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 תיאור הקורס:  

מה עושה המהפך הדיגיטלי לתוצרי הרוח והתרבות האנושית? כיצד מומר מושא המחקר של חוקר/ת 

הספרות, ההיסטוריה, השפה והתרבות לפורמט הדיגיטלי והופך לנתונים, ל׳דאטה׳ הניתנים לאצירה, 

לעולם המתפתח  למדידה, למניפולציה ולהעשרה? בקורס מבואי זה למדעי הרוח הדיגיטליים נתוודע

והפורץ של מדעי הרוח הדיגיטליים ולהשלכות שלו על מבני הידע המסורתיים. הקורס יעניק אוריינות 

דיגיטלית בסיסית ומיומנויות בכלים שיוכלו לקדם את יכולות הלמידה וניהול הידע במדעי הרוח בכלל, כמו 

 . גם כישורים שיאפשרו להשאיר חותם במרחב הידע והתרבות הדיגיטלי

 

 נושאי הקורס: 

 דיגיטליזציה: כיצד הופכים תרבות וידע לנתונים ●

 עיבוד וניתוח בשיטות דיגיטליות: כיצד להפוך נתונים לידע ולתרבות ●

 כלים ופלטפורמות ייעודיות לאיסוף, ניהול, עיבוד, וניתוח מידע במדעי הרוח: ●
ZOTERO, RAW, TRANSKRIBUS, RECOGITO, VOYANT 

 ם לדוגמה בחקר הספרויות, ההיסטוריה, השפות והתרבותפרוייקטים דיגיטליי ●

 

 דרישות הקורס: 

http://dighum.haifa.ac.il/
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חובת השתתפות 

בשיעורים ובתרגילים )היעדרות ואיחורים רק באישור מראש(. לאורך הקורס ימלאו 

התלמידים/ות שלוש משימות )חובת הגשה( המשלבות עבודה טכנית תחת הדרכה צמודה, עם 

קורס יידרשו התלמידים/ות ליישם את הניסיון והמיומנויות דיווח כתוב.  בעבודת הסיום של ה

 שרכשו באותם כלים בפרויקט אישי לבחירתם. 

 ת הסיום ודיווח כתוב עליה.אופן חישוב הציון: על פי ביצוע מטל
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 tutorials-בדוקומנטציה של כלים, לצפות או להתנסות במלבד המאמרים הללו, יתבקשו התלמידים לעיין 

 קצרים לקראת שיעורי התרגול.
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