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 דטה -שאבי מידע ומטהמ 1.1

 
ד וכולל את כל האמצעים והשיטות של העברה ושימור והוא רחב מא" מידע" המונח

  ,מפות, (תווים או הקלטות)מוסיקה , (לקריאה או לשמיעה)טקסט : של אינפורמציה
למשל )אינו משתמר ובאופן שוטף חלק מהמידע נוצר . ועוד ועוד, יהיזושידורי טלו

מידע (. באופן זמני אף אם )המידע הנוצר נשמר רוב אבל בימינו  ,(דיבור שלא הוקלט
 information)" משאב מידע"הנשמר על מנת לאחזר אותו בעתיד מכונה 

resource)  . 
 

להגיע אליו שתאפשר לעצם שמירת המידע אין ערך אם המידע אינו מאורגן בצורה 
לפי ( מכל סוג שהוא)לצורך כך עלינו לתאר את משאב המידע . יידרש בעתיד כאשר

עלינו  ,לים אחרותיבמ. לאתר אותו בעתידאפשר יהיה שהפרטים המזהים שלו כדי 
או " דטה-מטה", "מידע-על-מידע)"של מידע תיאורי  רובד -ליצור לכל משאב מידע 

ולא רק יוצר )כדי שאנשים אחרים , המתאר אותו בצורה מוסכמת( חלופה למסמך
שיטות המוסכמות והמקובלות לתיאור משאבי מידע ה. יוכלו להגיע אליו( התיאור

כללים אלה השתנו  ".כללי קיטלוג" נקראות מרכז מידעאו  ספרייה במסגרת
ישנים , תנים במשך השנים כדי לאפשר תיאור מיטבי ויעיל של סוגי מידע שוניםומש

המאגדת בתוכה תיאורים ( ידנית או ממוחשבת) מרכזי מידעשל מערכת . וחדשים
 ". קטלוג"של משאבי מידע רבים נקראת 

 
קטלוג של אוסף ) ובחלק ממנ, דאח במרכז מידעקטלוג יכול להכיל תיאור פריטים 

יש גם קטלוגים  .יויחד יםרב מרכזי מידע או של( מרכז מידעבתוך  דספציפי מיוח
לאו דווקא באוספים , אלא מכלול משאבים קיימים מיוחדשאינם מתארים אוסף 
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כשהם , אבל, "ביבליוגרפיות"לסוג זה של קטלוגים אנחנו נוהגים לקרוא . מסוימים
 ". מאגרי מידע ביבליוגרפיים"הם נקראים  ממוחשבים

 
לפרוס את כלל המשאבים : מטרת הקטלוג היא אחת, צורתו היקפו אול קשר ללא
, שם היצירה)לעיני המעיין ולאפשר לו לאתר אותם לפי נקודות גישה שונות שבו 

 (.נושאיה ועוד, יוצריה
 

 תולדות הקטלוגים והקיטלוג  1.1
 

 קטלוג בצורת ספר

 
או  מחברותבצורת  ותיקות היווהקטלוגים הראשונים של הספריות ה 

 להפיץ אותוכספר ו ספרייהספריות חשובות נהגו להדפיס את קטלוג ה. ספרים
 ספרייהאפשר לאחרים לדעת מה נמצא בש כלי ביבליוגרפי חשובוהוא שימש  ,ברבים

עוד לפני ו -לא יכלו לכלול את הקיטלוגים השוטפים מובן שקטלוגים אלה . זו
 מדי פעם, היה צורך לכן. כניםהם נעשו לא מעוד שהספיקו לצאת מבית הדפוס

יתרונו העיקרי . להדפיס כרך השלמות או אף להדפיס את כל הקטלוג מחדש ,בפעם
 ספרייהשל הקטלוג בצורת ספר היה באפשרות לעיין בו במקומות מרוחקים מה

והמחיר לעדכנו ולתקנו הקושי  יהקטלוג בצורת ספר ההשל המרכזי  סרוןיהח .עצמה
 .היקר של הדפסתו

 
 של הספרייה הלאומית הבריטיתמתוך קטלוג הספרים  קטע
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 קטלוג בצורת כרטסת
 
רישום הספרים  .התפשט נוהג של יצירת קטלוג בצורת כרטסת 21 -סוף המאה המ

תמיד להכניס כרטיס  כיוון שאפשר קל ונוח של הקטלוג עדכון אפשרעל כרטיסים 
בקלות על ידי הוצאת כרטיס גם לבצע תיקונים ו ,חדש בין שני כרטיסים קיימים

. עותק אחד בלבדשקיים ממנה סרון הגדול של כרטסת הוא יהח. מהקטלוג והחלפתו
על  שהקשהדבר , לעיין בקטלוג יכול היה ספרייהתלי הונמצא בין כשרק אדם לכן 

פגיעה (. 'הזמנת צילומים וכד, ספרייתית-השאלה בין)ספרייתי -שיתוף פעולה בין
 .כליל ספרייהלשתק את ה עלולההייתה ( או ונדליזםלמשל שרפה )בכרטסת 

 
 ם מהקטלוג הישן של הספרייה הלאומית בירושליםשל כרטיסידוגמאות 
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ידי צילום -על( הספר והכרטסת) ל"לשלב בין שתי הצורות הנהיו ספריות שנהגו 
שיכה המבמקרה זה . ים מודפסיםלאור בצורת ספר הוהוצאת ספרייהכרטסת ה
לו וספריות אחרות יכ, הנות מהיתרונות של הכרטסת הקיימת אצלהילהספרייה 

, מסידורו בדפוס בהרבה ולהזהוצאת קטלוג מצולם  .להחזיק העתקים של הקטלוג
( במיוחד בספריות ותיקות)אחידות לא היו תמיד עם זאת רמתו וצורתו של הקיטלוג 

שבכל " לבן"גם השטח ה נכללצילום במשום ש, גדול יהוכן נפח הקטלוג המצולם ה
עד אותו יום שבו  ספרייהקף את אוסף הימובן שקטלוג מצולם ש. כרטיס וכרטיס

קטלוג ספריית הקונגרס יה בצורה זאת ה שהופיעאחד הקטלוגים החשובים  .צולם
  .זיעורדפי בחלק מהקטלוגים האלה יצאו לאור  .האמריקני

 
 ממוחשבהקטלוג ה
 

באמצע  כבריצר  ,בעולם בכלל ובספריות בפרט ,השימוש ההולך וגובר במחשבים
דרכי לבנייתו ול, צורתו של הקטלוגבנוגע לאפשרויות נוספות המאה העשרים 

שימוש , עדכון מידי, ניהול יעיל ביותר של הקטלוג אפשר המחשב. השימוש בו
פתוח לרשת  אם המחשב)מתוחכם ואפשרות גישה לקטלוג ממקומות רבים 

 (. טרנטנהאי
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ספריית  פרסמה כאשר ,2111בשנת הייתה תחילתו המעשית של הקיטלוג הממוחשב 

תקן להעברת קיטלוגים ממוחשבים בין ספריות והחלה  בארצות הבריתהקונגרס 
 MARCתקן . להפיץ את הקיטלוג השוטף שלה על סרטים מגנטיים לפי תקן זה

 תבניתשנים לבמשך ה נעשה( atalogingCeadable Rchine MA: ראשי תיבות של)
לקיטלוג ממוחשב ( וריאציות לאומיותובלפעמים  אם כי) תלאומי-בין מתמוסכ

קודים אחידים לזיהוי חלקים שונים של הרשומה  העבקהתבנית . כולו בעולם
 תבניתלפרטים נוספים על ) 'ומהנושא וכד, כותר, (יוצר) מחבר: הביבליוגרפית

MARC אריזתה"קידודה ואת צורת  קובע גם" מרק"תקן (. ראה נספח לספר זה "
של אחת למחשב  ספרייהשל מחשב של הרשומה הביבליוגרפית כולה כדי להעבירה מ

 .צורת הצגתה של הרשומה הביבליוגרפית התבנית אינה קובעת את . אחרת ספרייה
, ספרייהו ספרייהכרטיס הקיטלוג שהודפס בצורה כמעט זהה בכל שלא כמו 

רחב של צורות תצוגה שונות בין ספריות שונות הקטלוג הממוחשב מאפשר מגוון 
של נתוני משאב מקוצרת  אותצוגה מלאה  למשל)עצמה  ספרייהואף בתוך אותה 

 (.המידע
 

הקיטלוג תקופת : ספרייהתקופות בתהליך מחשוב קטלוג ה שלושבלהבחין  אפשר
כלי "המשולב בתוך  הקטלוגותקופת  הקטלוג המקוון הציבוריתקופת  ,ממוחשבה

