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פרוטוקול ישיבת קיטלוג 8.01.04– הספרייה לרפואה ומדעי החיים, אוניברסיטת תל-אביב

נוכחים:
ליאורה קרן, רחל ויצמן,  ירדנה לוינברג (אונ' חיפה), שרה שחם, חיים סימור (בר-אילן),  ירדנה הובר (מכון ויצמן), ארינה רוסקין, גילה ברטור (הר-הצופים), אניטה בן-ששון (הטכניון), ריני גולדסמית, מאירה הראש, אלחנן אדלר (הספ'  הלאומית), רותי שטנגר, פרידה הדר, מתוקה לובין, תמר טוב,  (אונ' תל-אביב), אלכסנדרה פלדמן , (האונ' הפתוחה).

רחל: ברכות לאלחנן לרגל מינויו  לסגן מנהל לטכנולוגיות מידע בספרייה הלאומית ומנהל הרשת.

אלחנן: GMD: יש צורך לצמצם את רשימת הGMD- ולהגיע לרשימה אחידה. ב-ULI החדש לא יראו את ה-GMD  ברשימת הכותרים, הוא יראה רק בשעה שהרשומה תפתח. לגבי ה- MEDIA TYPES  חשוב להסכים על אחידות, ובמיוחד על הפריטים היוצרים SUB SETS.
אלחנן יכין רשימה חדשה של GMD’S  לאישור הועדה בישיבה הבאה.
רחל: קשה לישר את המוסדות לרשימה מאוחדת, אולי אפשר לקבץ קבוצות מסוימות ב-ULI ל-GMD אחד?
אלחנן: הדבר מצריך תוכנה שתהפוך את ה- GMD’S של ספריות ספציפיות ל-GMD  אחר. יש צורך לצאת מהמנטאליות של קטלוג של ספרייה לצרכני הספרייה הספציפית, חלק מציבור הצרכנים הם אנשים שאינם נמצאים במוסד עצמו, וישנה חשיבות רבה לסטנדרטים.

רותי הציגה בפנינו מצגת נפלאה המחדדת את ההבדלים בעבודת המקטלג בין אלף 300 לאלף  500 . המצגת הועברה באדיבותה לכל חברי הוועדה. 

אלחנן: כדאי להקים "אגוד משתמשי אלף 500" כדי לקבל מאקסליבריס "מנת פיתוח" באלף 500. כדאי שהאיגוד יהיה משותף לאוניברסיטאות ולמכללות.

פרידה: יש לבקש אפשרות העתקה מספריות נוספות כמו HARVARD, OHIO (שרת- 39.50Z), אלחנן יטפל בנושא.
בשלב זה אי אפשר להעתיק זיהויים מספריות בארץ. 
אלחנן: פעולה זו יכולה לצאת אל הפועל רק אם ספרייה מסוימת תכיר בסיסמא של ספריה אחרת כבעלת גישה להעתקה. אין ספק שבעתיד קטלוג הזיהויים בעברית בספרייה הלאומית ישמש כקטלוג זיהויים לאומי ויאפשר העתקת זיהויים.
פרידה: לקראת המעבר לאלף 500 על כל ספרייה לבצע ניתוח מדוייק של קבצי  הספרייה באלף 300 ולהגדיר לאקסליבריס את כל מאפייני הקובץ.
מבקשת לבדוק אם ניתן לבקש איחוד של שדה הכותר במידה ומדובר באותו כותר עם $$a /$$t . 
אלחנן יבדוק אם הגרסה הבאה של אלף 500 מטפלת בנושא או שיש לטפל בבעיה במיוחד. 
פרידה הציגה בפני הוועדה דוגמאות של קיטלוג בשפה הסינית, המשלב תעתיק וסימנים סיניים (בשדה 880).



רשמה: ירדנה לוינברג
 
 


