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صلي نشرتم 
أ
 تحت عنوان ،2010في عام   (UNESCO, EPA, ICCROM) باللغة الفرنسية من قبل الملف ال

La Documentation des collections de musées: pourquoi? Comment? Guide Pratique (French) 

THE DOCUMENTATION OF MUSEUM COLLECTIONS: WHY? HOW? (English)  
جل التراث )سمات(إلى اللغة العربية من قبل فريق مؤسسة  ة هذا الملفتمت ترجمو 

أ
كامل المسؤولية عن  تحملي والذي سوريون من ا

عمال 
أ
 . وجودتها الترجمةا

  

هم المعلومات النظ
أ
ثريين والباحثين والمهتمين بقضايا التراث الناطقين باللغة العربية في الحصول على ا

أ
رية يهدف هذا العمل إلى مساعدة ال

ثري والحفاظ على التراث. 
أ
 والعملية وفي مواكبة كل التطورات في المجال ال
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 ؟يتم ذلك كيفو ؟ ما الغرض ،ةتوثيق المجموعات المتحفي  
 دليل عملي

 

 
 

 مقدمة
 تنص 

أ
ن "على غيرها و ICOM التي تم وضعها من قبل خالقيات المهنية للتوثيق المتحفيال

أ
لمعايير  المجموعات المتحفية وفقا  توثيق يتم ا

ن يشمل هذا التوثيق التعريف ويجو ،متعارف عليهاهنية م
أ
  قطعةالوصف الكاملين لكل ب ا

أ
الحالة المصدر وو خرى وربطها بالقطع ال

ن تحفظ كل البيانات في مكان وقعها الحالي. كما ينبإلى مباإلضافة  ،المعالجات التي تمت عليهاو
أ
 غي ا

 
ن يتم ا

أ
نظمة إستعادة من وا

أ
دعمها با

 ر لموظفي المتحف وتوفّ 
 
 1عليها". طالع اإلص لهم إمكانية خرين المرخّ المستخدمين ال

 
جل " ،بالتاليو

أ
ي امن ا

أ
دنى من  ةموافقعملية توثيق مهنية وعتبار ا

أ
ا على تلبية الحد ال ن يكون كل متحف قادر 

أ
 ،الشروطللمعايير، يجب ا

و سواء كان فريق صغير
أ
ا ا لف من الزوار". يضم واحد 

 
و مؤسسة وطنية تضم عشرات من الموظفين وعدة ا

أ
 2اثنين من المتطوعين ا

 

ساسي إلى المتاحف الصغيرة )التي تحتوي على  قل من إن الدليل الذي نقدمه هنا موجه بشكل اأ  ، ولكن يمكنقطعة( بموارد محدودة 5000اأ
ن يكو لهذا الدليل يضاأ ا اأ ن  ،للمؤسسات الكبيرة ا  ن مفيد 

أ
 المبادئ هي نفسها.ل

ن تمتلكللمؤسسات  الدليلهذا  سوف يسمح
أ
ساسي با

أ
دنى من المتطلبات لنظام التوثيق ال

أ
 المقتنيات مة إدارة ظومنسنركز هنا على  - الحد ال

و تحسين النظام الحالينظام التوثيق العمل علىب ءالبدإما من  همنموارد التي ستمكّ لامن خالل توجيههم نحو  -  . لديهمالموجود  ، اأ

 
 :من قبللى اإلنترنت عموارد هذه التم نشر معظم 

“EPA-ICCROM, CIDOC, the Museum Documentation Association through its Collections Link 

portal, the US National Park Service, the French Ministry of Culture, the Canadian Heritage 

Information Network (CHIN) and the Canadian Conservation Institute (CCI). EPA-ICCROM” 
 

دنى من المتطلبات وبالتالي فهي مبسطةاإن 
أ
ا لمعاييرهاكل مؤسسة  بإمكان ،إلجراءات الموضحة هنا هي الحد ال ا الخاصة تكييفها وفق  و وفق  ، اأ

 للمعايير الوطنية.
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                             
1 ICOM Code of Ethics, 2006, 2.20. 
2 Jerry Weber, senior adviser, quality standards, MLA (Collections Link, 

http://www.collectionslink.org.uk/accrediation).  

http://www.collectionslink.org.uk/accrediation
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 ؟التوثيق لعمليةما الحاجة  .1
ثرية وال المتاحف تضم