 .(Discovery tools)" הגילוי
 

" ממוחשבות"הספריות ה רוב( 2110עד  2111בערך) הקיטלוג הממוחשבבתקופת 
מקומי  במחשב לפעמים) מחשבבאת נתוני הקיטלוג החדשים שלהם ושמרו הזינו 

שנבנה  אך הקוראים המשיכו להשתמש בקטלוג ידני, (מרוחק במחשב ולפעמים
הופק בקטלוג שנייר או על  ודפסשהקטלוג בי המחשב או "כרטיסים שהודפסו עמ

ספריות חלוציות שאפשרו  כמה היו, אמנם(. סרט או דפי זיעור)ערת זמובצורה מ
 ההיאאך העלות הגבוהה של המחשבים בתקופה , גישה לקוראים באמצעות מסופים

רשומות הקיטלוג בשנים הראשונות  כמו כן. שימוש רחב באפשרות זאת מנעה
של הפרסומים החדישים בלבד ונדרשה עבודה של שנים להסב את היו  הממוחשבות

עד ש ספריות גדולותיש )כדי שהקטלוג הממוחשב יהיה שלם הידניים כל הקיטלוגים 
הספרייה הלאומית בירושלים סיימה את  – היום לא השלימו את משימת ההסבה

או ) ןמחשב משלה ספריותה היה לרוב ההיא לאבתקופה (. 2022ההסבה רק בשנת 
והקיטלוגים נעשו באמצעות מרכזי קיטלוג ( רכי השאלה בלבדומחשב קטן לצהיה 

באמצעות מסופים מקומיים ( בארצות הברית OCLCדוגמת )אזוריים או ארציים 
רשומות קיטלוג מרכזים אלה אפשרו לספריות ליצור . רת אל המרכזוי תקשווקו

להפיק , י ספריות אחרות"שהוזנו למרכז ע ומות קיטלוגרש עתיקלה, ממוחשבות
קטלוג המקוון שימוש עתידי בל האלקטרוניותהרשומות  ולשמור את, כרטיסיםמהן 

 .הציבורי
 

: ראשי תיבות של המלים) OPACאו קטלוג  הקטלוג המקוון הציבוריתקופת 
atalogCccess Aublic Pnline O )ימינוגם בונמשכת  10 -התחילה בשנות ה .

מחשוב -חועלותו של כ .מהפכה גדולה בעולם המחשוב( ונמשכת)בתקופה זאת חלה 
להציב מחשב עם קטלוג מלא  עד שאפשר, כל כךירדו  מידע דיגיטליועלות אחסון 

הקטלוג הממוחשב אינו (. קטנה ספרייהבאפילו )בעלות סבירה  ספרייהכל  בתוך
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 ,כנה להפעלת קטלוג ממוחשבותילות חבחברות רבות מוכרות  -גוני -חד ואינואחיד 
, עם זאת .אפשרויות שונות לחיפוש ולתצוגה יש בוווכל קטלוג נראה אחר 

ת חיפוש לפי נקודות גישה יואפשרו: הפונקציות הבסיסיות משותפות לכל הקטלוגים
שהיה בלתי אפשרי )חיפושים לפי מלים בודדות  ,(ומהנושא וכד, כותר, מחבר)שונות 

למשל איתור ספרים בנושא מסוים שיצאו )נתונים מתוך הקטלוג  תהצלב, (בכרטסת
מערכות עכשוויות . ועוד (ונכתבו בשפה מסוימת בלבד, לאור אחרי שנה מסוימת

לקטלוגים של ספריות  ספרייהקשר בין קטלוג ה, אפשרות עדכון מידי של הקטלוגמ
האקדמיות כל הספריות  .ספרייהל ספרייהאחרות ואפשרות להעתקת קיטלוגים מ

גישה לקטלוג המקוון דרך רשת  ןוגם ספריות ציבוריות רבות מאפשרות לקוראיה
מערכות  כמהבישראל פועלות  .עודלהזמין ספרים ו, לערוך חיפושיםהאינטרנט כדי 

ליבריס -ת אקסרשל חב" אלף"הגדולה והמקיפה שבהן היא תוכנת  .כאלה
כל הספריות . ובילות בעולם שהיא היום אחת התוכנות הספרייתיות המ ,הישראלית

ספריות גדולות בארץ כמה ספריות המכללות ועוד רוב , האוניברסיטאיות
חלק . הקטלוג המאוחד הארצי משמשת גם לניהול והיא, "אלף"משתמשות בתוכנת 

הספריות הציבוריות וספריות בתי הספר משתמשות רוב מספריות המכללות וכן 
 .בתוכנות אחרות שגם הן תוצרת הארץ

 
 (מתוך הקטלוג המאוחד הארצי" )אלף"מקטלג בתוכנת  מסך

 

 
 

 (אילן-קטלוג אוניברסיטת בר" )אלף"בתוכנת ( אינטרנטי)חיפוש ציבורי מסך 
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התחילה  (Discovery tools) "כלי הגילוי"המשולב בתוך הציבורי הקטלוג תקופת 
בקטלוג . לא כל הספריות עברו לסוג זה של קטלוג ציבוריעדיין ו ,בשנים האחרונות

חיפוש התוצאות יחד עם ות לציבור אוסף הספרייה מוצגתוצאות החיפוש מזה 
אתרי , עת-מאמרים מתוך כתבי)משאבי מידע אחרים העומדים לרשות הקוראים מ

 גרוםכלי הגילוי החדישים שואפים ל. (חומרים אורקוליים שונים ועוד, אינטרנט
ם אפשרויות ע"( גוגל"כמו )דומה למנועי החיפוש הכלליים " חוויית חיפוש"ל

(. ומהסוג חומר וכד, תאריך, שפה) ניםשו (facets) פניםמתוחכמות של חיתוכים לפי 
כלי גילוי מתקדם לליבריס היא דוגמא אחת -של חברת אקס" פרימו"מערכת 

ותיק והקטלוג המקוון הכאשר , כאפשרותבדרך כלל  ,ספריות בארץ משמש כמהה
 .עדיין קיים

 
 

 הלאומית בספרייה" פרימו"מערכת : של תוצאות חיפוש בכלי גילוי דוגמה
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 ספרייהשל ה המפתחות/מערכת הקטלוגים

 
חלקן לפי נתוני תיאור ביבליוגרפי , אמור לאפשר דרכי גישה שונות ספרייהקטלוג ה

בהם שחלקן לפי הנושאים , (ומהסדרה וכד, שמות יוצריה, שם היצירה)של היצירה 
וחלקן לפי מידע מקומי ( יש שיטות שונות לבטא נושאים אלה) עוסקת היצירה 

כרטסות  כלל היו בדרך קטלוג הכרטיסיםב(. ומהמספרי מדף וכד, מספרי זהות)
יוצרים  – מסוגים שונים נקודות גישהממוינות על פי מפתחות שונים או נפרדות 

 מפתחות גם יש בדרך כלל הממוחשב בקטלוג מספרי מדף, נושאים, כותרי יצירותו
בתוך . בתוך מערכת אחתנקודות גישה כאשר הם כולם שונים של  לסוגים נפרדים

 .כמו הפניות מכותרת אחת לכותרת אחרת ,עזרי ניווט גםלהופיע  יםהמפתחות יכול
לים ילים בודדות או צירופי מיהקטלוג הממוחשב מאפשר חיפושים לפי מ, כמו כן

 .משדות מידע שונים
 

ים של כותרות או ביתי-אלף והנושאים הם מפתחותהכותרים  ,המחברים מפתחות
ן שאין הקורא יודע תמיד וכיו. לאתר מידע מבוקשאפשר ם בעזרתו ,נקודות גישהשל 

בכל רשומת , שהוא חפץ בו את כל הפרטים הביבליוגרפיים הנכונים של הפרסום
בדרך קוטלג מהפרסום  .גישה בהתאם לכללי הקיטלוגנקודות כמה  ותקיטלוג נרשמ

ים מחבר, גם לפי עורך, צורך אם יש, וכן, (שמו של הפרסום)וכותרו  יוצרוכלל לפי 
יכול למצוא את , קורא היודע את אחד הפרטים האלה, בדרך זאת. ועוד נוספים

נקודות מופעים או  אפוא כמה לכל פרסום יש. הפרסום גם בלי לדעת את כל פרטיו
, (בית-סדר האלף על פי(במקומות שונים בקטלוג  (access points)גישה 

נקודות הגישה מערכת  .הפרסום מנקודות גישה שונות לאתר אתהמאפשרים 
המדריכות את הקורא בתוך הקטלוג ( ("רמיזות")הפניות גם  לכלול צריכה/היכול

  .יוסבר בהמשךוהדבר , ומפנות אותו ממקום למקום
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 ובכך ,(הלטיני)בית אחד -המערבי מקובל לרשום נקודות גישה אלה באלףבעולם 

