים לתרום להתפתחות של מיומנויות של ילדים על
ידי שיתוף פעולה הדוק יותר עם בתי ספר ועל ידי הספקת מקומות בטוחים ומרגשים בהם ילדים
ילמדו ,כולל מקומות וירטואלים בטוחים .אצל מבוגרים מוסדות התרבות יכולים לתרום לפיתוח
מיומנויות בסיסיות ויכולות מפתח ,השכלה דיגיטלית ומיומנויות המקושרות לתעסוקה ,כמו גם ללמידה
א-פורמלית לשם ההנאה.
אג'נדה לעתיד
דיגיטציה וטכנולוגיות חד שות מגדילות את ההזדמנויות ללמידה .מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים
לעבוד בשיתוף עם מוסדות השכלה לבניית מטרות למידה וסביבות למידה וירטואליות ,וליצירת תוכן
הניתן לשימוש דרך טלוויזיה אינטראקטיבית ומכשירים ניידים.
לתוכן חזרה
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פית וח חברתי וכלכלי
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בדרך בה מוזיאונים ,ספריות וארכיונים תומכים בפיתוח חברתי וכלכלי.
נושאי מדיניות
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים יכולים לסייע לפתח כלכלה מקומית חזקה על ידי תמיכה בעסקים
ובתעשייה מקומיים במספר דרכים הכוללות:
 משיכת תיירות והשקעה פנימית.
 הצעת שירותי מידע.
 עידוד רכישת מיומנויות
 תרומה לשיקום שכונתי וליכולת ההתמדה
 תפקוד כחזית לתעשיית התרבות
הנחיות לביצוע נאות
תיירות כוללת תיירות תרבותית ,שושלתית ווירטואלית ,ומוסדות מורשת תרבות צריכים לקדם את
עצמם כשחקנים מרכזיים בתעשייה זו.
יש לתת את הדעת למקסום הפוטנציאל של שירותי תרבות למשיכת השקעות פנימיות.
גישה למידע הנה חיונית לעסקים ולארגונים מכל הסוגים .גישה נטולת תפרים למידע מדויק ועדכני
צריכה להינתן סביב לשעון דרך מגוון ערוצים .יש לתת את הדעת לפיתוח פורטלים ומידע מותאם
אישית הרלוונטיים לצרכי הקהילה.
התפקיד החינוכי של מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריך להיות מנוצל להגדלת את המיומנויות של כוח
העבודה המקומי.
אג'נדה לעתיד
בשנים האחרונות המידע והידע צברו הכרה כנכסים כלכלים ,מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים
לזכות בהכרה מקבילה כשערים ,מדריכים ,נווטים ויצרנים של תוכן תרבותי בכלכלת המידע .תעשיית
התרבות צפויה להמשיך לגדול תוך ניצול התוכן של מוזיאונים ,ספריות וארכיונים והמיומנויות של
הצוות שלהם .מוזיאונים ,ספריות וארכיונים הנם בעמדה המאפשרת להם להרים תרומה בעלת
משמעות בתחום והם צריכים לנצל כל הזדמנות לבסס עצמם כשחקנים מובילים.
לתוכן חזרה
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הנחיות קלימרה

הנחיות ניהוליות
תכנון אסטר טגי
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בתוכניות אסטרטגיות ,תוכניות פרויקט ותוכניות עסקיות ,ואסטרטגיות
תרבותיות.
נושאי מדיניות
האיחוד האירופי הוציא לאור את תוכניתו האסטרטגית לתרבות  -תוכנית תרבות  - 2007המבססת
את חזונו ומטרותיו לשנים .2007-2013
מדינות אירופאיות באופן מסורתי ערכו תכנון אסטרטגי לפיתוח חברתי וכלכלי ולמטרות שיקום.
בתחום של תרבות ומידע ,תכנון אסטרטגי הינו נושא של הזמן האחרון יותר .כיום מוסכם באופן כללי
שלתרבות תרומה חשובה לרווחה של קהילות .תוכניות תרבותיות צריכות לכן להיות משולבות
לאסטרטגיות הממשלתיות לטובת החברה.
הנחיות לביצוע נאות
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים הנם שירותים המסופקים לרשויות מקומיות וככאלו הם עשויים להידרש
לייצר תוכניות ,קרוב לוודאי שעל בסיס שנתי ,לתיאור שירותיהם ,להצגת תרומתם לאג'נדות
הממשלתיות ,ולהספקת עדויות לשביעות רצון המשתמשים והתמורה לכסף .לעיתים יש גם צורך
באסטרטגיות משולבות חוצות תחומים .תוכניות אלו צריכות להיתפס כחלק אינטגרלי מהתוכנית
האסטרטגית של הרשות המקומית.
כאשר מוזיאונים ,ספריות וארכיונים מציעים לבצע פרויקט מיוחד ,כגון דיגיטציה של מקורות ,או הצגת
פעילות חיצונית ,הם צריכים לרשום תוכנית פרויקט ,בעיקר אם הם מתמודדים על מימון לפרויקט.
אג'נדה לעתיד
מוסדות תרבות צריכים לספק באופן הולך וגובר עדות לתרומתם לחברה ,צריכים להראות שהם
נותנים ערך תמורת כסף ,ובאופן הולך וגובר הם נדרשים לבקש מימון לפרויקטים מסוימים .היכולת
ליצור תוכנית אסטרטגית ,פרויקט ועסקית נהית מיומנות בסיסית למנהלים.
לתוכן חזרה
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שיתוף פעולה ושותפות
סיכו ם

תכולה
הנחיות אלו עוסקות בהסכמי שיתוף פעולה ,קונסורציום ושותפות בין ארגוני מורשת תרבותית לבין
עצמם ,עם הממשלה ,הממשל המקומי וארגונים מהמגזר הפרטי.
נושאי מדיניות
הצורך לשקול את צרכי הציבור בקונטקסט "הוליסטי" יותר ,משמעותו שמוסדות מורשת צריכים
לעבוד יחד עם מחלקות אחרות של הרשות המקומית ,המגזר החינוכי ,סוכנויות ומשרדים מקומיים
ואזוריים של הממשלה ,כמו גם עם שותפיהם התרבותיים.
ישנו צורך גובר לשירותים אשר מוסד בודד אינו יכול לספק באזור גיאוגרפי נתון .שותפויות נדרשות
על מנת שמגוון השירותים הזמין לציבור יהיה רווחי או על מנת לספק דרך לתחזק ולפתח שירותים
כאשר המימון אינו מספק.
