פרוטוקול מישיבת תת-הועדה לקיטלוג, 10.9.02

נוכחים:  
רחל ויצמן – חיפה
קרניה דן – חיפה
אלחנן אדלר – מלמ"ד
אניטה בן-ששון – טכניון
חיים סימור -  אוני' בר-אילן
רותי שטנגר – אוני' תל-אביב, ספריית מדעי החברה והניהול
תמי טוב- אוני' תל-אביב, ספריה מרכזית
אירינה רוסקין – אוני' העברית, ספריית הר הצופים
מאירה הראש – בית הספרים הלאומי
ירדנה הובר – מכון וייצמן
מתוקה לובין - אוני' תל-אביב, הספריה למדעי החיים והרפואה
בל פיינברג – אוני' בן-גוריון בנגב
ריני גולדסמית – בית הספרים הלאומי
שרה שחם – אוני' בר-אילן, מח' לקיטלוג עברי
פרידה הדר – אוני' תל-אביב, ספריה מרכזית

הסבה ל-MARC:  חיים סימור הגיש לכל חברי הועדה מסמך בו הוא מציין חריגים בהסבה ל-MARC.  
אלחנן – בזמן ההסבה כל ספריה צריכה להגדיר מה נכנס לאיזה שדה, ויש דברים שניתנים לשינוי.

אל"ף 500:  באל"ף 300 השתמשנו ב-$$1 בשדות 100, 110, 700, 710, לשם דיכוי הטקסט שבא אחריו.  במעבר לאל"ף 500 יש להפוך אותו ל-$$e, מכיוון שזה היה "פטנט" של אל"ף 300.
במעבר נצטרך להשלים את ה-indicators (ציינים) של המחברים בעברית ובערבית כדי להתיישר עם הסטנדרט.

כללי כרטוס:  לקראת המעבר יש להגיע להבנה והסכמה על כללי כרטוס אחידים, החשובים בעקר במקרים שאחרי הכותר יש גגון (^) [GMD] או סוגריים וכו'.  הוחלט להעביר את הנושא לדיון בפגישה הבאה של תת-הועדה.

כותרים בעברית:  מסתבר שיש בעיה עם הקוד 24099 (=ככ) בקיטלוגים בעברית, שלא מופיע במקומו הנכון בסדר הא"ב, אלא מכורטס לפי ה-כל (24599).  דוגמא:  ספר דרכי שלום – מכורטס לפי ספר .  הפתרון שאלחנן מציע לבדוק:  לשנות את הקוד הלא-תקני של MARC שגורם לבעיה – 24099 ל-24000, שהוא בעצם כותר אחיד.  ריני מציעה לתת גישה גם לפי ה-כל, ככותר נוסף.  אפשר לבדוק זאת.
הוחלט:  להמשיך בינתיים במתכונת של ככ/כל, אך ברור שבמעבר לאל"ף 500 יש למצוא קוד אחר במקום 24099.

130 (uniform heading):  פרידה העלתה את הבעיה שקוד 130 נכנס למפתח המחברים בלבד, וזה מקשה על המשתמשים.  מסתבר שאפשר לשלוח שדות ליותר ממפתח אחד גם באל"ף 300, אך יש לזכור שאם מתקנים עיול – יש לתקן אותו בשני הקבצים.  המבנה השונה של מערכת הזיהויים באל"ף 500 מאפשר לתקן בקובץ הזיהויים בלבד, ולפיכך הוחלט לשים את שדה 130 בשני המפתחות – גם של המחברים וגם של הכותרים (לפי דוגמת Harvard).

מונוגרפיות שהן אוסף מאמרים מכ"ע:  בדרך כלל נותנים משני לשם כה"ע.  השאלה לאיזה אינדקס לשלוח אותו – AE או AT?  בחיפה נותנים AT אם אפשר + ציון כרך ושנה, ובלי GMD.  בת"א – מדעי החברה עושים כנ"ל.  
לא הוחלט.  כדאי ללבן את הנושא באחת הישיבות הבאות.

כנסים:  לפי כללי LC יש לקבוע עיול ראשי (111) לכנס גם אם שמו איננו מופיע בשער, אלא במקור משני של מידע.  הוחלט לאמץ את הכלל אך לא לתקן אחורה – העיקר שיש גישה לפי הכנס.

MT:  תוך הדיון אם להשתמש ב-MT WWW לאתרים וב-DTB למאגרי מידע.  הועלתה הצעה לעשות חתך ב-ULI לחומר אלקטרוני.  השאלה אם להכניס לחתך כזה גם MT ETEXT.  אלחנן הציע להשתמש בהתחלה רק ב-MT WWW, והעניין ייבדק בהמשך.

תזכורת להחלטה קודמת:  עבודות MA/PhD של כל מוסד – הוחלט לתת מנחה (=מנח) ואת שם המוסד (=מוסד) בעברית.  כדאי להשקיע מאמץ ולהוסיף אותם רטרואקטיבית, כדי שייכנסו למאגר הלאומי.

GMD:  שאלה נוספת שהועלתה:  איך מתייחסים לספר + חומר נלווה (כמו CDROM או דיסקט וכו').  בחיפה מוסיפים GMD לכותר (ספר + החומר הנלווה).  הרשימה התקנית של GMD מאד מצומצמת.  הספריות מתוך כוונה להקל על המשתמשים – הוסיפו GMD שונים ומגוונים.

גם ברשימת ה-MT אין אחידות גמורה בין המוסדות השונים, אך ברגע שלאלחנן תהיה הרשימה של המונחים המקבילים, הוא יוכל לאחד אותם במאגר הלאומי ULI.  בעייתיות נוצרת אם מוסד מסויים מחליט לשנות MT מבלי להודיע.

הועדה נפרדה מקרניה הפורשת בקרוב לגמלאות והודתה לה על תרומתה.