המסייע למשתמש בעלעול , בית-ברצף אלף יקטלוגהאפשר תצוגה של המידע ל
הנכתבות בכתב לשפות לצורך כך נקבעו שיטות תעתיק שונות להסבת מידע . בקטלוג

אבל ל לרשום פרסומים בעברית "כך נוהגים עד היום בחו. שונה לאלף בית הלטיני
 .בתעתיק לטינינרשמות ( ולפעמים התיאור כולו)נקודות הגישה המרכזיות 

 
 של ספר עברי( ממוחשב)קיטלוג אמריקני : דוגמא

 

 
ובקטלוג  ,בכל קטלוג קושיפתרון זה של רישום מחברים וכותרים בתעתיק מעורר 

יש ביניהן הבדלים לא ו ,לועזי-לתעתיק עברי שיטות קיימות כמה .הישראלי במיוחד
 יכללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית וכלל הן ות שבהןהחשוב. מעטים

מחברים הקובעים בעצמם את  נגרם בגלל קושי נוסף .ספריית הקונגרס האמריקני
, השם שפירא)תיק המקובלים לא בהתאם לכללי התעש הכתיב הלועזי של שמם

 (ועוד Schapira, Schapiro, Shapira, Shapiro: מצוי בצורות, למשל
 

. אם כי הוא נסבל, עברי בתעתיק לועזי אינו נוח כותראו  יוצר חיפושבחוץ לארץ 
 ספרייהובמיוחד ב, שבה השפה העברית היא השפה הראשית, במדינת ישראל

אין להעלות על הדעת רישום ספרים אלה , שבה רוב הספרים הם בעברית, הציבורית
 קטלוג: קטלוגיםכמה יצירת נוהג ישראלי של  אפוא התפתח. בצורת תעתיק לועזי

 פרסומיםקטלוג ל: ('לדינו וכו,יידיש, עברית)עברי  בית-באלףלפרסומים הנכתבים 
פרסומים : (ומהגרמנית וכד, צרפתית, אנגלית)בית הלטיני -אלףב הנכתבים
 .בית שלו-יקוטלגו כל אחד באלףאו קירילי  ערבי בית -באלף הנכתבים

 
. ספרייהב פרסום מסויםבית אינה מפריעה כאשר הקורא מחפש -י אלףהחלוקה לפ

 .בית המתאים-חפש באלףוי, יש להניח שבמקרה זה הקורא יודע את שפת הפרסום
ריכוז יצירותיו של אדם או תאגיד : לוגהחלוקה פוגעת בתפקיד אחר של הקטאך 

בכל  ספרייהאם קורא ירצה לדעת אילו יצירות של מחבר מסוים נמצאות ב. אחד
התחילה הספרייה  2022בשנת  .קטלוגים נפרדים כמהביהיה עליו לחפש , השפות
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ביתים שונים כדי -לקשר שמות אישים ותאגידים באלף הלאומית בפרויקט שמטרתו
 .ביתים-האלף מהם יניב את פרסומי האדם או התאגיד גם בשארשחיפוש בכל אחד 

 
 נקודות גישה לפי נושאים

 
. ך כלל מסובך יותר מחיפוש לפי נתונים ביבליוגרפייםרדב חיפוש לפי נושא הוא

ולפיו , (ומהוכד, כותר, יוצר)בחיפוש ביבליוגרפי נעזר הקורא בנתון ביבליוגרפי ידוע 
ייתכן שהנושא : בחיפוש לפי נושא הדבר שונה. ה למצוא את מבוקשווהוא מקו

אחר או  מינוח מופיע תחת, ספרייהשהקורא מבקש מוגדר בצורה אחרת במערכות ה
 על ידי הספריות בארץ מקובל למפתח את הפרסומיםברוב  .כחלק מנושא אחר

 .שימוש במונחים מילוליים
 

במיוחד , לשימוש ןהוא בנוחיות נקודות גישה מילוליות לנושאיםהגדול של  ןיתרונ
רשומות ימצא ו ,יחפש מונח זהעל ידי הקורא עצמו קורא הזקוק לחומר על פרי הדר 

 -חסרונו הגדול של קטלוג זה נובע מאותה נוחיות . פרסומים על נושא זה המייצגות
אלא מפזר אותם  ,נושאים קשורים תמיד ביתי של המונחים אינו מרכז-סדר אלף

וכן " ת"על תפוזים תחת האות , "א"תחת האות  פרסומים על אשכוליות יהיו)
כדי  ,בתוך הקטלוג ענפה כדי להתגבר על פיזור זה יש צורך במערכת הפניות(. הלאה

 (.ולהפך, "אשכוליות ראה גם פרי הדר"למשל )לקשר בין נושא לנושא 

 
עם מערכת , ביתי מחייב רשימת מונחים מקיפה ומוסכמת-קטלוג נושאים אלף
המכונה )כזאת  ת נושאיםרשימשל ה וניהול יבני. מנושא לנושאנרחבת של הפניות 

בהיעדר , בעבר .בודדת אלא למפעלים לאומיים ספרייהאיננה משימה ל( תזאורוס
בכותרות נושאים  להשתמש אקדמיותספריות  הרבה בחרו, רשימה כזאת בעברית

רס האמריקני הקונג ספרייתרשימת הנושאים של על ידי אימוץ  באנגלית
אף תרגמו חלק מנושאים אלה ובאוניברסיטה הפתוחה אילן -באוניברסיטת בר)

  (.לעברית
 

תזאורוס ( א: של כותרות נושאים בעבריתעיקריות רשימות  חמשקיימות היום 
מונחי מפתוח במדעי החברה המשמש את מפעל המפתוח של מכון הנרייטה סאלד 

 ספרייהנושאים בעברית לספרים בעברית ברשימת ( ב(. מחקר שוטף במדעי החברה)
תזאורוס מונחי ( ג(. הקונגרס ספרייתמבוסס על מונחי )אילן -של אוניברסיטת בר

( ד .של אוניברסיטת חיפה ספרייהעת בעברית ב-המפתוח של מפעל המפתח לכתבי
מרכז ההדרכה לשעבר )מרכז הספר והספריות בישראל  תזאורוס מונחי המפתוח של

מערכת הנושאים בעברית של ( ה .בוסס על תזאורוס אוניברסיטת חיפהמה( לספריות
שהיא בעצם תרגום שיטתי של הנושאים של ספריית הקונגרס  ,הספרייה הלאומית

  .אשר נמצאים בקטלוג הספרייה הלאומית
 

 (Union Catalog)קטלוג מאוחד 
 

ספריות . רבותקטלוג מאוחד הוא קטלוג המרכז נתוני קיטלוג של ספריות 
, של ארץ מסוימת, המשתתפות בקטלוג כזה יכולות להיות ספריות של אזור מסוים

קטלוג מאוחד הוא מקור (. ומהוכד, מיוחדות, אוניברסיטאיות(ספריות מסוג מסוים 
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בישראל קיים קטלוג מאוחד של כתבי . רבות  מהיר של יצירה בספריות נוח לאיתור
וגם קטלוג , נמצאים בכמה מאות ספריותמידע על כתבי עת ה המכיל (ULS)עת 

הספריות האקדמיות רוב . (ULI)אוניברסיטאית -של רשת הספריות הבין מאוחד
מאות מיליוני  המכיל WorldCatלאומי -בארץ משתתפות גם בקטלוג המאוחד הבין

 .ספריות ברחבי העולם 02,000 -כ -רשומות ביבליוגרפיות שונות מ
 

 ULIוחד החיפוש של הקטלוג המא מנשק
 
 

 
 
 

 כללי הקיטלוג

 
קטלוג אלפי יש לכלול ב .אינה משימה קלה ספרייההכנת רשימה של כל הפריטים שב
קבוצות של אנשים וספרים ללא שכתבו ספרים : פריטים שונים במהותם ובצורתם

יצירות עתיקות , (פרטיים וציבוריים)פרסומים של מוסדות וארגונים , מחבר
 -יש ספריות שבאוספיהן יש גם חומר תלת .קולי-חומר אורוחדישות ומגוון רחב של 

אם . להתמצא בו ולהשתמש בו מאוד גם גידולו הטבעי של הקטלוג מקשה. ממדי
לאתר ( ובעיקר)אלא גם , ספרייההמצוי באוספי ההמטרה היא לא רק לרשום את 

 .משמעיים-מוסכמים וחד, חייבים לנהוג לפי כללי רישום ידועים, אותם אחר כך

 
אלה היו קצרים  כלליםאך , כללי הקיטלוג הראשונים נוצרו עוד בימי הביניים

-ראשיתם של כללי הקיטלוג המודרניים במאה התשע. ספרייהל ספרייהושונים מ
 ספרייהל ספרייההסכמה שיש לשאוף לאחידות בין  הייתה כאשר כבר ,עשרה