ההופעה של שירותי הרשת והטבע של תוכן דיגיטלי במרחב הממוחשב הנו כוח איתן נוסף בפירוק
של מחסומים ארגוניים וצורך של ארגונים לנקוט בגישה פתוחה ויצירתית לשיתופי פעולה ושותפויות.
הנחיות לביצוע נאות
שותפות הנה אמצעים למטרה .שותפויות בדרך כלל קמות בגלל שהמשתתפים רואים בהן דרך יעילה
להשגת מטרותיהם ויעדיהם .שותפות מצליחה כאשר כל המשתתפים נהנים ותורמים .שותפות
אפקטיבית הנה זו שתוצאותיה הנן הנאות ברורות ומדידות למשתמשים .סוגים שונים של עבודה
משותפת הנם אפקטיביים בהשגת סוגים שונים של מטרות.
אג'נדה לעתיד
החזון לאפשר למשתמש לחפש חומר הקשור לנושא ספציפי ולקבל תשובה אינטגרטיבית ,מבלי
שהמשתמש נדרש לדעת את מקור המידע ,יהיה זה מוזיאון ,ספריה או ארכיון ,תלוי בשיתוף פעולה
בהן מוסדות תרבות בכל רמה שהיא .הפיתוח של הטכנולוגיה הדיגיטלית הופך חזון זה לאפשרי.
הטכנולוגיה הדיגיטלית משפיעה על הפיכת מוסדות התרבות לפחות מנותקים ויותר תלויים זה בזה.
מודלים חדשים כגון מרכזי שירות תרבות אזוריים יכולים לקום כדי לספק יישומים ,פתרונות ושירותים
חדשניים למוסדות התרבות המקומיים לטובת משתמשי הקצה.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים

9

מודלים עסקיים
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות ביישומים של מודלים עסקיים חדשים במוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,בעודם
מחפשים מיקסום של השימוש בשירותים דיגיטליים ,ובאופטימיזציה של הגשמת היעוד הציבורי
שלהם.
נושאי מדיניות
מוסדות מורשת תרבות ,כגון מוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,מתמודדים כיום עם הצורך לערוך
מודרניזציה ,במונחי פישוט תהליכים פנימיים ,רציונליזציה בשימוש במשאבים ,הצמחת רווחים
משימוש שיטתי יותר בנכסים והספקת שירותים טובים יותר לציבור.
מטרת האיחוד האירופי ליצור "קהילת מידע לכל" מספקת למוזיאונים ,ספריות וארכיונים הזדמנויות
חדשות ,אך יוצרת גם אתגרים חדשים לאימוץ טכנולוגיה ושינוי ארגוני .במיוחד צריכים מוסדות אלו
למצוא דרכים לקבוע את העלויות להחדרת שירותים חדשים ודרכים להתמודד עמן .על מנת לעמוד
בהזדמנויות ובאתגרים האלו ,מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים לשקול אימוץ של מודלים עסקיים
חדשים ,אשר יסייעו להם ,ראשית ,להציג שירותים מבוססי טכנולוגיה בהצלחה ,ושנית ,להרחיב את
הגישה המקוונת לאוספים ולשירותים שלהם.
הנחיות לביצוע נאות
צמיחת טכנולוגיות מידע ותקשורת הובילה ליסוד מודלים עסקים מבטיחים חדשים ,אשר נדמה כי הם
בעלי ערך רב למוסדות זיכרון .מודלים של תוכנות בחינם או תוכנות קוד פתוח ,מיקור חוץ וספקי
שירותי אפליקציות כבר התגלו כחשובים ,במיוחד למוזיאונים ,ספריות וארכיונים קטנים או מקומיים.
אג'נדה לעתיד
ניצול הערך של נכסי תרבות מציג אתגרים ,אשר ארגוני המגזר התרבותי צריכים להתמודד עימם
במטרה למצוא פתרונות הולמים לצרכים של הקהל שלהם .מודלים עסקיים הופכים לחשובים יותר
ויותר למוסדות מורשת תרבותית ,וכאשר הם מבוססים על גישה של שיתוף פעולה ,הם יכולים לקדם
ביצוע נאות וידע ,וליצור הזדמנויות חדשות לניצול הטוב ביותר של הון אינטלקטואלי ולבנית נכסים
חדשים.
לתוכן חזרה
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איוש
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בסוגיות איוש הכוללות את המיומנויות הנדרשות ,גיוס עובדים ,הדרכה ,פיתוח
מקצועי מתמשך ומיומנויות הניתנות להעברה בין תחומים.
נושאי מדיניות
בשנים האחרונות ישנם שינויים רבים בדרך בה שירותים ניתנים על ידי מוזיאונים ,ספריות וארכיונים,
וקרוב לוודאי שהשנים הקרובות ימשיכו לספק אתגרים לצוות המוסדות האלו.
יש למצוא דרכים להבטיח שלמוזיאונים ,ספריות וארכיונים יהיה צוות שלו המיומנויות הנדרשות
להספקת שירותים בעידן הדיגיטלי כנגד תפאורת הרקע של טכנולוגיות מתפתחות במהירות ,כוח
עבודה מזדקן ,אוכלוסיה מגוונת תרבותית ,ציפיות גבוהות מצד המשתמשים ,אג'נדות פוליטיות
מאתגרות ,ובמקרים רבים ,תקציבים קטנים.
הנחיות לביצוע נאות
במטרה למשוך מגויסים איכותיים ,המגזר צריך שיווק ,שיציג אותו כמציע קריירה מרגשת ומספקת עם
הזדמנויות למגוון רחב של סוגי עבודה.
ההדרכה צריכה להיות נגישה לכל הצוות במוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,ללא תלות במעמדם ,וכן
למתנדבים .ההדרכה המקצועית באוניברסיטאות צריכה להיות רלוונטית לדרישות מקום העבודה.
הזדמנויות לעדכון המיומנויות וללמידת מיומנויות חדשות צריכות להיות זמינות לכל אורך תקופת
העבודה.
היות ולתחומים השונים ישנם מטרות ואתגרים משותפים ,יש לעודד מיומנויות הניתנות להעברה בין
התחומים במטרה לבנות מגזר תורשת תרבות חזק ומלא חיים בכל אירופה.
אג'נדה לעתיד
עם התפתחות הטכנולוגיה בקצב מהיר ,אנשים יצטרכו לעדכן את המיומנויות שלהם על בסיס קבוע.
לתוכן חזרה
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ביצועים והערכה
סיכום
תכולה
הנחיות אלו מכסות את הנושאים הבאים ,סטטיסטיקות של מוזיאונים ,ארכיונים וספריות ציבוריות
ומדדי ביצועים ,מדדים סטטיסטים חדשים וכלים אחרים להערכת שירותים אלקטרונים ,בנצ'מרקינג
(מטרי ושל תהליך) ,מדדים לערך והשפעה ,שאלונים וסטנדרטים.
