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פרוטוקול ישיבת קיטלוג 1.06.04 – ספריית אוניברסיטת בר-אילן

נוכחים:
ליאורה קרן, רחל ויצמן, שרון שפירא, ירדנה לוינברג (אונ' חיפה), שרה שחם, שלמה רוטנברג, חיים סימור, בריינה אפשטיין (בר-אילן), ירדנה הובר (מכון ויצמן), ארינה רוסקין, גילה ברטור (הר-הצופים), אניטה בן-ששון (הטכניון), אלחנן אדלר, ריני גולדסמית, מאירה הראש (הספ'  הלאומית), רותי שטנגר, פרידה הדר, חננה מאירוביץ, תמר טוב, מתוקה לובין (אונ' תל-אביב), אסתר אדמית (אונ' בן-גוריון), אלכסנדרה פלדמן (האונ' הפתוחה).
בישיבות הבאות  יצטרף לועדה שחף הגפני ממכללת גורדון שישמש כנציג המכללות.

חברי הוועדה מודים לאלחנן בשם ציבור המקטלגים על הפורמט החדש של –ULI.
אלחנן: ניתן להעתיק קיטלוגים מ-ULI גם דרך פרוטוקול 39.50Z וגם ישירות כאילו ULI הוא קטלוג פנימי של הספריה. כנ"ל לגבי MRC LCN LCS השיטה השניה נוחה יותר אך דורשת שגם  LCN LCS MRC ULI וגם קטלוג הספריה יהיו באותה גרסה של "אלף", דבר שהיה נכון עד עתה אבל ישתנה בקרוב כאשר ספריות נוספות יעברו ל"אלף 500". כדי לשמור את שיטת ההעתקה הנוחה יותר נבדקת אפשרות להחזיק את המאגרים בשתי גרסאות במקביל (14.2 ו-16) .


נושא הישיבה הוא GMD  ו-MT. בישיבה הקודמת אלחנן קבל על עצמו להכין מסמך עם רשימה אחידה של  GMD  ו-MT, והמפגש היום נועד לדון בהצעתו של אלחנן.
אלחנן: ישנה חשיבות רבה לאחידות, ככל שנכנס עמוק יותר לתוך ה-MARC, יהיה עדיף להעתיק ולא ליצור קיטלוג מקורי. לפני כחודש וחצי התקיים ביוזמת שחף הגפני מפגש במכון מופ"ת  עם נציגי המכללות להוראה, בנושא חשיבות האחידות בקיטלוג. המכללות מעוניינות להקים קונסורציום לגבי הכניסה לאלף 500, ואולי אף קטלוג משותף (ב-ULI יש תת-מאגר למכללות). שחף התנדב לרכז את הנושא.
אחד הדברים הבולטים באי האחידות הוא ה- GMD  וה-MT. ה-AACR2 אינו עקבי בנושא ה-GMD, ישנם נושאים מפורטים, וישנם נושאים כלליים. מכיוון שיש רצון להעתיק קיטלוגים מחו"ל ולא רק מהארץ, כדאי להיצמד ככל האפשר לרשימת ה-GMD  של AACR2.
אחת הסיבות לדיון בנושא כעת, היא המעבר לאלף 500. זוהי  הזדמנות נוחה לשנות את הקטלוג. 
נערך דיון על רשימת ה-GMD, הוחלט שה-GMD  יהיה בכתיב מלא (לדוגמא: חומר כרטוגרפי), למרות שהקיטלוג במרבית הספריות הוא בכתיב חסר. 

רשימת GMD  בערבית תוצע ע"י ירדנה בהתייעצות עם הספרניות בירושלים, ותועבר לאלחנן.

MT- השדה יהיה תמיד בלועזית. תת המאגרים ב-ULI מורכבים לפי שדה ה-MT. 
הועלו 2 הצעות: א. יש להשתמש רק ברשימה הסגורה של MT, אפשר להוסיף סוגי חומר נוספים  בשדה אחר.
ב. אפשר להוסיף בשדה ה-MT  סוגי חומר שאינם נכללים ברשימה, ב-ULI  יתקבלו רק סוגי החומר מהרשימה וכל השאר  יראו רק בקטלוג המקומי של הספרייה.

הצעה ב' התקבלה.

אלחנן קיבל על עצמו את ניהול ותחזוק אתר האינטרנט של הוועדה במסגרת אתר בית הספרים הלאומי.


רשמה: ירדנה לוינברג