כאשר התקבלו על ידי גם , כללים אלה. בצי כללים חשוביםווכאשר פורסמו מספר ק
הברית היה שונה מהקיטלוג -הקיטלוג בארצות": לאומיים"כללים  היו ,ציבור רחב

מצב זה נמשך גם . הקיטלוג הבריטי היה שונה מהקיטלוג הגרמני וכן הלאה; הבריטי
 .במחציתה הראשונה של המאה העשרים
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ות של המאה העשרים הכיר ציבור הספרנים בצורך ובחשיב ההשנייבמחצית 
בה ניסו ו, סלאומית בפרי-ועידה ביןנערכה  2112בשנת . לאומית-שבאחידות בין

צורתו , מטרתו: טובי המקטלגים בעולם להגיע להסכמה על עקרונות הקטלוג
כדי " לאומיים"כללי הקיטלוג ה החלו לשנות אתועידה זו וכתוצאה מ .ומבנהו

פרסום כללי הקיטלוג תה יאחת התוצאות הי. אחיד לאומי-בין לשוות להם אופי
-Angloראשי תיבות של ) AACRהנקראים  2110בשנת " אמריקניים-אנגלו"ה

American Cataloging Rules .)כלליב אחידות סיון ליצוריהיו נאלה  כללים 
כיוון שהפערים בין . בבריטניה ובקנדה, כל הספריות בארצות הבריתב הקטלוג

למרות , הופיע ספר זה, וסלו לגמריהכללים האמריקניים לכללים הבריטיים לא ח
.ובמהדורה בריטית 1במהדורה צפון אמריקנית, שמו

2
 

 

, 21013יצאה לאור בשנת ( AACR2 המכונה)של כללים אלה  ההשנייהמהדורה 
הבריטי והקנדי וגם להתאמת , והביאה גם לאחידות מלאה בין הקיטלוג האמריקני

לאומית היא -נטייה זאת לאחידות בין. לאומיים-הקיטלוג בארצות אלה לתקנים בין
מביאה בעקבותיה שינויים רבים שאינם עם זאת היא , ללא ספק נחוצה ורצויה

למשל להכנסת גרם ומיים לא-המעבר לכללי התיאור הבין. תמיד לתועלת הקורא
גרסה . פיסוק מלאכותי מסורבל ולהחלפת קיצורים אנגליים בקיצורים לטיניים

  21114מעודכנת של כללים אלה יצאה לאור בשנת 
 

נשארו הם   ,לאומיים שונים-לתקנים בין AACR2 של כללילמרות ההתאמות 
ד לציבור דובר שהקיטלוג מיוע כיוון שההנחה הייתה. 'אמריקניים-אנגלו'  םכללי

, מקומות גאוגרפיים, נקודות גישהצורות אנגליות של  רבות העדיפו פעמיםאנגלית 
יש ( .0.2 - 0.22' כללים מס) AACR2בתחילת כללי . ומהכותרים אחידים וכד
לשפה ' מעדפת'והיתר מפורש להחליף את השפה ה זה ענייןל התייחסות ספציפית

בעקבות . המקומי מקובלהתעתיק  פי כלליעל אחרת וכן לשנות את לוחות התעתיק 
אין  להיתרים אלה .טיפוס לכללים לאומיים אחרים-אבל AACR2כללי  כך נעשו

. בית-קטלוגים לפי אלףלהפריד לספרנות הישראלית בגלל הנוהג  שום תרומה
 .שפת הקטלוג בישראל מבוסס על ההנחה שהשפה האנגלית היא הלועזיהקיטלוג 

 
העשויים להימצא ( לאו דווקא ספרים)הם כללי קיטלוג לפריטים  AACR2כללי 

הכללים  שלא כמו )והם נותנים מעמד שווה לפריטים מכל הסוגים , ספרייהב
” תּומחבר"המונח  AACR2בכללי (. נחות נחשב ספרי-חומר לא שבהם הקודמים

(authorship) אחריות"ובמקומו מופיע המונח , כמעט אינו מופיע "

                                                           
1 Anglo-American Cataloging Rules. North American Text. Chicago, American Library 

Association, 1967 
2 Anglo-American Cataloging Rules. British Text. London, Library Association, 1967 
3 Anglo-American Cataloging Rules. 2nd ed. Chicago, American Library Association, 

1978 
4 Anglo-American Cataloging Rules. 2nd ed., 1988 revision. Ottawa, Canadian Library 

Association, 1988 
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(responsibility) אפשר לדבר  -אי)קולי -שהוא כללי יותר ומתאים יותר לחומר אור
 (.מסוגים שונים 'אחראים'של סרט אלא על ' מחבר'על 

 

לא שעל מנת  בכללי הקיטלוגמעטים  שינויים הוכנסו בזהירות AACR2כללי  לפני
סטו  AACR2כללי . ספרייהבקטלוג ה נמצאשכבר לגרום להתנגשויות עם החומר 

בצורת רובו שהיה אז  מגישה זאת ויצרו מצב שחייב תיקונים רבים בקטלוג הקיים
לבצע שינויים רבים אפשר בעידן המחשב  .תיקונו דרש עבודה ידנית רבהו ,כרטסת

 .בכללי הקיטלוגניכרים פחות רתיעה משינויים יש באופן גורף וכתוצאה מכך 
 

. את הכלל או להוסיף עליו אופציה לשנות  יש פעמים רבות AACR2כללי ב 
ורק גופים  רשאית להחליט הבודדת ספרייההאופציות האלה אין הרוב  על, למעשה

. רשאים לעשות זאת קיטלוג במישור הארציהמדיניות   את מוסמכים הקובעים
ולכן הם קובעים , גם מכירים שיש דרישות שונות בתיאור ביבליוגרפי AACR2כללי 

כללי   ואילו(רמה אמצעית ורמה מינימלית , מקסימלית רמה: שלוש רמות של פירוט
 (.הכתיבו פירוט ביבליוגרפי אחיד לכל סוגי הספריות הקיטלוג הישנים

 
התגבשה דעה שיש צורך בגרסה מעודכנת יותר של כללי הקיטלוג  20 -בסוף המאה ה

הספר המודפס אינו  שבה אמריקניים שתתאים למציאות המשתנה-האנגלו
אלא רק אחד מסוגי משאבי המידע הרבים  ספרייהמשאבי המידע בבדומיננטי ה

יסודות הכללים  מכמה כדי להדגיש את הניתוק. הנמצאים בספרייה מודרנית
 –אלא שם אחר לגמרי  AACR3לא לקרוא לכללים החדשים שהישנים הוחלט 

RDA – Resource Description and Access . כלליRDA  גובשו בעשור הראשון
ספריות מובילות על ידי   RDAשל קיטלוג בכללי   ואף נערך ניסוי ,22 -ה של המאה

בעקבות הניסוי החליטו . 2020בשנת ( ספריית הקונגרס ובכללן ) בארצות הברית
ורק אחר כך ( בעיקר בתיעוד של הכללים)לדרוש שינויים מסוימים  בארצות הברית

בסוף  AACR2בכללי ספריית הקונגרס הפסיקה את השימוש . לאמץ את הכללים
לא   בארצות הברית ספריות אחרות.  RDA והחלה לקטלג רק על פי כללי .202מרץ 
בארצות ספק הקיטלוג המרכזי / מקור כיוון שהיא אבל , ללכת בעקבותיה חויבו

המשתתפות  ובעיקר הספריות ) בארצות הבריתספריות הברור ששאר הברית 
על אף התנגדותם של . ילכו בעקבותיה( בפרויקטים משותפים עם ספריית הקונגרס
איננה מצדיקה את המאמץ הרב  RDA -אנשים רבים וטענות שהתועלת מהמעבר ל

בארצות  נראה שאין ברירה אלא ללכת בעקבות הספריות המרכזיות, 5הנדרש בשינוי
של מעניין  יותר" מתי"וא עניין של ה RDAגם בישראל אימוץ כללי . ובעולם הברית

 .ויש להניח שהחלטה ארצית על כך תתקבל בקרוב ,"האם"
 

 הקיטלוג בישראל

 

                                                           
ספריית . MARCבסביבת קידוד נתונים בפורמט  RDAגבלות של מתייחסת למ RDAחלק מהביקורת על  5

ויאפשר מיצוי מלא של פוטנציאל  MARCהקונגרס כבר יזמה הכנות ליצירת פורמט חדש אשר בעתיד יחליף את 
RDA. 
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, הקיטלוג בישראל מתבסס בדרך כלל על כללי הקיטלוג הנהוגים בארצות הברית
 במשך השנים הופיעו בישראל. אם כי בשינויים מסוימים במה שנוגע לקיטלוג העברי

כללים האמריקניים שהיו תקפים ה שתאמו את בצורות שונותספרי קיטלוג  כמה
 .באותה תקופה