נושאי מדיניות
השאלות העיקריות המניעות באופן בינלאומי את האג'נדה של מדידת ביצועי מוזיאונים ,ספריות
וארכיונים הנן:
 מהו שירות טוב וכמה הוא צריך לעלות?
 אם שירות ציבורי טוב כיום שונה מהקונספט של שירות ציבורי בעבר אזי יש צורך ברור
במדדים חדשים .ההתפתחות של שירותים מבוססי אינטרנט הופכים זאת לבלתי נמנע.
 אם ישנה תחרות גוברת על מימון ציבורי ,אזי מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים טיעונים
לזכייה או לה גנה על הכסף שכבר בזבזו .לעיתים הטיעונים הנם פוליטיים בלבד .לרוב הם
רציונאליים ומבוססי עובדות וכאן משתלבים מדדי ביצועים.
הנחיות לביצוע נאות
צופים חיצונים מופתעים לעיתים קרובות מכמות העבודה אשר נעשית על מנת לפתח מדדי ביצועים
לספריות  -ישנם אפילו סטנדרטים בינלאומיים רשמים בנושא .מדדי ביצועים וסטטיסטיקה לארכיונים
ומוזיאונים לא קיבלו תשומת לב בינלאומית רבה כל כך והם אינם מפותחים כל כך.
אג'נדה לעתיד
מדידת השפעה הנה חיונית ועם זאת תחום עבודה מסובך .זיהוי השינוי בחיי אנשים שגרמו ספריות,
מוזיאונים וארכיונים אינו קל ,אבל אינדיקציות מוקדמות מראות שהשפעות משמעותיות נעשות
בתחומי מדיניות מרכזיים ,כגון שילוב חברתי .נעשית עבודה במספר מדינות אירופאיות למציאת
דרכים אמינות למדידת השפעה.
מדדי ביצועים מסורתיים ,כגון ספרים מושאלים לכל חבר באוכלוסיה ,וביקורים או גישה לפריטים,
צריכים להיות מושלמים על ידי מדדים הקשורים לשירותים מבוססי  .ITנושא מיוחד הנו העובדה
ששירותים רבים כאלו הנם (או אמורים להיות) מסופקים ללקוחות שאינם מגיעים פיזית לבניין,
לדוגמא ,למחשבים אישים בבתים ולמכשירים ניידים.
לתוכן חזרה
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סוגיות משפטיות וסוגיות של זכויות
סיכום
תכולה
הנחיות אלו כוללות מספר סוגיות משפטיות מרכזיות ובהן זכויות יוצרים ,רישוי ,הגנת נתונים ופרטיות,
חופש המידע ,שיתוף ושימוש חוזר המידע במגזר הציבורי ,האספקטים החוקיים של מסחר אלקטרוני
ונגישות לאנשים מוגבלים ,בנקודות בהן הן נוגעות למוזיאונים ,ספריות וארכיונים .אלו הנן רק הנחיות
והן לא מהוות ,ואינן מתכוונות להחליף ,יעוץ משפטי .יש לבקש יעוץ כזה בעת ובמקום הצורך.
נושאי מדיניות
האיחוד האירופי אימץ מספר גדול של הנחיות שמטרתן לעודד את הפיתוח של חברת מידע .בנוסף,
הוא הוציא לאור מסמכי דיון וארגן מספר ועידות ושימועים בנושא .ליוזמות רבות של האיחוד האירופי
ישנה חשיבות עבור מוזיאונים ,ספריות וארכיונים.
הנחיות לביצוע נאות
הנחיות אלו מיועדות לקובעי המדיניות במוזיאונים ,ספריות וארכיונים וכוונתן להבטיח בחינת הסוגיות
החשובות ועידוד דרך פעולה מוצלחת .הן מכוונות גם לארגונים מקצועיים ,המיצגים אנשי מקצוע
מגופים אלו ,במטרה שיוכלו לייעץ לחבריהם ולהכין עדויות עבור שתדלנות בממשל לשינויים נדרשים.
הן יכולות לשמש גם כתזכורת ל ממשל ולגופים מממנים שאסור לשכוח סוגיות משפטיות ,בעיקר
זכויות יוצרים וחשיבות זכויות סליקה ,כאשר מתכננים או מספקים מימון לפרויקטי דיגיטציה ארציים.
אג'נדה לעתיד
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים להישאר מעודכנים בחקיקה בתחום זכויות היוצרים במטרה
לערוך שתדלנות לגישה הולמת למידע לכל התושבים ועל מנת לתת הנחיות לדרכי עבודה מוצלחות.
במטרה לאפשר את השימוש במשאבי מגזר המורשת התרבותית בכל אירופה ,יהיה צורך לטפל
בשאלה של תיאום ברמה האירופאית במקרים בהן ישנם הבדלים בחוקים הלאומיים.
יתכן ויהיה צורך בהתאמת חוקי הגנת נתונים במטרה להבטיח שהם יהיו יעילים דיים בהתמודדות עם
ההתקדמות הטכנולוגית.
בנוגע לחופש המידע ,לאזרחים ישנו צורך מתמשך במודעות לזכויותיהם לגישה למידע.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים
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הנחיות קלימרה

הנחיות טכניות
טכנולוגיות ותשתיות יסודיות
סיכום
תכולה
מגזר מורשת התרבות שואף לספק שירותים ,אשר יהיו בעלי השפעה חברתית ,חינוכית וכלכלית
ניתנת למדידה על הקהילות שלהם .הנחיות אלו מתארות את הטכנולוגיות העיקריות הנמצאות
בבסיס שירותים אלו.
נושאי מדיניות
הטכנולוגיה שינתה כבר את הדרך בה מוזיאונים ,ספריות וארכיונים מספקים שירותים ,ואפשרה
שירותים חדשים שלא ניתן היה לדמיינם לפני מספר שנים.
להספקת שירותים אלקטרונית יש משמעויות על התשתית הכללית ,כולל בנינים ,ריהוט וציוד .בכל
מקרה ,ההנחיות מתמקדות בתשתית הטכנולוגית ,ונושאי המדיניות למוזיאונים ,ספריות וארכיונים
כוללים מציאת דרכים לעמידה בקצב של הטכנולוגיות החדשות המתוחכמות ,אשר הופכות במהירות
למיושנות ,לבחירת הטכנולוגיות הרלוונטיות עבורם ביותר ,לריצוי הציפיות התובעניות של
המשתמשים ,ולעמידה במטרות לאומיות ואירופאיות לנגישות אלקטרונית.