أ
جتماعية، دينية، اتاريخية،  هذه الرسائل من خاللها. قد تكون محددة تقوم بإنشاء مجموعتها الخاصة، إليصال رسائلعديد من القطع ال

هميتها و قتصادية.. الخ. عندماا ثرية من مكانها وسياقها، تقل اأ ك ثر يتم نقل قطعة اأ  ق المرتبطة بها.ئعلى الوثا عتمادا  اتصبح اأ
ثريةعالوة على ذلك، 

أ
بجانب  ا، وسيتم وضعه اونقله اإعارته، اترميمه، اعرضه، استتم دراسته . حيثإلى المتحف تبداأ "حياة جديدة"تصل  عندما فإن القطعة ال

خرى ك ثيرة. مقتنيات  بطريقة فريدة، وتسهيل إدارة كل جانب من جوانب هذه الحياة الجديدة. اتمييزهالضروري من بالتالي و اأ
و التحليل المتحفية تعتمد قيمة المجموعة و التعليم اأ غراض البحث اأ

أ
المرتبطة  عملية التوثيقعلى جودة  كبيرإلى حد  ، وسالمتها وسهولة الوصول إليها()سواء كانت ل

 التوثيق هو عملية تنظيم المعلومات.إن ف وعليه بها.
 
 :ن المتحف بسرعة وفعالية من. وتمكّ المتحفيةقواعد التوثيق مهمة في عملية تنظيم وإدارة المحتويات إن 

 إثبات الملكية  -

 تحديد موقع قطعة معينة  -

 ل المجموعةمعرفة إجمالي عدد القطع التي تشكّ   -

 إجراء جرد  -

 فريدة( للقطعةالتحديد الهوية )  -

 ربط المعلومات بالقطعة -

و الوقت  - و الجهد(الوصول إلى المعلومات بطريقة فعالة واقتصادية )توفير المساحة اأ  اأ

 المساهمة في سالمة المقتنيات -

مينها  -
أ
 تقييم المجموعة بهدف تا

 :متابعة إجراءات اخرى مثل يمكنو من خطوات التوثيق هذه، 

ثرية  -
أ
وا ة،يقيمة تاريخستخدامها في العرض ك إوفهم القطعة ال  ، وما إلى ذلكدينية جتماعية اأ

و مؤقت -  تقديمها في معرض دائم اأ

 الجمهور الباحثين وتمام اهجعلها محط  -

 توسيعهاتحليل المجموعات بهدف  -

عمال الحفظا -
أ
 الترميم للمجموعةو متالك سجل ل

 ، إلختنظيم المخازن وخطة للحفظ الوقائي،  -

 
 بشكل كبير. متشابهةو طورت المتاحف ممارسات مشتركة التجاربمن خالل 

 
ن يكون هناك  ساسي يحتوي على كليجب اأ نهوالمعلومات السجالت نظام توثيق اأ "مجموعة من العناصر المرتبطة ببعضها البعض  ، ويتم تعريف النظام على اأ

ا لهدف  ".معين وببيئتها وتنظيمها وفق 
بيئة التي ترتبط مع بعضها البعض ومع  ، إلخ.(لورقية والرقميةا السجالت، المتحفيسجل ال، رقم القطعنظام التوثيق المتحفي عبارة عن مجموعة من العناصر )

جل  إدارة المقتنيات. حسن المتحف من اأ
  تعتمد الوسائط المختلفة لنظام التوثيق في المتحف على بعضها البعض وتمّكن من إجراء عمليات البحث المتقاطعة.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



6 
 

 يتكون نظام التوثيق من العناصر الستة التالية:
 
 
 

 
    
 
 
 
 

 
 
 

ساسية التي 
أ
حمر الوثائق ال

أ
ربعة باللون ال

أ
 عليها هذا الدليل. يترّكزتشكل العناصر ال

 

عداد نظام التوثيق اليدوي .2  :كيفية ا 
ي قطعة جديدة من قبل المتحف، يجب إدراجه  ضمن سجل المجموعة. ابمجرد قبول اأ

قل بمنحه اسجيلهيكون ت
أ
 في المتحف. لها وتعيين مكان دائم المتحف، وإدراجها في سجل رقم تسجيل، وك تابة الرقم على القطعة اعلى ال

ساسياتمة إلنشاء ز الالموارد العملية التوثيق وتوفر النقاط التالية مرجعية حول  دنى من نظام التوثيق اأ
أ
 .المقتنياتمتطلبات لتنظيم ال، حتى تمتلك الحد ال