 
בקיום היא  אירופאי/סקסי-האנגלוהסטייה הישראלית המרכזית מהנוהג , כאמור 

( קירילי ערבי או, עברי)בית המקורי  -המידע נרשם באלף שבהם נפרדים יםקטלוג
, על הדעת שבארצות ערבלא יעלה )נוהג זה קיים גם בארצות אחרות . ולא בתעתיק

אך השימוש בשפה העברית גורם  .(לא ישתמשו בכתב המקורי ומהבסין וכד, ברוסיה
כאילו )חסר"כידוע השפה העברית נכתבת בכתיב . בעיית הכתיב: לבעיה מיוחדת

אף בערבוב של לעתים קרובות ו) (כתיב חסר ניקוד) "מלא" בכתיב או ( מנוקד
בפרסום עצמו עלולה לגרום  םפי צורת הופעת-על נקודות הגישהכתיבת (. השניים

, "אהל"ו" אוהל", "מלון"ו" מילון)"לים במקומות שונים בקטלוג ילהופעת אותן מ
הוחלט עוד בתחילת עידן הקיטלוג בארץ  על כן"(. ווייס"ו, "ויס", "וויס", "וייס"

אך  קביעה זו אמורה. כתיב אחיד לכל הכותרות למרות הכתוב בפרסום עצמו לקבוע
. תיאור הפרסום מועתק מהשער בדיוק כפי שהוא כתוב.נקודות הגישהל בנוגע ורק

 מסיבות היסטוריות וטכניות נקבע שהכתיב האחיד בקטלוגים יהיה הכתיב החסר
. אחידות גמורה תהילא היאם כי גם בכך , !(לא עמוס עוז, עמוס עז :אילו מנוקדכ)

ת מיוסדים על הכתיב המנוקד ורוב לבחירה זו סייעה העובדה שכללי הלשון העברי
 .מנוקדים( 'ואנציקלופדיות וכ, מילונים)כללי העזר 

 
בשנים האחרונות יש נטייה הולכת וגוברת בספריות בארץ לכבד את צורת הכתיב 

ולהפנות מצורות ( לאומיים-דבר התואם את הכללים הבין)שמעדיף האדם עצמו 
כותרים על ידי מתן כותרת המנסים לשפר את חיפוש יש ה .כתיב אלטרנטיביות

 (.למשל גם מילון וגם מלון)נוספת לכתיב אלטרנטיבי 
 

ל לבין הכללים הנהוגים בארץ "יש הבדלים נוספים בין כללי הקיטלוג הנהוגים בחו
תפילה הספרי , מדרשיםה ,ספרות התלמוד, ך"במיוחד בקשר לקיטלוג ספרי התנ

 .בפרקים הבאיםאלה יידונו . ועוד
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 FRBR -ו IFLA ,קטר:מטרות הקטלוג 1.1
 

למסמכים  חלופותמורכב מ, כמו כל מאגר מידע ביבליוגרפי, ספרייהשל ההקטלוג 
(document surrogates), הספרייהבקטלוג  .אשר מייצגים את המסמכים השלמים 

או  (bibliographic records) "רשומות ביבליוגרפיות"תחליפים אלו נקראים 
לכל פריט באוסף . שלמיםהלמסמכים ן להפנות את הלקוח מטרתו, רשומות קיטלוג

, (descriptive cataloging)תיאור הפריט שיש בה , יוצרים רשומת קיטלוג ספרייהה
מידע המאפשר למשתמש גישה פיסית לפריט עצמו ו (access points)נקודות גישה 

(document retrieval) . 
 

שפירושה , שלואפקטיביות בו ויעילותתלויה בהספרייה  שלהצלחת הקטלוג 
תוך י חיסכון מבמהירות ובקלות  האופרטיבי הוא לאפשר נגישות למשאבי מידע

יש , היעילות והאפקטיביות של הקטלוג על מנת להגביר את. במשאבים ובמאמץ
קהל  פיות שליהצ ןה ומהו תפקידו מה – של הקטלוגמטרות את ה מראשלקבוע 

הבסיס לקביעתם של כללי הן מטרות אלו . הקטלוג  בנוגע לביצועי המשתמשים
אנטוני  נזכיר את צבו כללי קיטלוג בעידן המודרניימבין הראשונים אשר ע. הקיטלוג

שהיה  (2101)קטר רלס אמי 'צאת ובמיוחד  7(.211)ואט 'גרלס 'צ את, 6(2112)פניצי 
  .8הקטלוגהגדיר במפורש את המטרות של שהראשון 

 
פתיחתו של הקטלוג מו לכרטסת רֵספממעבר של הקטלוג ֵמהכלליו של קטר הושפעו 
 . .ספרניםה לשימוש לשימוש הקהל ולא רק

 
 קטר אמי רלס 'צעל פי  מטרות הקטלוג

 
ספציפי כאשר ידוע לו שם מחבר  (מסמך) ספר למצואלאפשר ללקוח  .1מטרה 
 .נושאו אוכותרו  אוהספר 

 
גישה נקודות ו, לכל פריט תגישה אחרק נקודת  קטלוגים בצורת ספר סיפקו בעבר

המעבר לקטלוג  .נוספות אורגנו במפתחות משניים שליוו את הקטלוג המרכזי
קטלוג לפי אותו ב לסידורניתנים הכרטיסים כמה  ושלכל פריט יהי אפשר כרטסת

  9.(ים)ונושא (ים)כותר( ם)אחראי דהיינו כרטיסים לפי, נקודות גישה שונות
 

                                                           
6
 Panizzi. A (1848) Mr. Panizzi to the right Hon. The earl of Ellesmere – British 

Museum, January 29, 1848. In: Foundations of Cataloging, a Sourcebook. Ed. by M. 

Carpenter and E. Svenonius. Littleton, CO.: Libraries Unlimited, 1985. Pp. 15-47. 
7
 Jewett, C.C. (1853) Smithsonian Catalogue System. 2

nd
 ed. Wash. D.C., Smithsonian 

Institution, 1853. זמין באתר: http://archive.org/details/constcatlib00jewerich   
8
 Cutter, Charles Ammi, Rules for a Dictionary Catalog, 4

th
 ed. 1904. זמין באתר :

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1048/m1/1  
כרטסת לשמות האחראים לתוכן האינטלקטואלי : היו ספריות שבחרו להפריד בין הקטלוגים 9
לאלו היה אפשר להוסיף כרטסת על פי . ים וכרטסת לנושאיםכרטסת לכותר, ('עורכים וכו, מחברים)

 .(shelf list) ספרייהסימן המדף אשר שיקף את סדר הפריטים הפיסיים על מדפי ה

http://archive.org/details/constcatlib00jewerich
http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc1048/m1/1
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אם , למשל. מידע חלקיעם  ספרייהלמשתמש לבוא לאפשר  המצב החדש
 יםספציפי יםפריטבנוגע לן לו מידע ואי, המשתמש מחפש מידע בנושא מסוים

החיפוש בקטלוג  כלומר .שלוהחיפוש  מצא פריטים העונים עליהוא עדיין  –בנושא
 .למשתמש יותר וידידותי יותר נעשה גמיש

 
הלקוח ימצא את כל הקיים כדי ש, ספרייהבנאמנות את אוסף ה לשקף .1מטרה 

על נושא ספציפי או בסוג ספרותי ספציפי  ,מאת מחבר ספציפי ספרייהב
(collocating function). 

 
, למשל. שיש ביניהם קשר לוגי( collocation)קיבוץ פריטים  כאן המטרה היא

א יהבעיה ה. כתברים שהוא כל הספ יםתחת שמו של מחבר מסוים נמצא
כמה שלפעמים שם של מחבר מאוית בצורת שונות או אותו מחבר כותב תחת 

 בכמהנרשם  טשרניחובסקישאול למשל השם של המשורר . שמות בדויים
מצב  .דיסלקציהידוע גם כ קריאהלקות או נושא כגון . רניחובסקי'צ -פרסומים כ

ומאלץ את לפיזור פריטים בקטלוג  םשל שינויים באיות או במינוח גור זה
כל הפריטים של  את, הלדוגמ, חיפושים על מנת לראות כמה בצעל המשתמש

על ידי קביעת צורה אחת לכל שם או נושא זו בעיה הקטלוג פותר . אותו מחבר
על תוך הפניית הקורא ממונחים מצורות שלא נבחרו אל הצורה המועדפת וכן מ

 .שאינם זהים אך יש קשר ענייני ביניהםהפניית הקורא למונחים ידי 
 

, הספר למשל אופי)אודות כל ספר על  מספיק מידעבלצייד את הלקוח . 1מטרה 
 מתוך כל ההיצע את הפריטים לבחורשהלקוח יוכל כדי  (ומהמהדורה וכד