הנחיות לביצוע נאות
טכנולוגיות וסטנדרטים עדיין מופיעים והם ימשיכו להשתנות ולהתפתח לאורך הזמן .מוזיאונים,
ספריות וארכיונים צריכים להיות מודעים לטכנולוגיות וסטנדרטים עדכניים ,ולהימנע מאימוץ
טכנולוגיות וסטנדרטים לא מתאימים או מיושנים .מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים הבנה בנושאים
אלו במטרה לתכנן את עבודתם ולקבוע בה עדיפויות ,במיוחד כאשר הם רוכשים מערכות חדשות או
בוחנים עבודת פיתוח מיועצים חיצונים או קבלני משנה.
אג'נדה לעתיד
טכנולוגיות מתפתחות במהירות וערוצי הובלה נהפכים לקטנים וניידים יותר .מעקב אחר
ההתפתחויות יהיה חשוב מאד למוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,והוא יציב אתגרים במונחי מימון,
תשתית ,מיומנויות צוות וציפיות משתמשים .הצוות וקובעי המדיניות צריכים להשתמש בתקשורת עם
אגודות מקצועיות ,רשימות תפוצה ,עלוני חדשות וטכניקות מודעות אחרות על מנת להישאר
מעודכנים .פרויקטים כמו  ,DigiCULTאשר מנטרים ומעריכים טכנולוגיות קיימות ומתפתחות במיוחד
לטובת מגזר מורשת התרבות ואשר מפרסמים עלוני חדשות ודו"חות טכנולוגיים ,הנם רבי ערך.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים
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דיגיטציה
סיכום
תכולה
הנחיות אלו מקיפות נושאים הנובעים מתהליך הדיגיטציה ,כולל :תכנון ותזרים עבודה ,בחירה ,חומרה
ותוכנה ,פורמטים ,סטנדרטים ,זכויות קניין רוחני ,עיצוב והצגה ,ואחסון.
נושאי מדיניות
הדיגיטציה של חומרים "אנלוגיים" (מסמכים ,תמונות ,חפצים) והיצירה של משאבי מורשת תרבות
דיגיטליים ,הנה תרומה חיונית ל . eEurope-ההתפתחות של משאבים כאלו מציעה הזדמנויות
חדשות ו מפתות למעורבות אזרחים ,שיתכן וקודם לכן לא היו צרכני מוזיאונים ,ספריות וארכיונים.
במיוחד הדבר מציג הזדמנויות לעידוד אזרחים להפוך למשתתפים פעילים ומיומנים ,לנצל את
ההזדמנויות של העולם המרושת בו אנו חיים כיום .ניתן לטעון שגישה לתוכן והמיומנויות ליצירת תוכן
חדש הנן הכרחיות לשגשוג בעולם חדש זה.
הנחיות לביצוע נאות
דיגיטציה היא התהליך של יצירת קבצים דיגיטליים על ידי המרת חומרים אנלוגיים ,שיכולים להיות
חומר י ארכיון מסורתיים (מסמכים ,תוכניות תמונות) או חפצים תלת מימדים כגון חפצי אמנות
במוזיאון או אפילו בנינים הסטורים .העותק הדיגיטלי הנוצר ,או התחליף הדיגיטלי ,מתויק אחר כך
כחומר דיגיטלי ונתון לאותם אתגרים רחבים המעורבים בשמירת הגישה אליו ,בתור חומר "נולד
דיגיטלי" (חומר שנברא בפורמט דיגיטלי שאין לו שווה -ערך אנלוגי) .מפתה לחשוב שתוכנית
דיגיטציה הנה פשוטה ,היות וניתן להשתמש במחשב אישי וסורק זולים עם תוכנה סטנדרטית ליצירת
עותק דיגיטלי .עם זאת התהליכים המעורבים במציאות מורכבים הרבה יותר .האיכות של העותק
הדיגיטלי  ,הפורמט המשמש לשמירתו ,תיאורו ,השימוש המיועד ,השימור ארוך הטווח שלו ,שיטת
ההספקה למשתמשי הקצה ,וההגנה מהפרת זכויות יוצרים ,הנם רק חלק מהדברים שיש לתת עליהם
את הדעת .יתר על כן ,עבור כל סוג של פריט שעובר דיגיטציה ,יש להתחשב בפקטורים שונים על
מנת להבטיח שניתן יהיה לנצל את מלוא הפוטנציאל של התוצאה הדיגיטלית עכשיו ובעתיד.
אג'נדה לעתיד
המצב העתידי האידיאלי הינו מצב בו משתמש הקצה יכול לחפש כל חומר דיגיטלי ,ולצפות ,להוריד
ולהשתמש בו ללא צורך בידיעת מיקום האוסף בו הוא ממוקם ומבלי להידרש לעריכת התאמות
במחשבו .הדבר תלוי האימוץ הנרחב של סטנדרטים ובהסדרת סוגיות זכויות ,אשר יהפכו את יכולת
העבודה ההדדית בין אוספים דיגיטלים לאפשרית.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים
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שימור דיגיטלי
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בשימור ארוך הטווח של חומרים דיגיטליים ,שעברו דיגיטציה וש"נולדו דיגיטליים"
כאחד.
נושאי מדיניות
מטרת שימור המשאבים הנה להבטיח את נגישותם לדורות הנוכחיים והעתידיים .חומרים דיגיטליים
בין ש"נולדו דיגיטליים" ובין שעברו דיגיטציה ,הנם בסכנה של:
 התיישנות טכנולוגית.
 התדרדרות פיזית של אמצעי אחסון.
 הקלות בה שינויים יכולים להיעשות ,המציבה איום על שמירת המקוריות.
 האופי הדינמי של מספר חומרים ש"נולדו דיגיטליים" ,כלומר אלו שנועדו להיות מעודכנים כל
הזמן.
 מחזור החיים של אתר ,אשר הינו בהערכה בין  100-44יום.
 השאלה האם וכיצד לשמר אוריגינלים.
הנחיות לביצוע נאות
החלטת מפתח התחלתית ,צריכה להינקט בעניין סלקציה ,זאת אומרת ,אילו משאבים מצדיקים
שימור .אחרי שבחירת החומרים נעשתה ,יש לבחור את אסטרטגית השימור הטכנית ההולמת,
לדוגמא ,שימור טכנולוגי ,חיקוי טכנולוגיה ,או ניוד נתונים .הבחירה של אסטרטגית השימור תשפיע
על מידת האותנטיות הנדרשת מהחפץ הנשמר.
