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دليل لوصف األعمال : فهرسة المواد الثقافية كتاب الفهرسة فيمجموعة من ممارسات  تجمعت

  .٢٠٠٣وذلك منذ صدوره في عام  (CCO)الثقافية وصورها 
وبدائلها  الثقافية وصف وتوثيق وفهرسة المقتنياتهو دليل ل) فهرسة المواد الثقافية( (CCO)إن 

ولكن ال يقتصر على  –هو الفن والعمارة وهذا يتضمن  CCOللـ والتركيز األساسي . البصرية
اللوحات الفنية، النحت، المطبوعات، المخطوطات، الصور الفوتوغرافية، األعمال المبنية،  –

اع مختلفة من األعمال الثقافية وتتضمن أنو CCOكذلك يغطي . التركيبات ووسائل بصرية أخرى
  . مجال الثقافة الملموسةفي أخرى  وظيفيةالمواقع األثرية، اآلثار الفنية، وأي أشياء 

  
لمتاحف ومكتبات اواستخدامه على فهرسة المواقع لمجتمع  CCOتدرس هذه الورقة تأثير 

 ٣الخاصة وذلك من خالل لقد حدد كُتاب هذه الورقة االستراتيجيات العامة للتحديات . الصور
  :وتتضمن مشروعات خزانة العرض. سيناريوهات مختلفة

ثقافية ومجموعات المجموعات التطوير معيار واقعي أو قائم بالفعل من أجل إثراء وتقديم  -١
التاريخ الطبيعي إلى فهارس االتحادات والمستودعات الرقمية وذلك من خالل تناسق بين 

 .museumdat XML)ترميز الموسعةلغة ال(و  CDWA Lite نظم
المعماريين ومشروع أرشيف الموارد المعمارية  في مجتمع التاريخين CCOاستخدام  -٢

(SAHARA) وهو أرشيف مشترك مباشر يضم صوراً فوتوغرافية توثق العمارة ،
قوالب  SAHARAلقد طور مشروع . والمناظر أو المشاهد الثقافية على مستوى العالم

 .الدارسون والمكتبيون اتخدمهفهرسة لكي يسال
مع إرشادات أخرى في الملفات الخاصة باألعمال الثقافية في  CCOتطبيق استخدام  -٣

 .المكتبات
  

إلى مجموعة هامة من الملفات من مجتمع  CCOلقد أدى ظهور ممارسة الفهرسة باستخدام 
والتي ) المتاحفالمكتبات، األرشيف، ( LAMالمتاحف ومكتبات الصور التي تتجه نحو مجاالت 

عملية هذه الورقة على أن كيفية اتخاذ القرار فيما يتعلق ب تابويعلق كُ. تتداخل فيها المداخل
ؤثر على تقارب والتقاء الملفات في يقد ) على سبيل المثال مفاهيم مختلفة حول عمٍل ما(الفهرسة 

   .هذه المجاالت
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