 

خرى. إنه مفتاح الوصول إلى جميع المستندات  ل يتم إعطاء الرقم كل قطعة في المجموعة بطريقة فريدة. التسجيليحدد رقم  :التسجيلرقم  1.2 ي قطعة اأ
أ
 فيل

 . كما يجب وضع الرقم على القطعة.انظام التوثيق بالمتحف، ويسمح بربط كل قطعة بالوثائق التي تشير إليه

 

 .التسجيلبرقم  مرتبط يتم سرد جميع القطع  في ترتيب زمني بحيثسجل هو وثيقة إدارية رسمية. هذا ال :المتحفسجل  2.2

ن القطعة مسجلة وي -   المتحف قبل منمملوكة ثبت هذا السجل اأ
ساس إلعداد نظام التوثيق  -

أ
 المتحفيإنه بمثابة حجر ال

 هو ذاكرة المتحف -
سماءم. يتم ترتيب المعلومات المتعلقة مرقّ  مستندن يكون التسجيل في اأ يجب  عمدة( تختلف  حقول بالقطعة في جداول. عدد واأ

أ
 لكل متحف. تبعا  هذه الجداول )ال

 في العمل اليومي.  يمكن استخدام نسخة منهماونتظام، إا بمتحديثهوبهما على حدة  حتفاظ يتم ال ،سجلالن من ينسخت عمل يجب كما 
ن هذا  من اللحظة التي تبداأ فيها وصف القطع،

أ
ا، عندما ينتقل العمل من المهم تطبيق خطة التوثيق وشروطها بشكل دقيق، ل ا لحق   التوثيق المتحفيسيكون مهم 

  الرقمي. نظامال إلى
 

و الك تالوج :اتالبطاق ك تالوج  3.2 ساس، تعد فهرسة البطاقات اأ
أ
بنفس و، التسجيلف البطاقات الموجودة بها بترتيب تصاعدي لرقم تصنّ  .التوثيقلنظام  حجر ال

 من الك تالوج.  سجيل الدخول، ول ينبغي إزالتهاترتيب ت
ن ل تكون متاحة للعموم.  موقع القطعة المعنيةهذه رمز و شريط معدني. ُتظهر بطاقات الك تالوج باستخدام اتثبيتهو البطاقة ، يتم ثقبلهذا السبب  ويجب اأ

 

بهذا النظام و إعارة، ترميم، تصوير .. الخ(.، وكذلك عند نقلها مثل )قع جميع القطع في المجموعةاجيل موتس يجب دائما   :القطعقع اموتحديد نظام  4.2

وضرر.  سيكون من السهل إيجادها في حال حصول سرقة اأ
 

و إزالت لدائم لكل قطعة في المتحف، بحيثيشير إلى الموقع او  :رمز الموقع 1.4.2 ويمكن العثور على القطعة اأ قل  المكان الصحيحإعادتها إلى  ها اأ
أ
قل وقت وبا في اأ

و في حالة عدم وجود ك تالوج اليدويةالالرمز على بطاقة  يفضل ك تابةو جهد ممكن.  سجل.ال، يمكن إضافتها في عمود المالحظات في الك تالوج، اأ

عارتها 2.4.2 و ا 
ي وقت يتم نقل  هو مستند له صفحات مرقمة ومختومة. :سجل حركة القطع ا  جل اإلع قطعة مافي اأ و إخراجهمن اأ ، الدراسةمن المخازن بغرض )ا ارة اأ

 السجل.  هذا فييتم تسجيلها  ،(.لخإ، ترميمال
ن يكون  قام ، ثم تاريخ اإلعادة واسم الشخص الذيتاريخالو ،وجهتهو ، والشخص الذي قام بعملية النقل، القطعةهناك تسجيل مك توب )بالحبر( لرقم  يجب اأ

 .القطعة مستالبا
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خرى متطلبات  5.2
 
ا على سياسات البل :ا و السلطات المشرفة المختلفةاعتماد  ساسدان اأ خرى، مثل سجالت الدخول ، قد تشمل المعايير المطبقة وثائق اأ ية اأ

 ، إلخ.مستندات الملكيةونقل 
 

عادة تنشيط نظام التوثيق المه .3 و غير المك تمل ملكيفية ا 
 
 :ا

 تنبيه  1.3
سباب القيا مجموعتهفي مشروع  التوثيق ل يخلو من المخاطر. يعكس التوثيق الممارسات المهنية للمتحف وتاريخ  ءالبد شخاص المسؤولين عنه. من بين اأ