נדרשות אסטרטגיות לשימור מקוון ושאינו מקוון ,תוך לקיחה בחשבון של דרישות הגישה .רצוי להכין
תוכנית שיקום אחרי אסון ומדיניות ניהול סיכונים.
רצוי להיצמד לסטנדרטים פתוחים לפורמטים ומדיה כאשר מכניסים לארכיונים מקורות דיגיטליים ,כדי
להבטיח יכול עבודה הדדית וכדי להישמר מפני סכנות התיישנות הטכנולוגיה.
אג'נדה לעתיד
סטנדרטים בינלאומיים וספציפיקציות ,מבנים מוגדרים מראש ,מטה-דאטה ופורמטים ברי החלפה
דרושים כדי להבטיח אפשרות שיתוף פעולה כללי ושימוש ארוך טווח.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים
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תיאור משאבים
סיכום
תכולה
הנחיות אלו כוללות את השיטות והמערכות המשמשות לתיאור הכמות הגדלה והולכת של חומרים
דיגיטליים הזמינים כיום במוזיאונים ,ספריות וארכיונים.
נושאי מדיניות
ההתפתחות של האינטרנט משמעה ,שלמוזיאונים ,ספריות וארכיונים יש כעת גישה לכמות גדלה כל
הזמן של מידע דיגיטלי מבוזר הזמין ברשת .חברת הידע ,למידה כל החיים ודחף גדל לאינטראקציה
עם ממשל מקומי באמצעים אלקטרונים ,מעלים את חשיבות איחזור המידע לכל האזרחים .סוגית
המפתח הנה יכולת עבודה הדדית של מידע דיגיטלי .מוסדות מורשת צריכים להבין מהי הדרך
הטובה ביותר בה הם יכולים לסייע למשתמשיהם לגלות ולאחזר מידע לו הם נזקקים בסביה
דיגיטלית ,והדבר מתחיל בתיאור.
מוסדות רבים יוצרים גם תוכן דיגיטלי חדש בעצמם ,בין אם באתר האינטרנט שלהם ובין אם תוכן
מולטימדיה חדש ,הממומן לעיתים על ידי תוכניות דיגיטציה מיוחדות (ראה בהנחיות על דיגיטציה).
הם צריכים להבין כיצד לתאר תוכן חדש זה ,כך שניתן יהיה למצוא אותו בקלות וכדי שיהיה בעל
יכולת עבודה הדדית עם תוכן דיגיטלי אחר.
הנחיות לביצוע נאות
תיאור תוכן כולל את הדרכים השונות בהן ניתן לתאר משאבים על מנת לשפר את דיוק איחזור
המידע ,לדוגמא :מטה-דאטה ,תיאורים ברמת האוסף ,מערכות של אוצר מילים מבוקר כגון אגרונים
ומאפיינים ייחודים .הדבר חשוב היות ואם פריט יתואר באופן שיטתי ,יגדל הסיכוי שהוא ימצא על ידי
מכונה העורכת חיפושים באופן שיטתי.
אג'נדה לעתיד
בעתיד ,אנשים יהיו מוקפים במכונות אמינות ,תגובתיות ונבונות ,המסוגלות להגיב אליהם כפרטים.
טווח הטכנולוגיות המתוארות בהנחיות אלו כבר קיים .אך האינטראקציה הבוגרת שלהם ,הנה רק
דמיונית .היא תשפיע על בתים ,בתי-ספר ,מלונות ,מכוניות ,כלי טייס ,בקיצור ,על כל היבט של
החיים .השפעותיה על מוסדות תרבותיים יהיו מרחיקות לכת.
מבקרים במוסדות תרבות ייהנו מחוויה מותאמת אישית המוגברת על ידי טכניקות של מציאות
מדומה.
לתוכן חזרה

הנחיות קלימרה
סיכומים
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גילוי ואיחזור
סיכום
תכולה
הנחיות אלו כוללות את הסוגיות הנובעות ממציאת מידע בכמות הגדלה של תוכן דיגיטלי הזמינה
כיום.
נושאי מדיניות
ספריות פעלו זה מכבר בסביבת מידע מרושתת ,וכך בהדרגה ,גם ארכיונים ומוזיאונים .הופעת
האינטרנט ,פרושה שגם קטן המוזיאונים ,שלוחת ספריה או שלוחת משרד רשומות יכולים כעת לקבל
גישה למספר הולך וגדל של מידע דיגיטלי מופץ ,זמין ברשת .חברת הידע ,למידה כדרך חיים והדחף
הגדל לאינטראקציה עם הממשלה המרכזית על ידי אמצעים אלקטרוניים ,הופכים גישה קלה למידע
לחשובה לכל אזרח.
הנחיות לביצוע נאות
גילוי ושליפת מידע תלויים באופן בו המידע מתואר .לכן הנחיות אלו ,צריכות להיקרא בשילוב עם
ההנחיות על תיאור משאבים ,שם מתוארים נושאים כמו מטה-דאטה ,טרמינולוגיה (אוצרות מילים
מבוקרים ואֶ גרונים) ומזהי אובייקטים .רבות מהטכנולוגיות המשמשות לגילוי ואיחזור ,מתוארות
בהנחיות על טכנולוגיות ותשתיות יסודיות.
אג'נדה לעתיד
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים יצטרכו להתמודד עם הכמות הגדלה של חומר ,החיוני למשתמשיהם,
אשר יהיה זמין רק באופן אלקטרוני .יתכן וחומר זה יהיה יקר יותר מהמקבילה המודפסת שלו והוא
עלול להיות נתון להשגחה ושליטה של המוציא לאור או המפיץ .רישוי יהיה סוגיה חשובה.
העתיד ייווכח בפירות הפיתוחים הרבים מספור בשדה איחזור המידע ,שיגרמו למערכות הנוכחיות
להיראות פרימיטיביות .סוכנים רובוטיים אנושיים מתוחכמים ,יחפשו תמידית באינטרנט שיעוצב
מבוקר ומזהים ייחודיים .הם ישלפו בדיוק
ָ
במיוחד להקל עליהם לחפש באמצעות מטה -דאטה ,מילון
את מה שמשתמשיהם ירצו ,בגלל שיכירו את הרגלי החיפוש שלהם ,ויעשו זאת אם הללו יהיו
עסוקים .הם לא ישלפו מידע מיותר וגם לא יחמיצו שום דבר רלבנטי ,לא משנה היכן יימצא.
לתוכן חזרה
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ניהול תוכן והקשר
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בניהול תוכן והקשר במוזיאונים ,ספריות וארכיונים .הן מקושרות להנחיות בנושא
תיאור משאבים וגילוי ואיחזור.