 .ושללצורכי המידע  המתאימים ביותר
 

רמת , שהוא מחפשבנושא , הלדוגמ, התלויים, רכי מידע אישייםולכל אדם יש צ
אם (. 'לתחביב וכו, לעבודה, ללימודים)הוא מחפש מידע שבעבורה  השכלתו והמטרה

היא מסייעת , הרשומה הביבליוגרפית של פריט נושאת מידע מפורט על הפריט
 המידע המפורט. קטלוגה בעזרת ולבחור בפריט המתאים ביותר לצרכי למשתמש

אחד את הפריטים לם ולבדוק אחד לגשת לפריטים עצמ חוסך למשתמש את הצורך
 . בזמן ובמאמץ של המחפשחיסכון דהיינו  ,את מבוקשו עד שימצא

 
 FRBR-ו א"איפל –ומשימות המשתמש בקטלוגמטרות הקטלוג 

 
 IFLA – International Federation of Library) א"ארגון איפלאישר 2112בשנת 

Associations)  את  יםהעקרונות המנח ורגדוה בוו, 10"עקרונות פריס"את המסמך
מסמך  .קטר הגדיר את מטרות הקטלוג. מודרנייםהקיטלוג העיצובם של כללי 

התבססות על  תוךמפונקציות ואת המבנה של הקטלוג ההגדיר את  "עקרונות פריס"
  .המטרות של קטר

 

                                                           
10

 Statement of principles adopted at the International Conference on Cataloguing 

Principles, Paris, October 1961. In: Foundations of Cataloging, a Sourcebook. Ed. by M. 

Carpenter and E. Svenonius. Littleton, CO.: Libraries Unlimited, 1985. Pp. 15-47. 
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 סימנה( 2101)אמריקאיים -ה של כללי הקיטלוג האנגלויפרסומה של המהדורה השני
כללי הקיטלוג לסביבה  ים אתשל המאמצים המתמשכים להתא םאת תחילת

 ספרייהה מערכותורים אנו עדים למחשוב המסיבי של זה שלושה עש. הממוחשבת
 מאפשרות ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות. ספרייהובראשן קטלוג ה, השונות

קובעי הכללים נקטו  .המסורתיות מן הדרכים דרכי גישה למידע שהן שונות ומגוונות
הראשונה של  גרסההפורסמה בכללי הקיטלוג מאז  השינויים: עמדה זהירה

 AACR 2nd ed., 1988) אמריקאיים-של כללי הקיטלוג האנגלו יהיהמהדורה השנ

rev.)  לא אך , המידע משאביבהן ארוזים ש ותחדש ותלהופעתן של מדיהיו קשורים
  .ור מידע ממוחשבאחזתחום של להתפתחויות הטכנולוגיות ב

 
שבו הוחלט להקים קבוצת ', סמינר סטוקהולם' אתא "איפלארגן  2110בשנת 

מומחים אשר תגדיר את צרכי המשתמש בקטלוג והפונקציות הנדרשות בשימוש 
 FRBR – Functional Requirements forח "התוצאה היתה דו. בקטלוג

Bibliographic Records (IFLA, 1998)  של פונקציותבמסמך זה הוגדרו ארבע 
 :ברשומות הביבליוגרפיותמחפשי מידע 

 
 של החיפוש של המשתמש המתאימים לקריטריונים  המידע ימשאב אתמצוא ל

  ;(כותר או נושא, כגון שם מחבר)
 י המשתמש תואם יד על המבוקש לאמת שמשאב המידע, כגון) 11הישות את לזהות

, דומות תכונות בעלי מידע משאבי שני בין להבחין או ,את זה המתואר ברשומה
 ;(או שני יוצרי משאבי מידע דומים

 בחירת טקסט בשפה הידועה , כגון) המשתמש צרכי תואמת אתה בישות לבחור
  ;(למשתמש

  רכישת , ספרייהשאילת משאב מידע מה, כגון)לישות המתוארת  לגשתאו להשיג
 (.למשאב דיגיטלי מקווןנגישות המשאב או 

 
 Statement of ,א פרסם מסמך עקרונות הקיטלוג"ארגון איפל 2001בשנת 

International Cataloguing Principles
. 13ובו המטרות והפונקציות של הקטלוג, 12

 :משימה נוספת למשתמש בקטלוג מסמך זה הגדיר
 
 באמצעות ייצוג הולם של הקשרים הלוגיים , לובתוך הקטלוג ומעבר נווט ל

 .בקטלוג וייצוג הולם של דרכי הניווט ביניהןשהקיימים בין הישויות 

 

 FRBRהמודל של  1.1

                                                           
, אובייקטים. המציין אובייקטים בעלי עניין למשתמשים, FRBR-מושג מרכזי ב – (entity)ישות  11

יכולה להיות מתוצרי המאמץ  ישות. אלו מתוארים על ידי מידע ביבליוגרפי, או ישויות
או ישויות , ('ל וכו"מו, אדם שחיבר יצירה ןכגו)מיוצרי התוצרים האלו , (כגון יצירה)האינטלקטואלי 

 .ראו הסבר מקיף בהמשך. שיכולות לשמש נושאי התוצרים
cataloguing-international-of-http://www.ifla.org/publications/statement-: זמין באתר 12

principles.  
 Svenonius, Elaine. The Intellectual Foundation of Information: עלמבוססות  13

Organization. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000, p. 18-20. 

http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
http://www.ifla.org/publications/statement-of-international-cataloguing-principles
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המודל מגדיר . (entities) של ישויותהרעיוני המודל  הוא FRBR-המסמך עיקרו של 

 :את
 ;עניין למשתמשי הקטלוגה ותהישויות בעל •

 ,קבוצה של תכונות תלכל ישות מוגדר. של כל ישות וישות(attributes) התכונות •
  .המשתמש מעצב שאילתות לחיפוש ומעריך את התוצאות לשאילתותלפיהן ש

 . האפשריים בין הישויות השונות הקשריםהן  (relationships) יּוְחסֹות •
 

(RDA) -ה, מודל הישויות אומץ בכללי הקיטלוג החדשים
14. 

 
ארבע ישויות המייצגות את התוצרים של פעילות  נכללות הראשונהקבוצה ב

 .פריט, התגלמות, ביטוי, יצירה: אמנותיתאינטלקטואלית או 
 

התוכן  כלומר ,דלתעבודה אינטלקטואלית או יצירה אומנותית מוב - work - יצירה
 : היצירה, הלדוגמ .שאינו מוחשי של היצירה האינטלקטואלי או האומנותי

  
 מאת יהודה אטלס הזה הוא אני והילד

 
צורתה , (והילד הזה הוא אני)  שלה כותרה: ובהן,(attributes)תכונות כמה ליצירה 

 . 15' וכו, (נוער)קהל היעד , (2100)התאריך המקורי של יצירתה , (סיפור)
 

אשר מקבלת את ביטויה אומנותית או אינטלקטואלית  יצירה - expression - ביטוי
גם . תנועתית או שילוב של כל הצורות הללו, קולית, גרפית, טקסטואלית בצורה
 :הלדוגמ. תמוחשיאינו ישות  הביטוי

 
 בעברית של יהודה אטלסי המקורהטקסט  
 איור הטקסט על ידי דני קרמן  
  Rosalyn Lacksטקסט התרגום לאנגלית על ידי  
 אבנר קנר שחוברו על ידילחנים לטקסטים  
 

סימון , נומרי-סימון אלפא)צורתו : ובהן (attributes)תכונות  כמהיש  לביטוי
 .'שפת הביטוי וכו, (קול, תמונה, מוסיקלי

  
 . של ביטוי של יצירה המוחשיתההתגלמות  - manifestation-התגלמות

 :הלדוגמ

                                                           
14

 Resource description & access : RDA / developed in a collaborative process led by the 

Joint Steering Committee for Development of RDA (JSC). Chicago : American Library 

Association, 2010- 
 Functional: ראו התגלמויות ופריטים, ביטויים, ותיצירלרשימה המלאה של תכונותיהם של  15

Requirements for Bibliographic Records (IFLA, 1998, amended 2009) , 13עמודים , 4פרק - 

31. 