أ
م وال

ن تكون عمليةبعملية التوثيق، فحص المخزون و ثر رجعي، والتي يجب اأ
أ
ن هذا غا ،لسوء الحظو .تنفذها جميع المتاحف بشكل منتظم المستندات با ا ما يتبين اأ لب 

 .دائما   الحال ليس

نه تم استبدال بعض القطع(.  و اأ ن المجموعات غير كاملة )اأ حيان، تكشف عملية التوثيق اأ
أ
  وهنالذلك في ك ثير من ال

أ
تي الجزء ال

أ
كيف ينبغي تفسير هذه ، صعبيا

ن يتحمل المس المواقف؟  ؤ من يجب اأ
أ
م من كان المشروع؟  واؤ بد نص الذياشخولية؟ ال ن يؤدي كل هذا إلى إجراء تحقيق من جانب إ؟ بقبلهماأ ختصار، يمكن اأ

ن ي ن ،كون له عواقب ل يمكن التنبؤ بهاالشرطة، ويمكن اأ خالقيات المهنيةه خاصة واأ
أ
ا لقواعد ال ي سبب كان من ان المقتنيات، فإن فقدوفق 

أ
يرقى إلى  المتحف، ل

 .سوء السلوك المهني
ن بل  تحت إشرافها، لتجنب القيام بذلك بشكل فرديالسلطات المختصة و دعم منصول على موافقة وحبعد ال المهامبمثل هذه  ءلذلك ُينصح بشدة بالبد يجب اأ

ي موقف  ،فريقالمن قبل يكون  عضاء الفريق، مع الحرص بالطبع على ذكر اأ  .المقتنياتبفيما يتعلق  حساسوالتوقيع على التقرير النهائي من قبل جميع اأ

 

 لمختلف المواقف المحتملة قائمة  2.3
دنى الموصى به )القسم ستحتاج إلى تحليل الوضع الحالي الذي تعمل فيهفي المتحف 

أ
ا من الحد ال . ستساعدك الالزمة للتوثيقمسارات التقييم وال( إلجراء 2، بدء 

 .المعلومات التي تحتاجها، كما ستمكنك من معرفة ةر المطلوبييافي تحديد المع( 2القسم )د المذكورة في الموا

وفكّ  :مقترح *  نه كلما بداأ العمل من جديددون الحاجة إلى إعادة  رفع مستوى النظام الحالي  ل  في جميع الحلول التي ستتيحر اأ
أ
خطاء  تمن نقطة الصفر، زادت ، ل

أ
ال

ا الحلول التي تتطلب معالجة مفرطة  .رتكابهاايمكن  التي يض  رقام  للقطعتجنب اأ و محو اأ رقام اأ و إضافة اأ ن تؤدي إلى تلف اأ  .المقتنياتوالتي يمكن اأ

 
رقام  1.2.3  التسجيل  ا 

رقام تسجيل القطع و .1 رقام الموجودة في السجالت والوثائق.اأ
أ
رقام  هل الموجودات في المتحف ل تتوافق مع ال  ؟المقتنياتعلى  الموجودةيجب تغيير اأ

فضل تجنب تغيير نظام الترقيم 
أ
ا  القيام بذلكإن . المجموعة من جديدوإعادة ترقيم الموجود ل! بشكل عام، من ال مر  غير مرغوب القيام عملية طويلة ومكلفة ويعد اأ

ن الهدف الرئيس به. نه فريد لكل  التسجيل حول رقم يل تنس اأ نه يمّكن من ربط جميع المستندات التي تشير قطعةهو اأ   .اإليه، واأ
 
رقام في صيغ مختلفة. هل يجب توحيد فمختلفين. لذلك  موظفينيوجد العديد من صيغ الترقيم التي تم استخدامها من قبل  .2 من خالل  الصيغالسجل يتضمن اأ

 ات المتعلقة بالقطعة؟ اختيار تنسيق واحد وتطبيقه على كل القطع، مما يعني إضافة رقم إلى كل قطعة معنية وإجراء التغيير الالزم في السجل وعلى جميع المستند
عاله همية، فإن ل كما هو مذكور اأ نه فريد من نوعه لكل قطعة ويمّكن من ربط جميع المستندات التي تش التسجيلرقم  اأ ، فال يهم . إذا تم تحقيق هذا الهدفاير إليهاأ