נושאי מדיניות
ניהול תוכן מונח ביסוד סיבת הקיום של מוזיאונים ,ספריות וארכיונים .מקורות חייבים להיות מנוהלים,
מאורגנים ומתוארים כדי להישלף ְול ַשמש .בעולם הדיגיטלי ,מקורות אינם מוגבלים על ידי מיקום פיזי
ויכולים להיות משולבים בדרכים רבות ושונות ,כך שהם יכולים לשמש ולשמש מחדש ,לכל מטרה
נדרשת שהיא.
הנחיות לביצוע נאות
קיימות מערכות ניהול משאבים שונות המתאימות לנסיבות שונות ,או המשלימות זו את זו .מוזיאונים,
ספריות וארכיונים מקומיים יצטרכו להחליט איזו מערכת נדרשת ,והאם לקנות מערכת מסחרית,
להשתמש במערכות קוד פתוח או לבנות כזו בעצמם.
מערכות משולבות של מוזיאונים ,ספריות וארכיונים מקשרות יחד את ניהול המשאבים עם ניהול
שירותים ואדמיניסטרציה.
אג'נדה לעתיד
כאשר מערכות מדף בקנה מידה קטן ,יהיו זמינות ובנות -השגה ,הן יהפכו ליותר נפוצות בסקטור
מורשת התרבות .מערכות ותוכנות של מקורות פתוחים ,המוכנות ליישום על ידי מוסדות בעלי גישה
למספר מיומנויות טכניות ,משפיעות כבר עתה .במשך הזמן ,כלים המנוהלים ומפותחים על ידי
רשויות מרכזיות ,עשויים לאפשר לארגונים קטנים יותר להפעיל במידה הולכת וגוברת ,יישומים
מתוחכמים בלי ידע של מומחה.
טכנולוגיות גישה נידת חדשות כגון  ,PDAטלפונים ניידים ,רישות אלחוטי ו( GPS-מערכת מיקום
גלובלית) ישנו את הדרך בה מידע מוצג ויעודדו את השימוש במשאבים במגוון שילובים שונים.
מערכות כגון  GISיאפשרו למבקרים של מוזיאונים ואתרי מורשת וכדומה ליהנות מסיורים מבוססי
מפה ,המספקים גישה למידע תרבותי הרלוונטי למיקומם ולתחומי העניין שלהם .הם אף יאפשרו להם
ליהנות מהיכולת לבחור מקומות מעניינים ולתכנן את מסלוליהם.
לתוכן חזרה
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שירותי מולטימדיה
סיכום
תכולה
הנחיות אלו מכסות את השימושים הזמינים והאפשריים של שירותי מולטימדיה במוזיאונים ,ספריות
וארכיונים .הן מתמקדות בערוצי תוכן והספקה.
נושאי מדיניות
מולטימדיה דיגיטלית יכולה להיות מתוארת כצירוף טקסט ,גרפיקה ,צליל ,אנימציה ווידיאו ,המועברים
על ידי צורה כלשהי של חומרת מחשב .כאשר למשתמש יש בקרה כשלהי על החומר שמוצג ,זה נהיה
למולטימדיה אינטראקטיבית( .ראה הנחיות על אינטראקטיביות).
המדיניות של האיחוד האירופי והממשלות השונות מספקות באופן גדל קונטקסט יציב בו יכולים
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים להתמקד בדיגיטציה ובשירותי מולטימדיה.
מידע ,חינוך ,בידור ,ממשל  -כל אלו מספקים כעת בפורמטי מולטימדיה ובאופן אלקטרוני לכל מקום
בו הם נזקקים .מוזיאונים ,ספריות וארכיונים צריכים לקחת חלק בהספקת תוכן דרך ערוצים מודרניים.
הנחיות לביצוע נאות
תחומים בהם יישומי מולטימדיה הנם יעילים כוללים חינוך והדרכה ,גישה למוגבלים ,זהות ושונות
תרבותית והדרכת סיורים .סטנדרטים של ביצוע נאות מתפתחים ביחס לתשתית ,ערוצי ההובלה,
משאבי אינטרנט והשימוש בהם ,הזרמת מדיה ,ועידות וידאו ,מערוכת מידע גיאוגרפי ומציאות
מדומה.
אג'נדה לעתיד
מקורות מולטימדיה ייכללו בקטלוגים וניתן יהיה לערך בהם חיפוש ואחזור ללא חשיבות לפורמט.
מקורות אחדים כספרים וסדרות אלקטרוניים ,מוזיקה ,סרטים ,וכדומה יהיו בני הורדה ,הישר
מורשה.
ֶ
ממערכות הספק על בסיס "בדיוק בזמן" .הם יירכשו או יסופקו על פי מודל מינוי
בצורה דומה ,מקורות כאלה ישוגרו על פי דרישה הישר למחשבי או מכשירי ה PDA-של המשתמשים,
בלי צורך לבקר במוסד עבור גישה.
מבקרי מוסדות תרבות ייהנו מחוויה אישית המקודמת ע"י טכניקות מציאות מדומה.
לתוכן חזרה
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אינטראק טיביות
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות על משאבי מולטימדיה אינטראקטיביים במוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,וכן
ביישומים של אינטראקטיביות למען ועל ידי המשתמשים.
נושאי מדיניות
האיחוד האירופי מחויב לאירופה שבה לכל האזרחים יהיו גישה ויכולת שימוש בשירותים של
מולטימדית  ISTאינטראקטיבית .מטרת תוכניות האיחוד האירופי לממשל ,למידה ,שילוב ונגישות
אלקטרוניים הנה לאפשר לכל אזרח להיות מעורב ,ופורטלים כגון  Your Voice in Europeהוקמו כדי
לאפשר דיאלוג דו כיווני עם האזרחים.
למוסדות מורשת תרבות מקומיים יש תפקיד שעליהם למלא בהגשמת אג'נדה זאת (ראה הנחיות על
ממשל אלקטרוני  ,למידה ,שילוב חברתי ונגישות לאנשים מוגבלים) .שירותים אינטראקטיביים
מערבים ומעסיקים אנשים .מוצגים אינטראקטיביים במוזיאונים לדוגמא ,פופולאריים מאד .שירותים
אלקטרונים צפויים להגיע להרבה יותר בני -אדם.
הנחיות לביצוע נאות
תוכניות אינטראקטיביות מאפשרות ניווט לא-ליניארי דרך תוכן מולטימדיה שעשוי להכיל טקסט,
תמונותְ ' -סטילס' ,תמונות אנימציה ,צליל ווידיאו .למשתמשים ניתנת הזדמנות לפעול באינטראקציה
עם התוכנית ע"י תשובה לשאלות ,לבצע בחירה וכדומה.