1-19 

אשר יצא לאור על ידי ,מאת יהודה אטלס והילד הזה הוא אני - הספר
 .2100 בשנת, הוצאת כתר
, אבנר קנרהלחין ועיבד , יהודה אטלס, יוהילד הזה הוא אנ - התקליטור

 .2111בשנת  .סי .אם .אשר הופק ברמת השרון על ידי חברת אן
חברת על ידי אביב -בתל השהופק, יוהילד הזה הוא אנ -ידיאו וקלטת הו

  .7991בשנת . אי.סי.אם
 

היצרן , שם המוציא לאור; מהדורה: ובהן  (attributes)תכונות יש כמה להתגלמות 
  .'וכו, (קלטת וידיאו, תקליטור, כגון כרך) מנשא ;או המפיק

 
  .יחידה אחת או עותק אחד של ההתגלמות - item - פריט

 
כגון מספר העותק באוסף )זיהויו : ובהן (attributes)תכונות  יש כמה לפריט

, מצבו הפיסי ,(כגון הקדשה בכתב ידו של המחבר)סימונים מיוחדים , (ספרייהה
 .('וכו, הגבלות בשימוש בפריט

 
 :סיכוםל

 
 
או אינטלקטואלי הישויות אשר אחראיות לתוכן ה נכללות יהיקבוצה השנב 

כגון )להפצתן , ;(ציירים, מלחינים, כגון מחברים)האלה של התוצרים  אומנותיה
, ספרייה, אוסף פרטי)לאפוטרופסות שלהן או ; ( סטודיו הפקה, מפיץ, מוציא לאור

 .או תאגיד( יחיד או משפחה)אדם -ישויות אלו יכולות להיות בן(. מוזאון
, ליצור יצירהיכולים  תאגיד אחד או כמה תאגידים, אדם אחד או כמה אנשים

ליצור יותר  יםאדם אחד או תאגיד אחד יכול -ולהפך ; התגלמות או פריט, ביטוי
שני מחברים שחיברו ספר : הלדוגמ. התגלמות או פריט אחד , ביטוי, אחת מיצירה

מחבר אחד שכתב ; לים"והוא יצא לאור על ידי שני מו, ובו איורים מאת מאייר אחד
 .ל אחד שהוציא לאור אלף ספרים"שבע יצירות או מו
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יוצר יכול -אדם: יהייחסים יכולים להתקיים גם בין הישויות של הקבוצה השנ
מחברים כמה כגון , יוצרים-נשיםאכמה  תאגיד יכול להעסיק; להשתייך לתאגיד

 .מחברים המשתייכים לאותה משפחהכמה  או מחקר-שכולם פעילים באותו מוסד
 

תאריכים , שם אדם: יהידוגמאות לתכונות המאפיינות את הישויות בקבוצה השנ
 .'וכו, מקום פעילותו, שם תאגיד, המשויכים לו

 
 :סיכוםל

 
 

ישויות המשמשות נושאים של התוצר האינטלקטואלי נכללות  קבוצה השלישיתב
 : או האמנותי

, דתות, דיסציפלינותשיש בו  ,תפיסה אבסטרקטית או רעיון - מושג
שיטת מחקר , סגנון בארוק, חסידות, כגון כלכלה)' שיטות וכו, פילוסופיות

 ;(איכותי
ם הקיימים בטבע או פרי יצירת, צומח או דומם, חי, דבר מוחשי – אובייקט

 ;(ּדֹודֹועוף ה, מטוסים, כגון מגדל אייפל)אדם -של בני
מלחמת , כגון משחק כדורגל)מקרה או פעולה , התרחשות –אירוע 

 ;(המאה העשרים, העצמאות
שהיה קיים בעבר או  מקום, בכל מקום בכדור הארץ או מחוצה לו – מקום

מכתש , הגלילכגון הרי )פוליטי -מאפיין גאוגרפי או תחום גאו, קיים בימינו
 (.מדינת אוהיו, העיר לונדון, פירי של הירח

 
אירוע שקשור : הלדוגמ. בין הישויות של הקבוצה השלישיתקיימים גם יחסים 

אובייקט הקשור למושג ; (דה בלונדוןאכגון משחקי האולימפי) במקום מסוים
היות קשרים אלו יכולים ל(. חקר הירח)מושג הקשור למקום ; (ּדֹודֹוה ףהכחדת עו)

מקורות חקר )מהקבוצות האחרות  גם פשוטים או מורכבים מאוד ולערב ישויות
 אלמוס-בלסארצות הברית  הלאומיות שלמעבדות המתרחשת ב אנרגיה מתחדשת

 (. מקסיקו-שבמדינית ניו
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ספר : ה לדוגמ, ב יכולות לשמש נושאים-שגם הישויות מקבוצות א ולציין  חשוב
של יצחק רבין או דיסרטציה על הקמתה ופעילותה של סרט על חייו , ך"שעוסק בתנ
 .חברת אפל

 
 :לסיכום

  

 
 

 של כללי הקיטלוג יםמנחה םקוויה
 

 יםהמנח םקוויההגדיר את ( המוזכר לעיל)א "של איפל מסמך עקרונות הקיטלוג
, International Cataloguing Principlesהנקראים , ליצירת כללי הקיטלוג

 . RDA-ה לכלליבסיס הם כללים אלה 
 

 :א "של איפל יםמנחה םקוויהאלה הם 
 

כל החלטה בתיאור של ישות ובעיצוב כל נקודת נחה ת נוחיות המשתמש .2
 . גישה מבוקרת

לשפה המקובלת של יותאמו שפת התיאור ונקודות הגישה  - שימוש מקובל  .2
 . רוב משתמשי הקטלוג

כפי למשאב הוא  נקודות הגישה המבוקרותלו תיאורלבסיס ה - ייצוג  ..
  .מציג את עצמומשאב שה
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, הספקת מידע מובנה וברור, היינוד)כל משאב וישות בקטלוג  בתיאור דיוק  .1
 (.והטעיות ללא טעויות

 ייכללו ובנקודות הגישה המבוקרותבתיאור  - נחיצות וכמות מספקת  .1
 . ערכי של ישות הנחוצים למשתמש במשימותיו ולזיהוי חדאלמנטים ה

 .האלמנטים של התיאור להיות בעלי משמעות ביבליוגרפיתעל  –חשיבות   .1
העדפת דרכי הביצוע להשגת מטרות הקטלוג אשר  - כדאיות כלכלית  .0

   ליתכהכל ןתועלתו-ןעלות הקיטלוג ואת מקדמות את רמת

 .ונקודות הגישהמשאב תיאור ביצירת  ועקיבות סטנדרטיזציה .1
כל של ום משאביסוגי התיאורים של כל היתבססו  -אפשר ה ככל- שילוב  .1

  .על כללים משותפיםסוגי הישויות 
 

 :האלה יש להוסיףלתשעת העקרונות 
 MARC, Dublin כגון, בפלטפורמת קיטלוג ספציפית כללי הקיטלוג אינם תלויים •

Core או כל מערכת אחרת.  
מתגלה אם  .הגנה ולא שרירותיים-בני, כללי הקיטלוג חייבים להיות הגיוניים

 .בצורה פרקטית והגיונית שָבהילייש , סתירה בין כללים
 

זמן  א לחסוךיומשימת המקטלג ה ספרייהעומדת טובת הלקוח של הלכול מעל 
 המידעהשגת קורא ולסייע לו לאתר את משאבי המידע הרלוונטיים ביותר לצורך ל

 .הנחוץ לו
 

 יצירתה והעתקתה, רשומת הקיטלוג 1.1
 

חלקם מתוך הפריט עצמו , תיאור הפריטם לדורשת איסוף נתוניפעולת הקיטלוג 
 כיוון. וחלקם ממקורות נוספים וצירוף כל פרטי התיאור בצורה מוסכמת ומובנת

נהוג להשתמש במינוח מושאל , באמצעות מחשבים רובובהקיטלוג היום נעשה ש
 cataloging) רשומת קיטלוגהתיאור של הפריט כולו נקרא ו, מעולם המחשב

record). ,(ומהנתוני הוצאה לאור וכד, שם הפריט, שם יוצר)בו  כל חלק מרכזי  
נרשמים , אם נדרשים, החלקים המשניים של השדות. נפרדים (fields)ות שדבנרשם 

מערכות קיטלוג ממוחשבות מציגות בפני המקטלג טופס . (subfields) שדות-תתב
המחשב שומר את המידע בפורמט פנימי . לתוכו הוא מכניס את המידע הדרושש

השיטה הנפוצה ביותר היום בעולם . אפשרויות למפתח אותו ולהציג אותוהמאפשר 
 .לאומי שהוזכר קודם בפרק זה-הבין MARCלקידוד מידע ביבליוגרפי היא בפורמט 

 
שמות , שם הפריט: האלה העיקריים פרטי התיאור נכלליםרשומת הקיטלוג ב

חלק מהפרטים . שנת הופעתו ועוד פרטים רבים שיוסברו בפרקים הבאים, יוצריו
( הערות)חלקם , חלק מהם דורשים עיבוד מסוים, האלה יועתקו ישירות מהפריט

גם צורך או דרישה לרשום גם יש בעידן המחשב . ינוסחו על ידי המקטלג עצמו
המעיין בכרטסת זיהה , למשל. טסתבקטלוג הכר לרשום מקובל הפרטים שלא הי

