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לכבוד 
גב' רחל ויצמן, יו"ר הוועדה הארצית לקיטלוג


הנדון: החלטות המתקבלות ע"י הוועדה הארצית לקיטלוג וביצוען

כזכור, בישיבות האחרונות ביטאתי את הרגשתי בקשר לתפקודה של הוועדה. מאחר שאני מאמינה שביקורת ללא הצעה בונה לשיפור היא קינטור בעלמא, הנני להציע בפני הוועדה את רעיונותי.

אין ספק בעיני שקיומה של וועדה ארצית לקיטלוג היא חיובית ואף מחויבת המציאות. כאשר הוועדה הוקמה הצבנו לעצמנו שתי מטרות: 
	להגיע להחלטות משותפות שיאפשרו עבודה יעילה במערכת אל"ף. בכך הצלחנו, ללא ספק והראייה: אל"ף כיום, לאחר שפרצה למישור הבינלאומי,  הינה מערכת ייחודית המאפשרת עבודה בכתבים שונים ובתווים מגוונים. כיום יכולנו להיות המובילים בקיטלוג של פרסומים ישראליים ועבריים, לו היה בידינו קטלוג מאוחד ראוי לשמו.
	בניית קטלוג ארצי מאוחד. בנושא זה הצלחתנו חלקית בלבד. הסיבות העיקריות לכך, לפי דעתי הן: 
	בסיס כלכלי רעוע של הספריות, היינו מחסור בכוח-אדם שיבצע את ההחלטות אליהן הגענו. מסיבה זו גם לא הוקם צוות שיטפל בעיולי הקטלוג הארצי.

קבלת החלטות שעמדו בסתירה אלה לאלה. לדוגמא: בד בבד עם קבלת ההחלטה לקטלג לפי AACR2 , קיבלנו החלטה שכותרים ושמות מחברים באות עברית יקוטלגו בכתיב חסר ולגבי שמות לועזיים – במבטא הסובייקטיבי של הספרן המקטלג. דוגמא נוספת: בחרנו להעדיף את כללי התעתיק של האקדמיה ללשון העברית על פני כללי התעתיק של ספריית הקונגרס. במהרה התברר שעם כל שאיפתנו לאחידות היו ספריות שאוספיהן כללו עיולים רבים של LC  ולתקן כל עיול ועיול לשם התאמתו לכללי האקדמיה נתגלה כמשימה בלתי אפשרית. כפתרון הוספנו לתסבוכת ע"י עקרון הפשרה. לדוגמא: החלטנו שכל ספריה תדאג לרמיזות המתאימות בקטלוג שלה כדי לחפות על החסר. כך נולדה "מיטת סדום" הנוכחית.

המצב כיום ובעיותיו:  כיום אין סיכוי להחלטה כלשהי המתקבלת להיות ממומשת במלואה, בשל הבדלי הגישה של כל אחת מן הספריות לגבי הגדרת המושג של "מתן שירות" ובשל המגבלות התקצביות החמורות המשותפות לכולן.
הפתרונות הקיימים כיום – אספקת רמיזות במישור המקומי, או הכנסת שדות מסוימים ביותר מקובץ גישה אחד – אינם מספקים. במשך הזמן גם יגדל מספר הספריות התורמות לקטלוג הארצי וכתוצאה מכך, הקטלוג ילך ויסתרבל ויעילות השימוש בו תלך ותפחת.

מהות הצעתי: להסיט את מוקד תפקודה של הוועדה:  מקבלת החלטות לגבי כלל הספריות -  לקבלת החלטות לגבי קטלוג ארצי מאוחד, מבלי שהדבר יחייב את הקטלוג של כל ספריה, או יפגע בעצמאותה.
ברצוני להציע שמכאן ואילך, כל החלטה של הוועדה תהיה קשורה אך ורק לקטלוג הארצי המאוחד והוועדה אף תדאג לביצוען של ההחלטות. פרויקט רלוונטי להיום לדוגמא – הקמת מאגר זהויות משותף.

דרכי ביצוע: 
	הוועדה תקים תת-וועדה של 2-3 חברים שיקבעו קריטריונים לזיהויים ולרמיזות.
	לאחר קביעת הקריטריונים ואישורם ע"י הוועדה הכללית, הוועדה תפנה לכל ספריה במערכת אל"ף ותבקש את עזרתה בפרוייקט המשותף. העזרה תתבטא בהסכמה על כ-4 שעות שבועיות של תרומת עבודה. 
	עם קבלת הרשימה המפורטת של המתנדבים, נקיים ישיבה עמם לקביעת מטרות ותהליכי ביצוע. 
	מידי פרק זמן מסוים, כגון חודש, תת-הוועדה תקבל לידיה את פרי עבודת הצוות ותבצע עריכה.
	התוצר הסופי יישלח אל הגורם האחראי על הקטלוג הארצי לשם הכנסה לקטלוג הזהויות, קישורם והתאמתם אל העיולים הקיימים ב- ULI  ללא השפעה על הקטלוגים של הספריות השונות.


ניתן לצפות שעם הזמן המאגר המשותף - ULI ישפיע על הקטלוגים הנפרדים של כל ספריה וע"י כך נגיע בסופו של דבר לאחידות בדרך יעילה יותר. ייתכן גם שבשלב מאוחר יותר עם שיפור המצב הכלכלי, נוכל גם להקצות כוח-אדם מיוחד לפרויקט כזה ודומיו וייתכן גם כי ברבות הימים הספריה הלאומית תוכל ליטול על עצמה את תפקידה הטבעי כאחראית על קטלוג ארצי ולאומי מאוחד.

בברכה,
בל פיינברג
ספריית ארן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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