אינטראקטיביות יכולה לשמש :
 לקדם תצוגות גלריה במוזיאונים.
 להציג מידע בדרכים מושכות ויוצרות מעורבות.
 להוות אטרקציה לילדים ,צעירים ,משפחות ובתי -ספר.
 לשמש מכשיר שיווק שיעודד מבקרים לבקר באתר האמיתי.
 לעשות את התצוגות והאתרים נגישים יותר לאנשים עם מוגבלויות ,כולל מוגבלות דפוס.
 להציג מורים פרטיים -אלקטרונים אינטראקטיביים ש"יבחנו" את הלומד.
 לאפשר למשתמשים ליצור ולתרום תוכן.
 לאפשר למשתמשים להגיב באינטראקציה עם קהילות עניין וירטואליות.
 לאפשר התייעצות עם משתמשים ,ע"י סקרים ,שאלונים והצבעות ,מקוונים וכדומה.
אינטראקציה הנה תהליך דו צדדי ומשתמשים צריכים להיות מסוגלים להכניס תוכן ,לקחת חלק
בהתייעצויות וסקרים ,לתקשר עם המוסד ועם אנשים אחרים עם אינטרסים דומים.
אג'נדה לעתיד
עם העלייה במהירותם של מעבדים והפיכתו של הפס הרחב לנורמה ,מצגות מולטימדיה
אינטראקטיביות יהפכו לניתנות להבאה לבתים ,בתי ספר וכדומה ,ולמכשירים ניידים.
לתוכן חזרה
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רב לשוניות
סיכום
תכולה
סוגיות הנכללות בהנחיות אלו כוללות את האספקטים הטכניים של הספקה ואיחזור מידע רב לשוניים.
הנחיות אלו כוללות גם ,במידה מסוימת ,סוגיות של מדיניות שילוב חברתי ,הכרוכות בהספקה של
שירותים בקהילה רב לשונית.
נושאי מדיניות
קהילות רב לשוניות עשויות להיות מורכבות מ:
 אוכלוסיה מקומית ,אשר תמיד הייתה דו לשונית ,כאשר חלק מהאוכלוסייה המקומית הינו
מיעוט לשוני .שפות המיעוט עשויות להיות מוכרות או לא על ידי הממשלה ,וכן עשויות להיות
או לא להיות שפות כתובות.
 אוכלוסיה מקומית המורכבת מקבוצה אחת או יותר של מהגרים .מהגרים עשויים להיות כאלו
שהגיעו רק לאחרונה ,או חברי הקהילה ,אשר חיו במדינה יותר מדור אחד.
חשוב במידה שווה ,שגישה למורשת תרבות תהיה זמינה ברחבי אירופה במגוון השפות האירופאיות
השונות.
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים ידרשו להחלטות מדיניות מסובכות בנוגע לאפשרויות שונות אלו.
הנחיות לביצוע נאות
מוזיאונים ,ספריות וארכיונים ,המשרתים אזורים המכילים אנשים ששפת אמם הנה שפת מיעוט ו/או
אוכלוסיית מהגרים ,חייבים לספק שירותים יעילים לקהילות אלו ,והדבר כולל הספקת שירותים
בשפות הרלוונטיות .הגיוס של צוות מיומן בהתאם הינו קרוב לוודאי הדבר החשוב ביותר שהם יכולים
לעשות בתחום זה.
אתר האינטרנט של המוסד צריך להיות בעל יכולת פ]עולה הדדית בכל אירופה כמו גם להתאים
לקהילות מיעוטים מקומיות .עיצוב האתר צריך להיות מתוכנן בהקפדה עם רב/דו לשוניות מובנית
פנימה מההתחלה.
אג'נדה לעתיד
התפתחויות עתידיות צריכות לכלול שיפורים בגישה רב לשונית למורשת המשותפת שלנו ,דרך,
לדוגמא ,אינוונטרים רב לשוניים של תוכן דיגיטלי ,קבצי רשות רב לשוניים ,תרגום אוטומטי מקוון
וסטנדרטים לאתרי אינטרנט רב לשוניים.
לתוכן חזרה
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התאמה אישית
סיכום
תכולה
הנחיות אלו עוסקות בזיהוי משתמש ,כרטיסים חכמים ותגים חכמים ,מערכות תשלום ,איחזור מידע
מותאם אישית fora ,אינטראקטיבית וטכנולוגית סוכנים.
נושאי מדיניות
צורות מתוחכמות של שירותים אישיים יהיו זמינות בקרוב ב מוזיאונים ,ספריות וארכיונים .התאמה
אישית אינה צריכה להיות מוספת בשל עצמה ,אלא אך רק במקרים בהם היא מביאה ערך מוסף
לחלק נכבד מהמשתמשים..
מערכות התאמה אישית רבות משתמשות בטכנולוגית כרטיסים חכמים ( ,)smartcardהדורשת
טכניקות אימות מתוחכמות יותר ויותר .מוזיאונים ,ספריות ,ארכיונים חייבים להיות מודעים לשינויים
במערכות אימות ולאפשרות שתהליך זה ייהפך למורכב ויקר יותר או שיצא משליטתם .סוגיות אתיות
כגון פרטיות צריכות להיות מטופלות ,אולי על ידי קוד התנהגות .סוגיה נוספת שיש לטפל בה הינה
סוגית איחוד בסיס נתוני המשתמשים עם בסיסי נתוני תוכן.
הנחיות לביצוע נאות
מערכת אישית הנה מערכת ,המגיבה באופן שונה לאנשים שונים ,בשל תגובתם (מפורשת או
מרומזת) לשאלות שנשאלו על ידי המערכת ,או בגלל אינטראקציות קודמות שלהם עם המערכת.
הציבור רגיל לשירותים אלקטרוניים מותאמים אישית המסופקים על ידי בנקים ,סופרמרקטים ועוד,
אשר מאפשרים להם גישה לשירותים מביתם .הציבור יצפה לסוג דומה של שירות ממוסדות אחרים.
