
RDA "ו" קטן- RDA "גדול  "
 linked data-מרשומות קטלוג ל

 אלחנן אדלר



 ?למה כללי קיטלוג משתנים

 (לאומית-בין, לאומית)שאיפה לאחידות •

 (סוגים חדשים של מידע)התאמה לעולם מידע משתנה •

 (מעבר מכרטסת למחשב)התאמה לטכנולוגיה משתנה •

שיפור השירות למשתמשי  )שיפור בהשגת מטרות הקטלוג •
 (הקטלוג



 כללי קיטלוג

 מקומיים•

 לאומיים•

 לאומיים-בין•

 "עקרונות פריז" – 1961•

•1967 – Anglo-American Cataloging Rules (AACR) 

•1978 - Anglo-American Cataloging Rules 2nd ed. 
(AACR2) 

•2010 – Resource Description and Access (RDA) 
 (2013ב מאפריל "בשימוש נרחב בארה)



 1949כללי הקיטלוג האמריקניים 



AACR1 – 1967 

פרקים נפרדים לכללי תיאור  •

 של סוגי חומר שונים

יישום רק לגבי עיולים חדשים  •
- Superimposition 

הופיעו במהדורות נפרדות •

 לצפון אמריקה ובריטניה



AACR2 – 1978 

 יישום גם לגבי עיולים ותיקים•
 ISBDתיאור •

 מהדורה אחת לכל השותפים•



RDA – 2010 



RDA "לעומת " קטןRDA "גדול" 



RDA  קטן(AACR3) 

אורך  )עדכון כללים הנובע בעיקר מהמעבר מהכרטיס לרשומה ממוחשבת •
 (המידע מפסיק להיות שיקול

 :למשל, ביטול קיצורים לטובת טקסט מובן לקורא•
 'ע במקוםעמודים •
 [מ"ח] במקום[ מקום הוצאה לא ידוע]•
•[Place of publication not identified] במקום [s.l.] 

 (הגבלת מספר עיולים" )כלל השלושה"ביטול •

 (336/7/8שדות )לטובת פירוט בשלש רמות  GMDביטול •

לחלקם  , MARCישימים בתוך רשומת קיטלוג ( ועוד שינויים שונים)ל "כל הנ•
 אפשרות לתיקונים אחורה



  RDA "גדול" 

 זיהוי וקיבוץ ביטויים של אותה יצירה –שינוי רעיוני מרכזי •

 FRBRמסוסס על תקן •
 Functional Requirements for Bibliographic Records  

 גישה הוליסטית לתיאור ביבליוגרפי•

 קיטלוג אלמנטים נפרדים•
 

 





 ארבע משימות המחפש

• Find 

• Identify 

• Select 

• Obtain 



RDA "שינוי תפיסה –" גדול 

 :חלוקת מידע ביבליוגרפי לרמות•

 Workיצירה                     •

  Expressionביטוי             •

    Manifestationהתגלמות•

                           Item פריט•



 FRBRמודל 

המלט של  : דוגמא

 שקספיר

,  עברית, אנגלית

 'צרפתית וכד

 'הוצאה וכד, מהדורה

 עותק מסויים

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/FRBR-Group-1-entities-and-basic-relations.svg


 נעמי, שמר: יוצר

 ירושלים של זהב: יצירה

 שירים -ירושלים : נושא

 הקלטת וידאו הקלטת שמע תווים מלים

עיבוד   מבצע ב מבצע א

 לפסנתר
עיבוד  

 לתזמורת

 מבצע א מבצע ב

הקלטה  

1968 
הקלטה  

1980 
מהדורת  

1990 

הקלטה  

1975 
מהדורת  

1967 
מהדורת  

2005 

 הקלטה א

 הקלטה ב הקלטה ב

 הקלטה א

Linked data 

 עמי, שמר
Shemer, Naomi 

 מידע ביוגרפי ועוד

 שירים –ירושלים 

Jerusalem – Songs 
 מונחים קשורים



 linked dataקיטלוג בעידן 

 קשורות אחת לשניה, רשומות נפרדות למרכיבי הקיטלוג השונים•

הוספת ביטוי או התגלמות דורשת רק יצירת רשומה ברמה זאת וחיבורה  •
 למסגרת קיימת

 חלק גדול מהמידע יהיה בקבצי זהות ורשימות שמות ומונחים חיצוניים•

 בעולם המידע הגדול( הרבה יותר תקנית)מחייב השתלבות תקנית •



003487377 1001  L $aArnal, André$0(FrPBN)16643088 
 

 דוגמא של קישור לקטלוג זהויות ברשומה צרפתית

 (MARCעדיין במסגרת )



 בניית מאגרי זיהויות  
(authority files) 

 ברמת פירוט הרבה יותר גבוהה





 FRAD data (persons) 

• Name 

• Dates 

• Title 

• Fuller form of name 

• Other designation 

• Gender 

• Place of Birth 

• Place of Death 

• Country associated with 

• Place of residence 

• Address 

• Affiliation 

• Language of person 

• Field of activity 

• Profession 

• Biographical info. 