رقام ليست بنفس التنسيق. ومع ذلك، في المستقبل 
أ
ن يتممن التنسيق و على شكل واحد فضل العمليإذا كانت ال في الدليل اإلجرائي، من  هذا التنسيق وصف اأ

جل إدامة هذ جيال المقبلة من اأ
أ
 .في المتحف العاملينا الخيار لال

 
 ؟المقتنيات من جديد. هل يجب علينا إعادة ترقيم جميع انحن نستخدم هذه الصيغة في التسجيل، لكننا نود تغييره .3
رقام التسجيل ةحاجة ملحّ النت اإذا ك ،ل رقام القديمة. ، فليس من إلى تغيير صيغة اأ

أ
ن نظام الترقيم الجديد بعمليات تسجيل لقطع جديدة، ببداأ إالضروري تغيير ال واأ

 من القديم الى الجديد. الصيغةب تغيير اسباأ مع  في دليل اإلجراءات يتم شرح هذه العملية 
 
رقام التس .4 ولى من المتحفتحتوي اأ

أ
حرف ال

أ
؟المقتنياتتنتمي إليه  تيالقسم ال/جيل على ال

أ
 . هل هذا خطا

 .ل ، هذا مقبول تماما  
 

 المتحف سجل 2.2.3
 ، فقد تساعدك على تحسين الوضع في المتحف الذي تعمل فيه.تنطبق على الموقف الخاص بك إحداها إن وجدتناريوهات المحتملة. يهنالك عدد من الس

و في غيرلدينا "سجل"  .1 نه غير منسق اأ وراق عادية اأ عمدة متشابهة إلى حد ما، فإن /في شكل دفتر مالحظات(. ومع ذلكغالف صلب )يتكون من اأ
أ
ويتم  ،ال

رقام القطع. كل قطعة فيه  تسجيل  حسب تسلسل اأ

 كسجل.  اتصل بمطبعة لمعرفة ما إذا كان من الممكن تثبيت غالف على هذا المستند بحيث يمكنك استخدامه .أ

 تثبيته بشكل صحيح فيمكنك: غالف على المستند و وضعباإلمكان إذا لم يكن  .ب
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فضل امصنّ غالف ) قم بوضعها ضمنفي حال وجود صفحات غير متالصقة مع بعضها البعض،  -
أ
غلق  و ستخدام الورق المقوى غير الحمضي(ف(، )ال اأ

خر  هذا السجل )المستند( ا في ا  دخال المزيد من القيود في السجل رقم ايخ[ بسبب تنسيق غير مطابق. سيتم القائمة مغلقة في ]تار " السجلمضيف 
"،  وتابع عمليات  2ليحمل عنوان "سجل المقتنيات رقم ، وحصول على سجل يتوافق مع المعاييرمن ثم الو ،لو المسؤ /السجلموقعة من منظم  ،" 2

كد من الحتفاظ  لكن ل الخاصة بك في هذا السجل الجديدالتسجي
أ
 سجل القديم. لابتا

 

ن السجل الموجود عبارة عن في حالة  - و مفكرة، اأ ا في قم بإغالقهدفتر مالحظات اأ يخ[ بسبب تنسيق غير مطابق، "قائمة مغلقة في ]تار نهايته ، مضيف 

ليحمل عنوان ، ومع المعاييرالحصول على سجل يتوافق و. لو موقعة من منظم السجل/المسؤ ، " 2 دخال المزيد من القيود في السجل رقماسيتم 
كد من الحتفاظ بالسجل القديم لكن دالسجل الجديليات التسجيل في هذا "،  وتابع عم 2"سجل المقتنيات رقم 

أ
 .تا

 
و سرد جميع  :وغير كاملة مهملةلدينا عدة سجالت  .2 رقام  السيناريوهات مثلهنا يجب عليك استخدام الحس السليم الخاص بك. ل يمكننا تغطية اأ

أ
)سجالت با

رقام  بصيغ، سجالت مختلفة تسجيل  ، وما إلى ذلك(.مختلفة التجمقتنيات مسجلة في س ،مختلفة تسجيلاأ
ن  ن  عتبارالفي يضع يجب اأ ن يتم تسجيل كل قطعة  هو في هذه العملية المهم  العنصراأ . (2.2)واحد يحتوي على الخصائص المشار إليها في  سجلفي من القطع اأ
نها قد تحتوي على معلومات تتعلق كمراجع جميع السجالت، يمكنك استخدام ومع ذلك