אך המחשב אינו מסוגל , לים המועתקות ממנויאת שפת הפריט בדרך כלל מתוך המ
לכן עלינו  .(קירילי, ערבי, עברי, לועזי)לעשות זאת אלא רק להבחין בין סוגי אותיות 
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אבחנות . לפרט את שפת הפריט כדי שנוכל להבחין בין שפות בתהליך החיפוש
 ,(אלקטרוני, נייר)צורתו , (הקלטה, מפה, עת-כתב, ספר)וג הפריט נוספות כמו ס

 .דורשים גם הם רישום וקידוד אחידים בקטלוג הממוחשב, ועוד
 

בעידן כרטיס . גם כמות המידע הנרשם השתנתה עם המעבר מהכרטסת למחשב
שכרטיס אחד יכיל את כולו כדי הקטלוג היה חשוב לצמצם את כמות המידע 

מגבלה זאת צמצמה את האפשרות לפרט (. כרטיס המשך אחד יוסף ובמקרה חריג)
המעבר . תקציר שלו ועוד, את כל היוצרים הקשורים בו, את תוכנו של הפריט

, למשל. לאחזר ולהציג הרבה יותר מידע, למחשב הסיר מגבלה זאת ואפשר לרשום
ם קבעו שאין לרשום את כל המחברים של הפרסום א RDA-כללי הקיטלוג שקדמו ל

 .את כל המחבריםאך בקטלוג הממוחשב אין סיבה שלא לרשום , שהויש יותר משל
הקיטלוג החדשים לפי  כלליואכן כך נקבע ב .חיפוש גם לפי שמותיהםולאפשר 

RDA. 
 

יצירת רשומת קיטלוג בקטלוג לפי כל כללי הקיטלוג ותקניו איננה משימה פשוטה 
חומר מוסיקלי וחומר  ,יד-חומר ייחודי כמו כתבי .דורשת ידע מקצועי רב והיא

אותו פריט מגיע לספריות רבות . התמחות וחיפושים רבים מקצועי מיוחד דורשים
כפולה , היא עבודה יקרה ספרייהו ספרייהויצירת רשומת קיטלוג מקורית בכל 

 ,מקובל בעולם היום להעתיק רשומות קיטלוג ממקור סמכותילכן . ומיותרת
וליצור רשומת קיטלוג מקורית רק במקרים חריגים לדרישות המקומיות להתאימה 

הסמכותי הקיטלוג  שאתמובן  .למצוא רשומת קיטלוג מוכנהאפשר -אי כאשר
אין  היום כמעט. מקטלגים מנוסים הנעזרים במרכז ביבליוגרפי עשיר כים לבצעצרי

  .יםדה זו או אחרת בשירותי קיטלוג מוכניאשר איננה נעזרת במ ספרייה
 

ספריית הקונגרס . שירותי אספקת קיטלוג היו קיימים שנים רבות לפני עידן המחשב
האמריקנית נהגה להדפיס עותקים של כרטיסי הקיטלוג שלה ולמכור אותם 

מספר הכרטיס המופיע מאחורי השער של ספרים )לספריות אחרות לשימוש מקומי 
שירות דומה (. כרטיסים אלהאמריקניים רבים נועד להקל על הספריות בהזמנת 

מרכז ההדרכה לספריות לשעבר  ) בארץ הוקם על ידי מרכז הספר והספריות
לספריות  ןאשר הדפיס והפיץ כרטיסי קיטלוג מוכנים לספרים בעלי עניי( ציבוריות

 .הציבוריות בארץ
 

מפעל הקיטלוג של מרכז הספר . שירותים אלה הלכו והשתכללו ,בעידן המחשב
כמו כן חלק  .לספריות הציבוריותדיגיטליות יץ רשומות קיטלוג והספריות מפ

מחברות התוכנה לספריות קטנות בארץ מאפשרות לספריות הלקוחות שלהן 
, בארץהספרות המחקרית והאקדמית  בתחום. זו מזו להעתיק רשומות קיטלוג

פשי כל אחת ממיליוני ומאפשר לספריות להעתיק באופן ח ULIהקטלוג המאוחד 
 .בוות הנמצאות הרשומ

 

של  WorldCATהגדול שבהם הוא מאגר . מפעלים דומיםכמה  יש הגדולבעולם 
 -כשל מיליון רשומות קיטלוג  200 -יותר מבו ו OCLCלאומי -מאגד הספריות הבין

ובארץ מנויות , השימוש במאגר זה כרוך בתשלום. רחבי העולםמספריות  00,000
ספריות מרכזיות ברחבי . ד"עשרות ספריות אקדמיות על שירות זה דרך מאגד מלמ
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מאפשרות גישה חופשית אל הקטלוגים שלהן גם , ובראשן ספריית הקונגרס, העולם
למחשב יש לציין שהעתקת רשומות ישירות ממחשב . לחיפוש וגם להעתקת רשומות

תוכנות רוב אך היום  ,תקנים מיוחדים להעברת רשומות קיטלוגבדורשת שימוש 
 .הקיטלוג תומכות בתקנים אלה

 
 חיפוש בקטלוג דרכי  1.1

 
 בעקבות זאתמגבלות הכרטסת הכתיבו מספר מצומצם של כרטיסים לכל קיטלוג ו

, לבדהיוצרים המרכזיים ב, הכותר: ספורות לכל פריט הנקודות גישנרשמו רק 
שם )נקודת גישה על הקורא היה לדעת את סדר האלמנטים בכל . הסדרה והנושאים

 (.ומהוכד, א הידיעה"איך להתייחס לתחיליות כמו ה, משפחה לפני שם פרטי
 

בעידן המחשב הוסרה המגבלה על כמות נקודות הגישה ונוספו אפשרויות חיפוש 
יחידות לים יש לפי מחיפו: פשר לחשוב עליהן לפני המחשבא לא היהחדשות ש

שפה ועוד , סוג חומר, שנת הוצאה, לפי מקום הוצאה, בכל סדר שהוא משדות שונים
בזכות אך  - כדי לשמור על אחידות וזאת, נוקשים כללי הקיטלוגאמנם  .ועוד

ת ומוצרי תוכנה ואפשרויות החיפוש בנתונים אלה כמעט בלתי מוגבל אחידות זו
הנטייה בדור החדש של מנשקים . נוספים מתוחכמיםשונים מאפשרים חיפושים 

הדומים  היא לחיפושים פשוטים( OPACהמכונים הדור השני של מנשקי )ציבוריים 
( לים בתוך מלבן חיפושיכמה מ" )גוגל"מנועי חיפוש כמו  לסוג החיפושים שמציעים

 . כאשר התוצאות מלוות באפשרויות חיתוך וסינון לפי מבחר גדול של פרמטרים
 

על הכרטיס היה : גם בתצוגת הנתונים התחוללה מהפכה גדולה בעידן המחשב
מידע שבחלקו אינו מעניין )המידע אחיד והציג מידע הדרוש גם לקורא וגם לספרן 

לעומת זאת בקטלוג המקוון אפשר לקבוע דרגות , (את הקורא ואף עשוי להפריע לו
ה יותר למעוניין בפרטים תצוגה מלא, תצוגה מינימלית לקורא: שונות של תצוגה

מערכות אלה הן בדרך כלל גמישות . נוספים ותצוגה מקסימלית למעוניינים בכך
 .ד וכל ספרייה יכולה לקבוע את צורות התצוגה של המידע הנראה להומא

 
אין ספק שהגורם החשוב ביותר בעתידו של הקטלוג והקיטלוג הוא השימוש 

גם בדרכים המוכרות וגם בדרכים  הספרייהמחשב מאפשר גישה לאוסף ה. במחשב
. ספרייהעל דרכי השימוש בקטלוג ובאפילו ללמוד אפשר באמצעותו . חדישות ביותר

הרעיון של רשת ארצית ולהגשים את במפעלים משותפים  להשתתףמאפשר  המחשב
 .אחת פתוח לפני באי כל הספריות ספרייהשבה המידע הנמצא ב, של ספריות

 
הוא יקטלג פחות פרסומים בעצמו . הספרןפני בגם גדול  נוי הזה מעמיד אתגריהש

: להיות בקי בקטלוגים גדוליםיהיה עליו  .י אחריםשיצרו וישתמש יותר בקיטלוג 
חתך מתוך להיות  בעתיד הנראה לעין הקטלוג המקומי עשוי. אזוריים וארציים

 על ,לבסוף!(. נמצאות בשוקכבר מערכות כאלה  ) הרבה יותרגדול מוסדי -קטלוג רב
תוך הכרה מעמיקה של מ ,בין המחשבו תווך בין הקוראדעת לל יהיה הספרן

עליו להכיר , בעצמומעט גם אם הוא יקטלג  .שני הצדדים ם שלצרכיהדרישות וה
 .היטב את כללי הקטלוג והקיטלוג כדי להצליח במשימה זאת

 


