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מאגר תמונות דיגיטליות–הרציונל 
שמירה וארגון תמונות דיגיטליות באמנות ישראלית לצרכי  •

הוראה ומחקר, לימוד

סטודנטים יוכלו להשתמש באוסף הדיגיטלי  / מרצים •
לצורך הצגת תמונות

אין אוסף מספק של אמנות  / החלפת ספריית השקופיות •
ישראלית ברשת האינטרנט

מרכז לחקר האמנות הישראלית–חזון •
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ADAM-יתרונות

מערכת מותאמת לארגון ושימור אוסף דיגיטלי  •

18ALEPHמערכת שהיא חלק מקטלוג הספרייה •
אין צורך לבנות תיזאורוס חדש•
מאפשרת קיטלוג מקצועי/ MARC-המערכת תומכת ב•
)מקטלגים ומשתמשי קצה(המערכת הוטמעה בהצלחה בקרב המשתמשים •

מגוון אפשרויות חיפוש, ממשק ידידותי למשתמש•

המערכת מאפשרת  לשלב מגוון של חומרים  דיגיטליים•
לכל רשומה) טקסטואלי ווידיאו, גרפי(

זכויות יוצרים•

"כרטיס הקורא שלי"כניסה דרך -הרשאות •

עלות כספית נמוכה באופן יחסי•
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בניהול אובקייטים דיגיטלייםמלאהאין תמיכה •

ADAM-חסרונות

:דוגמאות•
הממשק למשתמש הקצה טקסטואלי ולא ויזואלי•

לא ניתן לבנות תת אוספים במערכת•

לא ניתן לבנות מצגות בתוך המערכת•

לא ניתן להציג שני אוביקטים במסך אחד•

תוך שמירה על רזולוציה טובה, לא ניתן להציג פריט מוגדל מהדימוי•

תבנית הכתובה בקודים ספרניים•
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תבנית לקיטלוג אוביקט
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ADAM                                              GUI / OPAC
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Objectsהוספת אוביקט
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Objectsספרייה-בחירת תת
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Objectsשימוש/ סוג תצוגה : בחירה
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Objectsבחירת ספריית אחסון: שרת
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Objectsבחירת קובץ
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- Objectsיצירת תמונה ממוזערת thumbnail
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URL - Objectsהוספת
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ADAM – OPAC כניסה למאגר הדיגיטלי
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חיפוש לפי מילים

דיוקן עצמי
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תוצאות-חיפוש לפי מילים 
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)מחבר(חיפוש לפי אמן 
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חיפוש לפי כותר 
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הרשאות לאורח  / URLתצוגת 
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תמונה בגודל מלא –הרשאות 
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כרטיס הקורא שלי–הרשאות 

12345678

********



ספריית המדרשה לאמנות-מיכל כהנא  

22

זכויות יוצרים  
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תמונה בגודל מלא 

*תמונה בגודל מלא של הדימוי

אין הצגה של הדימוי המלא במצגת כדי לא להפר זכויות יוצרים*
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תצוגת רשומה  
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