אג'נדה לעתיד
ישנו פוטנציאל להתאמה האישית להתגבר על הבעיות של עודף מידע ,חוסר זמן ותנועה מוגברת ,על
ידי כיוון המידע לצרכים האינדיבידואליים של המשתמש .התאמה אישית תשנה מוזיאונים ,ספריות
וארכיונים ממיקוד בתוכן ובנושא למיקוד במשתמש .היתרונות הפוטנציאליים ללמידה לכל החיים (כיוון
לדרישות הלמידה של המשתמש) ,שילוב חברתי (כיוון לצרכי קבוצות משתמשים ,לדוגמא ,אנשים
מוגבלים) ,השכלה דיגיטלית (אפשור רמות של גישה המותאמות ליכולות המשתמש) ,ובנית קהילה
(תפירת המידע לצרכי קבוצות קהילה בעלות אינטרסים דומים ומתן אפשרות למשתמשים לתקשר זה
עם זה) הנם עצומים .חלק מהחזון של רשת סמנטית (ראה בהנחיות על טכנולוגיות יסודיות) הנו
סביבה דיגיטלית בה המערכת תהיה מודעת לנוכחות המשתמש מסוגלת לצפות את התנהגותו
ומסוגלת לספק שירותים מותאמים אישית שיענו על דרישותיו.
לתוכן חזרה
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נגישות לאנשים מוגבלים
סיכום
תכולה
הנחיות אלו דנות באספקטים הטכנולוגים של הפיכת שירותים לנגישים לאנשים מוגבלים .ההנחיות
בנושא שילוב חברתי דנות בצורך להפוך את השירותים לנגישים לכולם ,כולל אנשים מוגבלים ,ועם
סוגיות ניהוליות ,תכנוניות ,פיננסיות וסוגיות של איוש ,וההנחיות בנושא רב לשוניות דנות בגישה
בשפות שונות.
נושאי מדיניות
האיחוד האירופי מחויב להפיכת כל השירותים לזמינים לאנשים מוגבלים ונגישות נכללה בתוכנית
המחקר של האיחוד למעלה מעשר שנים .למדינות חברות רבות יש חקיקה לאומית ו/או הנחיות
הנוגעות לנגישות.
אנשים מוגבלים הנם אנשים בעלי קושי בשימוש באמצעים ,המסופקים לציבור הכללי ,בגלל ליקויים
בחו שים או ליקויים פיזיים ,מוגבלות דפוס או קשיי למידה .ההגדרה כוללת אנשים ,אשר הנם מוגבלים
זמנית כתוצאה ממחלה או תאונה ,אלו הסובלים ממחלה מגבילה ממושכת כגון שגרון ,אלו עם קשיים
הקשורים לגיל ,ואנשים עם מוגבלות למידה.
הנחיות לביצוע נאות
השירותים המסופקים ניתנים לחלוקה לשלוש קטגוריות :גישה פיזית ,גישה לאינפורמציה ,גישה
אינטלקטואלית.
במקרים רבים הסרת כל המכשולים הפיזיים והמבניים הנה קשה אם לא בלתי אפשרית ,אבל זה חיוני
שהסביבה תעשה כמה שיותר חופשייה ממכשולים .גישה למידע יכולה להיעשות במגוון רמות
הדורשות פתרונות טכניים ואנושיים .ארגונים אשר מטרתם להיות משלבים ,צריכים לתפור את
שירותיהם לקבוצות שונות של משתמשים וקהלים ומפתחים אסטרטגיות להספקת גישה
אינטלקטואלית לתוכן של אוספים.
הדיגיטציה יצרה אפשרויות מרגשות לגישה וירטואלית ,אשר צריכות להיות נגישות לכולם .ניתן
להשתמ ש בטכנולוגיה לשיפור הנגישות ,אך היא יכולה להוות גם מחסום לגישה עם היא אינה
מיושמת תוך הכללת שיקולי גישה .
אג'נדה לעתיד
נגישות אלקטרונית ( )e-accessibilityאמיתית תתקיים רק כאשר מוצרי המגמה השלטת יתוכננו על
מנת שיהיו נגישים על ידי קהל משתמשים רחב ככל האפשר .האיחוד האירופי תומך בגישת "תכנון
לכל" ,אשר תוביל לכך שמוצרי ,שירותי ויישומי  ISTיהיו מתאימים לרוב המשתמשים הפוטנציאלים
ללא צורך בהתאמות נוספות.
לתוכן חזרה
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אבטחה
סיכום
תכולה
הנחיות אלו דנות באבטחת משאבים דיגיטליים ומתמקדות באיומים הטכנולוגיים יותר מאשר באיומים
פיזיים ,כגון אש והצפה.
נושאי מדיניות
אבטחה הנה עיקר מרכזי בתוכנית הפעולה  ,e-Europe 2005המתמקדת ב"זמינות ושימוש
הנרחבים ברשתות רחבות פס..והאבטחה של רשתות ומידע".
למשתמשים צריך להיות אמון ובטחון בשירותים ציבוריים ובמידע שהם מספקים .עם זאת ,יש לאזן
בין אבטחה לגישה .אבטחה רבה מדי יכולה להשפיע לרעה על יכולת השימוש ,ויש לאזן את ערך
המשאבים עם עלויות אמצעי האבטחה.
פרוצדורות אבטחה נדרשות על מנת להבטיח את העמידה בדרישות משפטיות ,לדוגמא ,זכויות
יוצרים ,רישיונות ,והגנת נתונים ,כמו גם על מנת לשמור על משאבים כנגד גניבה או אובדן ושינוי מכוון
או מקרי.
הנחיות לביצוע נאות
הצעד הראשון בהגנת משאבים הנה ידיעת המשתמשים .מערכת רישום וזיהוי משתמש הנה יעילה
במעקב אחרי משת משים בחומרים רגישים ,בעלי ערם או מוגנים על ידי זכויות יוצרים .מערכות כאלו
יכולות גם להגן על תמונות דיגיטליות בעוד הן מועברות ברשת אם נעשה שימוש במערכת הצפנה
כגון .Public Key Cryptography
האותנטיות והשלמות של משאבים דיגיטליים הנה חשובה במיוחד למסמכים פוליטיים או משפטיים.
מומלץ לעמוד בסטנדרטים של ניהול רשומות על מנת להגן על מידע .שיטות של הגנת משאבים כנגד
שינוי (מכוון או מקרי) ,גניבה והעתקה לא חוקית כוללות כתב סתרים ,סימני מים דיגיטלייםfirewalls ,
ותוכנות נגד וירוסים.
מערכת אבטחה ,שתגן על פרטי כרטיס האשראי של המשתמש הנה הכרחית אם טובין או שירותים
נסחרים באינטרנט ,בטלפון או במכשיר נייד.
אג'נדה לעתיד
הגידול בשימוש ביחידות ניידות יעודד מחקר שיעסוק בפיתוח טכנולוגיה שתבטיח שטרנזקציות יוכלו
להתבצע באופן בטוח ,בכל מקום וזמן שאנשים צריכים אותן.
לתוכן חזרה
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