أ
ل تكون متناقضة(.  قتنياتالمب، ل م السجل حسب استخدايتم )بشرط اأ
ا مع المعايير التسجيلالتفضيل إذا كان يتوافق مع المعايير. إذا كان تنسيق رقم  يض  رقام من جميع الموجودات.يتوافق اأ

أ
 ، فلن تحتاج إلى إزالة ال

 
شهر/سنوات.تم منذ  فيه خر تسجيلاأ  مدرجة فيه. قطع المجموعة جميع ت، ولكن ليس(2.2) الفقرة لدينا سجل، كما هو موضح في .3   عدة اأ

 إيتم  لمبتسجيل كل القطع التي وذلك تحديث بيانات السجيل،  يجب
 
الرقم  إرفاقبعد منحهم رقم تسجيل )إذا لم يتم ذلك بالفعل( وو ندراجها في السجل حتى ال

 .قطعةعلى كل 
 

رقام بدون القطعمن  مجموعةلدينا  .4  .تسجيل اأ

، مع طع في المجموعة ضمن السجل الجديددخال كل القا، وإرفاق الرقم بالقطعة، على سجل يتوافق مع المعايير، وإعطاء كل قطعة رقم تسجيلحصول ال
مكن رشيف. و استخدام المعلومات الواردة في القائمة إن اأ  احتفظ بالقائمة كمستند اأ

 
 ، لكنه اختفى.كان لدينا سجل .5

نه مستند إداري يضم كل شيء تحتويه اليعد "اختفاء" 
أ
ا ل ا نظر  ا خطير  مر   و .مجموعة المقتنياتسجل اأ

أ
يدي الخطا

أ
، يمكن استخدامه لتخطيط بالتالي إذا وقع في ال

و إخفائها.  هنا يجب:و سرقة اأ

كد من عدم وجود ختبرات الترميم، الورش التعليمية، قاعات العرض، مإجراء بحث شامل للمتحف )المخازن، المكاتب -
أ
 سجل هناك.ال، إلخ( للتا

 إخطار السلطة المسؤلة باختفاء السجل. -
خذ تم، حتى يسجلالتاريخ وظروف اختفاء  إجراء تحقيق داخلي لمعرفة - التدابير الالزمة )ربما من خالل السلطة المشرفة  تحديد من قد يكون المسؤول عن ذلك واأ

 ، إلخ.مثل إخطار الشرطة، صة بك، إذا كان هذا هو اإلجراء(الخا
من وفريق المتحف على بينة من  -

أ
و تعزيز إجراءات الوصول إلى المقتنيات، جعل موظفي ال قفال، وتغيير اأ

أ
من في المتحف، تغيير ال

أ
ع، والتحقق الوضتعزيز ال

 صالت العرض.بانتظام من المخازن و
نه سجل اأ  خالإنشاء سجل إد -  .عيد بناؤه بعد سرقة السجل السابقجديد، مع الحرص على اإلشارة في الصفحة الفتتاحية إلى اأ

 . الغير  القطعسجل المفقود، فاستخدمه إلعادة إنشاء سجل جديد يتوافق مع المعايير. إذا لم تكن النسخة محدثة ، فقم بتسجيل الإذا كنت تمتلك نسخة من اأ
 الجديد.سجل المدرجة في 

 .التسجيلإذا لم يكن لديك نسخة من السجل، فقم بإدراج جميع المقتنيات في سجل جديد بترتيب تصاعدي لرقم . ب
ا السجل القديم لحقا   تم إيجادإذا  - ي مقتنيات جديدة لم تسجل فيه وللمعايير، فننصح بالرجوع إلى السجل القديم إذا كان مطابق  ظ بالسجل احتفال، مع إضافة اأ

رشيف.
أ
خر في ال

 
 ال

 

و معظم الموجودات ل نملك .6  .سجل ولكن لدينا بطاقات تعريفية لجميع اأ
والستفادة من المعلومات الواردة في قطعة لكل  تسجيلالموجودة، بعد تخصيص وتثبيت رقم  المقتنياتجميع  تسجيلوالحصول على سجل يتوافق مع المعايير، 

 .تعريفيةالبطاقات ال
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 إجراء جيد؟ هذا يعتبرهل  ؤقتة منها.مسجل، حتى القطع الالدخال كل القطع الواردة الى المتحف في انقوم ب .7
ن تؤدي هذه الممارسة سابقا  في الواقع، تقوم بعض المتاحف بتسجيل جميع القطع التي تصلها، حتى وإن لم تكن ضمن ملكية المتحف  و . يمكن اأ رتباك االى خلط اأ

