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المخطط التمهيدي للجلسة

ّ
الملخص
تعريف العمليات الفوتوغرافية ضمن مجموعة ما يسمح لتعيين إسكان خاص لها ،ويسهّل الوصول اليها ،ويساعد
على تخزينها بشكل يحافظ عليها على األمد الطويل .معرفة انواع العمليات الفوتوغرافية للحيازات تسهم بشكل كبير
في فهم قيمتها وتك ّمل السيطرة الفكرية كما تجسّدها فهرسة السجالت .التعريف الصحيح يستخدم مجموعة من
األدوات :التاريخية ،السياقية ،والتقنية.
األهداف
سيتم مراجعة تعريف العمليات األساسية الموجودة في المجموعات المعيّنة بما في ذلك السلبيات ذات قاعدة فلمية
واألبومين ،والجيالتين ،والفضّة ،والتصوير الميكانيكي ،والمطبوعات المل ّونة الصبغية .سيتم أيضا مراجعة ادوات
التعريف التاريخية والسياقية (كالمنبع ،والتأليف ،ومحتوى الصورة ،الخ) .ولكن سيتم التركيز على النواحي التقنية
لكل عملية كجودة الصورة ،واللون الصوري والال صوري ،ونسيج السطح ،والتصميم والعرض ،وخصائص
التدهور.
المخطط التمهيدي للمضمون
-

نظرة عامة على الهيكل واألجزاء المكونة للسلبيات والصور اإليجابية
نظرة عامة على العمليات الفوتوغرافية السائدة في القرن التاسع عشر ،وفي القرن العشرين ،وفي القرن
الواحد والعشرين.
إستعراض أدوات التعريف التاريخية والسياقية (كالمنبع ،والتأليف ،ومحتوى الصورة
السلبيات والصور اإليجابية
إستعراض األدوات التقنية للتعريف
 oجودة الصورة (درجة اللون المتواصلة والغير متواصلة)
 oالنسق اللوني الصوري والال صوري
 oخصائص السطح
 oالتصميم والعرض
 oخصائص التدهور
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المنهجية
محاضرة وتبادل العيّنات
 = أساسية

مواد للقراءة
 = مواد متوفّرة على االنترنت
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