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פרוטוקול ישיבת קיטלוג 2.07.03 – ספריית מכון ויצמן, רחובות

נוכחים:
ליאורה קרן, רחל ויצמן, אביבה שיחור, ירדנה לוינברג (אונ' חיפה), שרה שחם, שלמה רוטנברג, חיים סימור (בר-אילן), תיאה מנשס, ירדנה הובר (מכון ויצמן), ארינה רוסקין, גילה ברטור (הר-הצופים), אניטה בן-ששון (הטכניון), ריני גולדסמית, מאירה הראש (הספ'  הלאומית), רותי שטנגר, פרידה הדר, אונל מגל, סופיה בראון (אונ' תל-אביב), בל פייט, אסתר אדמית (אונ' בן-גוריון), אלחנן אדלר (מלמ"ד)

ברכות מאת מנהלת ספריית מכון ויצמן.
מכיוון שספריית מכון ויצמן עברה למערכת אלף 500, כונסה הישיבה שם כדי להראות את תהליך העבודה באלף 500.
ירדנה הובר הדגימה קיטלוג ספר בעברית והציגה את הבעיות בעבודה.

אלחנן: הגיע מחשב צומת עם שטחי דיסקים גדולים. על מחשב זה יותקנו אלף 300 ואלף 500 ע"י חברת אקסליבריס.
LCN יועבר לפורמט אלף 500, MARC יהיה בשני הפורמטים, אלף 300 ואלף 500.
ULI- יוקם  ULI חדש בו תהיינה רשומות מלאות למעט שדות 900-994. אפשר יהיה להכפיל רשומות מה-ULI באופן ישיר, ללא צורך לגשת לספריה המקורית. רשומות של ספריות שאינן עובדות בפורמט MARC תוסבנה ל-MARC רק לצורך ה-ULI. המאגר מתעדכן פעם בחודש.
למרות הבעיות בתצוגת המספרים באלף 500 יש להכניס תמיד את הנתונים כראוי, כך שאם התוכנה תתוקן – תיראה התצוגה בהתאם.

GMD- בספריות בארץ משתמשים ב-GMD  בצורה מפורטת. רשימת ה-GMD הנוכחית אינה אחידה   ויש בה ורייציות רבות, במיוחד במינוחים לגבי כתבי-עת.
יש צורך ברשימה מוסכמת אחת שתופץ גם בקרב המכללות. הוסכם שאלחנן יערוך רשימת GMD בהסתמך על הרשימה הישנה של ועדת הקיטלוג, וכל הנוכחים הסכימו לאמץ אותה. 

אניטה: באלף 2 ובאלף 300 ישנה אפשרות לחפש עיולים ארוכים בעזרת FILTER, בעוד שבאלף 500  אפשרות זו אינה קיימת. אלחנן הציע להגיש את הנושא כהצעת פיתוח לחברת אקסליבריס.

ספריות הרשת תהיינה מקושרות ישירות (באמצעות פרוקסי של DUPLICATER)  ל-LCS, LCN, ULI, MRC. כל מוסד יכול להעתיק רשומות ממוסדות אחרים באמצעות פרוטוקול 39.50Z. דרור יפיץ מסמך בקשר לפעולות הדרושות להוספת ספרייה ל-39.50Z.



רשמה: ירדנה לוינברג