نه تم نسيان لو سبة للمسؤ لنيكون واضح با، فال ""مفقودة قطعإذا كانت هناك  على المدى الطويل.
أ
نه ما إذا كانت مفقودة ل عيدت إلى مالكها  ااأ صلي قد اأ

أ
و ما إذا ال اأ

 .مجموعة المقتنيات، ل تعطي هذه الممارسة فكرة واضحة عما يوجد في باإلضافة إلى ذلك ما إلى ذلك(.و كانت قد اختفت )سرقة

خرى في و سباب تتعلق سجل تملكمتاحف اأ
أ
و للنظر فيها قبل بالدراسة، يتم فيه تسجيل جميع القطع التي تصل إلى المتحف بشكل مؤقت )ل و القتناء، اأ ، اأ

إرجاعها إلى مالكها  . و إذا لم يتم ضمها يتمالدائمالمتحف بعد ذلك في سجل  االستحواذ المحتمل(. إذا تم قبول القطعة ضمن المجموعة المتحفية، يتم تسجيله
صلي، مع تسجيل تاريخ اإلرجاع في 

أ
 ويضمن إدراج القطع الموجودة في المتحف فقط.  المتحف. يتجنب هذا اإلجراء التحميل الزائد لسجل ةسجل القطع المؤقتال

 الخيار الثاني.بنوصي 
 

 اتالبطاق ك تالوج  3.2.3
قسامإنشاء واحد باتباع اإلرشادات في للبطاقات.  ك تالوج  ال نملك -1

أ
 الموصى بها. ال

كمله باتباع اإلرشادات والمعايير في غير مك تمل.  البطاقات ك تالوج  -2 قساماأ
أ
 الموصى بها. ال

 

ماكنتنظيم  4.2.3  المقتنيات ا 
قسام،  18قطعة مخزنة في المتحف. ينقسم المخزن إلى  1500لدينا  .1

أ
ا. لم نقم بترقيم ال بجديا  قسم  قسام قمنا بترقيمو ،لكننا رقمناهم اأ

أ
ماكن. تظهر رموز تحديد ال  اأ

قسام، وتغيير جميع البطاقات كنتيجة  في المقتنياتقع اتنظيم موفي البطاقات الرئيسية للقطع. هل يتعين علينا إعادة  المقتنيات
أ
المخزن، عن طريق ترقيم ال

 لذلك؟

قسام عند إضافةليس بالضرورة، ولكن    و بشكل تصاعدي. 1من الرقم  عملية الترقيم تبداأ جديدة،  اأ
  تعّرفعلى سبيل المثال، 

أ
خرى (إلى ر اأ ) الحروفب قسامبعض ال

أ
رقام  ، وال

أ
ن تكون الرموز المستخد(إلى ن 1)بال نغير و ة منطقيةم. المهم هنا اأ تكون مدونة  مكررة، واأ

  ي قطعة مطلوبة.اأ  لتسهيل الوصول إلىفي السجل 
 

 .حركة القطع في سجل إعارة المقتنياتلتسجيل البل نقوم  .2
 
 

 كات القطع.ر استخدمه لتسجيل تحو ،عنونهواشتِر سجال

 

  .الجرد .4
ي الموجود في  المقتنيات،يتضمن التحقق من  كيد التواجد الفعلي لكل قطعة تنتمي إلى المتحف، اأ

أ
، عن طريق مقارنة القطع الموجودة مع المعلومات في سجلالتا

و الموجودة في لذلك يجب التحقق من القطع  باإلضافةالسجل. وقد تستغرق هذه العملية بعض الوقت   المتحف باستخدام السجل الخاص بها.المعارة للخارج اأ
 

 .التوثيق كيفية حوسبة نظام .5
همها في توحيد المفردات المستخدمة لوصف القطع، واختيار المعدات  ساسية. وتتمثل اأ

أ
ا من المتطلبات ال التي تتناسب مع يتضمن النتقال إلى الحوسبة عدد 

 صيانتها.لاإلحتياجات المطلوبة، وتدريب الموظفين على كيفية استخدامها، والوسائل الالزمة 

و عن طريق الترميز حسب اإلتفاقيات المعمول بها. كما هو الحال مع اليمكن وصف  :توحيد البيانات 1.5 )النوتات(  موز ر بعض القطع بطريقة دقيقة، اأ