 מטרת רשומות זהות חדישות

 (תוכנות חיפוש עתידיות)שימוש פעיל במידע בחיפושים •

 (לאומית-בין/ לאומית )ספרייתית -דורש עבודה על•

הספרייה הלאומית כבר משקיעה מאמץ רב בהרחבת  •
 לאומי-המידע ברשומות זהות ובשיתוף פעולה בין



 פרוייקט מאגר הזיהויות הלאומי של הספרייה הלאומית

 ביתים שונים-איחוד נקודות גישה באלף•

 י מידע ממקורות נוספים"העשרה ע•
 המפעל הביבליוגרפי העברי•

 מוזיאון ישראל•

 ם"אקו•

 עוד•

 (NACOבדומה לפרוייקט האמריקני )הפיכה למאגר זהויות לאומי •

 VIAFלאומי -העברת המידע למאגר הבין•

 אוניברסיטת חיפה: שותף ראשון•





 רשומת זהות של הספרייה הלאומית





The Virtual International Authority File (VIAF) is an 
international service designed to provide convenient 
access to the world's major name authority files. Its 
creators envision the VIAF as a building block for the 
Semantic Web to enable switching of the displayed form 
of names for persons to the preferred language and 
script of the Web user. VIAF began as a joint project with 
the Library of Congress (LC), the Deutsche 
Nationalbibliothek (DNB), the Bibliothèque nationale de 
France (BNF) and OCLC. It has, over the past decade, 
become a cooperative effort involving an expanding 
number of other national libraries and other agencies. At 
the beginning of 2012, contributors include 20 agencies  
from 16 countries. 

[2014: 34 agencies in 29 countries ] 







 העברת מידע ביוגרפי מהמפעל הביבליוגרפי העברי

 BHB authority records (about 20,000) are rich in biographical 
information (narrative format) 

 But - very different forms of headings 
 Stage 1 – Match 95% of the BHB authority records to NLI 

authority records - done 
 Stage 2 – transfer narrative biographical data and alternate 

heading forms from BHB to NLI – done 
 Stage 3a – mine biographical data to create RDA coded data 

fields – done 
 Stage 3b – Use BHB forms/references in NLI authority records to 

expedite single search of both databases – in process 
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NLI authority record enhanced with BHB data 

30 
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Israel Museum database 

32 



Artist data transferred as Excel file 

33 



34 



NLI enhanced record 

35 



Link to Israel Museum site 

36 



Israel Museum data in VIAF 

37 



ACUM 
 (לים למוסיקה בישראל"אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו)ם "אקו

38 



ID numbers of creators and performers 

39 



40 



ACUM data in authority record 

41 



Hierarchical geographic data 

• Organize data on place names in hierarchical form (English 
and Hebrew) in order to use it in Geographic Information 
Systems (GIS) 

• Enrich records with geographical coordinates (field 034) 

42 



Example: Authority record for Białystok (Poland) 

43 



44 



Subject headings 

• In 2010-2011 The NLI converted its classified catalog (modified Dewey 
Decimal Classification with added descriptors) to Library of Congress 
Subject Headings (LCSH) 

• In parallel the NLI began a project to translate all relevant LCSH 
headings to Hebrew 

• English forms are used in the bibliographic records. Searching can be 
either on English or Hebrew terms. 

 



NLI subject thesaurus 

• 990,000 subjects: base and compound 

• Not all in use (includes entire LCSH file) 

• Of those in use > 95% have Hebrew translations 

• Unique subfield dictionary contains 112,000 translations 

• Most new subject headings are compound of subfields with existing 
translations (automatic translation) 

• New subfields are translated and added to the dictionary (ongoing) 



 יצירת מאגר זהויות ישראלי לאומי

 (שוטף)ביתים שונים -של שמות באלף" אשכולות"יצירת •

 (שוטף)תרגום כותרות נושאים לעברית •

 העמדת קובץ בזהויות לרשות ספריות אחרות•

 ULIחיבור קובץ הזהויות לקטלוג המאוחד •

 לאומיים-העמדת המידע לרשות פרוייקטים בין•

 צירוף שותפים לעבודת יצירת הזהויות והרחבתן•

47 



אוניברסיטת חיפה –" בטה"אתר   

של אוניברסיטת  " אלף"עותק של המאגר הלאומי נמצא בתוך •
 חיפה

 סנכרון יומי/עדכון•

 מאגר זיהויות מקומי קיים עדיין אך עדיפות בחיבור למאגר הלאומי•

למקטלגים בחיפה הרשאה להוסיף ולשנות רשומות במאגר  •
 הלאומי

 דורשת תיאום והסכמה לגבי נהלי קיטלוג•

48 



 linked data -ל" מרק"מעבר מ
 ? איך מגיעים מפה לשם

 (ביטוי, יצירה)ניתוח קיטלוגים קיימים כדי להוציא מהם את המידע המשותף •

 לאומית-בין/ייעשה בעיקר ברמה לאומית•

החלפת פורמט קידוד בפורמט אחר כה שונה דורש שינויי תוכנה מהותיים  •
 והסבה של מאות מיליוני רשומות

  MARC (RDAבתוך פורמט  FRAD -ו RDAבינתיים יוצאים לדרך עם שינויי •
 "(קטן"

 ...(כך מקווים)התועלת האמיתית תהיה רק בהמשך הדרך •