 البياناتتوحيد عملية تم تحتى  الموسيقية.
أ
يضامن المستحسن شابهة. تالم العناصرللمقتنيات والمفردات فضل استخدام نفس النظام الوصفي و، من ال استخدام  اأ

ا لهذه الغايةخراأ  شابهة في متحفتوالعناصر الم للقطعنفس المفردات والنظام الوصفي  و معجم. تحقيق  ا ما يتم استخدام قاموس المرادفات اأ  المصطلحات. ، غالب 

نظمة والبرمجياتهنا :المعدات والبرمجيات 2.5
أ
 إدارة المقتنيات. على ساعد، التي تك الك ثير من ال

و الحصول على نظام برمجي جاهز.من الممكن   إعداد قاعدة بيانات داخلية، اأ

 

 نظام التوثيق  صيانةوكيفية الحفاظ  .6
و  ورقيا  من الضروري تحديث نظام التوثيق، سواء كان   .رقميا  اأ

سبوع من  المتحفيجب تسجيل جميع عمليات الستحواذ الجديدة في سجل  ك ثر الحصول عليهافي غضون اأ
أ
 .على ال

ا من  القطع و التدمير  - يةمجموعة المتحفالالتي لم تعد جزء   .المتحفسجل تمييزها في يجب  -نتيجة للسرقة اأ
 . مبشكل منظّ ن الضروري الحتفاظ بالملفات وم، (ا  المتحف والك تالوج )حتى لو كان رقمييتكون من سجل فإنه  الورقيتوثيق النظام ب في حال العمل

ن تبقى الملفات محّد  ي  ثةيجب اأ ي إواأ و اأ حد القطع )ستحواذ جديد اأ
أ
و استعادته اتغيير موقعهتعديالت فيما يتعلق با و  ااأ ي اأ ن  معلومات إضافيةاأ

أ
، وما إلى القطعةبشا

 .المقتنياتيجب إدخالها في برنامج إدارة  (ذلك
ن   فسوف يصبح عديم الفائدة. ،بشكل دائم إلى المتحف وبعده. إذا لم يتم تحديث نظام التوثيق ا، قبل وصولهالقطعالوثائق مع  تتحّدثيجب اأ
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ساسيين للحفاظ على نظام   : ، وهماثثابت ومحّد  توثيقهناك عنصرين اأ

ي قطعة دون بانتظام ول عن السجل. حيث يكون مسؤول  عن تحديث الوثائق و من الضروري تعيين مسؤ  :ل السجالتو مسؤ  1.6  .معرفتهل يجوز نقل اأ

ن تتم  ل يجوز  ي عملية استحواذ لقطعة جديدةاأ  .من قبل المسؤول عن السجالتإنشاء بطاقة تعريفية و في الوثائقفي المخازن دون تسجيلها  إدراجهاو اأ
 

رشادات دليل 2.6 جرائي اال   :اال 
 في المتحف وإظهار كيفية عمل نظام التوثيق. الرموز و يحتوي الدليل اإلجرائي على تعليمات واضحة لتوحيد المعلومات

 في هذا الدليل وسيبقيها محدثة إذا تغيرت اإلجراءات. المجموعةاإلجراءات المستخدمة لتوثيق بل المختص و سيقوم المسؤ 
 المتعاقبين. لينو المسؤ الدليل اإلجرائي في المتحف، ويتم تسليمه إلى  يبقى

يا  كان الشخص وبهذه الطريقة ن يتم اللتزامتسو المسؤول عن الوثائق  فستظل اإلجراءات كما هي.، اأ ن تكون المستندات موحدة واأ  .بها ضمن اأ
 

ص:  الملخ 
ن يسمى متحف المقتنياتتوثيق   .ا  المتحفية واجب مهني، وبدونه ل يستحق المتحف اأ

ن يساعد هذا الد مل اأ
أ
ك ثر وضوحنا ساسية التي ستمكن الجميع من إيجاد ليل على رؤية ذلك بشكل اأ

أ
حلول للعديد من المشكالت التي ال. وتوفير اإلجابات ال

 سياق مشروع التوثيق. سيواجهونها في

 .العملي د المدرجة هنا لن تكون بديال  للتدريبالموا، فإن قيوثتبالنسبة لبعض جوانب ال
 . ICCROMو  UNESCO الدولية مثليمكن الحصول على التوجيهات والمراجع الصحيحة من المنظمات 

 
 

 


