
ע "תש,  ניסן' ז. ד"בס
22/03 /2010

ע קיבות ומד יני ות , אי כות
  קיט לוג

רחל קדר

המחלקה ל למודי מיד ע 

אילן -אונ יברס יטת בר



? מה זה איכ ות

"  חסר ונ ות ,  ללא  פגמים,  המצוי נותמידת
  html.quality/definition/com.businessdictionary.www  "וסטיות

 "מכלול התכו נות ו האפיו ני ם של מו צר  או ש י רות  ,
 לספק  את הצר כים מפ ו רש ים א ו  היכו לתבעל 

 (ISO 8402-1986)      ."מרומז ים

" לתת מענה לצפיו ת"  (ISO 9000)

  בכ ל התהליכי םאי כות באה לי די ב טוי 
:  הקשו רי ם להספק ת מוצר א ו ש יר ות

תכנו ן 
ביצוע 

הער כה
שיפו ר 



consistency -  עקיבות•
- coverage, scopeכיסו י •
- timelinessעדכ נות •
 - accuracy/error rateש יעו ר השג י אות , דיו ק•
- accessibility/ease of useהש י מוש קלות , נגיש ות•
- integrationאי נטג רציה •
- outputפלט •
- documentationתיעוד •
- user support and trainingהדר כה, תמיכה במשתמש•
- value-to-cost ratioתועלת-עלות •

Basch, R. (1995) An overview of quality and value in information services. In R. Basch (ed.), 
Electronic information delivery: ensuring quality and value (pp. 1-10) Aldershot: Gower. 

: קר יט רי ונ ים ל אי כות  של מאג רי מי דע
SCOUG - Southern California Online Users Group - www.scougweb.org



IFLA  על פ י הפונק צי ות הבסיסיות של הקטלוג
find- גילוי מ שאב ים כמ ענה לש אי לתו ת המשתמש
identify-   זיהוי  ו הבחנה בין משאבי ם דומי ם
select-   בחירת ה משאבים ה רלו ונ טיי ם ביותר

לצר כי המשתמש  
obtain- השגת עותק של המש אב.

(http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/frbr_2008.pdf , p. 8)

קטל וג הספריה הו א  הכלי המר כז י למתן שי רות ים בספריה 

:קטל וג הספריה הו א 
 רש ימת מלאי 
כלי ל זיהו י ו איתו ר  פרי טי מי דע ה קי ימי ם באוסף   

 לצ ר כי המשתמש  ר לו ונט יי ם אש ר
את הקשָ רים בי ן פ רי טי ה אוסף    כלי המפ רש



: י ש צ ורך ב ,   הפ ונקצ י ו ת של הקטלו גבקיד ו ם לסי יעעל מנת 
 סטנדרט י זציה –   עקיב ות1.
 predictability –  חיז ו י  2.
 של  פ רי ט המידע הנאמן ל מקורת יא ור –די וק   3.
 ה מספק מידה הולמת של מידע ח י ו נ י ת יא ור –  של ימ ות 4.
 ח י פ ו ש אפש ר ו י ו ת;  נקוד ות ג י שה אחיד ו ת –  נג י ש ות 5.

מגו ו נ ו ת 

:   עק ר ו נות אל ול יי שוםהכלים 

  לא ו מיים , בינל אומ יי ם כלל ים – כללי  קי טלוג

 לא ומית ,  מקומית– מדינ יות הק יטל וג



: שלו שה  ס וג ים  של ש ג יאו ת בקיטלו ג

 א יות , )ה קלדה(  שג יא ות טי פו גר פי ות

 ה ממ וח שב ות שג יא ות בק יד וד  ה רש ומ ות  

 ו שג יאות  הנ ובע ות מ הפ רת כללי הק יטלו ג ו מד יניות  הק יטלוג   .

 . .. מה ק ור ה כא שר

) רלו ונטי יםלקונה ב כללים (?  הכללים לקו י ים 

) לק ונה ב מד יני ות(? המד יני ות לקו י ה 

או 

 . .. מה ק ור ה כא שר

?  אח יד  של  הכללים י י שום אין  

? אין  מד יני ות א חי דה  



:אוכלוסיית המחקר
חוק "במסגרת ,  נרשמו בספריה הלאומית2005 בשנת •

.  היו בשפה העברית5,788, שמתוכם,  כותרים8,405,  "הספרים
html.2006-statistics-lgd/heb/il.ac.huji.jnul.www 

מתוך . 2,875 -) ללא תזות( מספר הספרים העיונים בעברית •
 פריטים נמצאו בכל חמשת הספריות 566הספרים האלו רק 

.האוניברסיטאיות שהשתתפו במחקר
מספר זה דוגם .  פריטים230 נבחר מדגם שכבות אקראי של •

ספרים בכל נושא על פי המיון שלהם לפי השיטה העשרונית של 
 566יחסית למספר הספרים בכל מחלקה באוכלוסיה של , דיואי

. רשומות קיטלוג מחמשת הספריות1,150כ נבדקו "סה. פריטים
 הפריטים נבנתה רשומות 230- לכל אחד מ- קטלוג הבסיס •

רשומות קטלוג הבסיס . קיטלוג על ידי פנל של מקטלגים מנוסים
הבסיס להשוואה עם רשומות הקיטלוג של הספריות  היוו את

.שבמחקר



: בדיקות 
,  הקיטל וג(  הפרות  של כלל י הק יטל וג –שגיא ות 1.

1995 ;AACR2 ,1998(

 א ופצ יות  שונ ות בכללי ה קיט לוג ייש ום. 2

 עק י בות של נק וד ות –רמת ההסכמה של הספרי ות . 3
: הגישה

 בין הספר יות לק ט לוג הבסיס-
 בין חמשת הספר י ות-



14.45Average no. of elements / record assigned by libraries

16,615Actual total of all elements assigned by libraries 

10.01Average number of correct elements / record

2,090Variant acceptable fields with comments

11,511Correct elements (AC)

7,409Total error elements (X+AC/X)

4,049Partial errors (AC/X)

6.44Average number of elements with error / record

3,360Complete errors (including missing elements) (X)

60.85%% correct (AC)

39.15%% errors (AC/X and X)

18,920Total of correct (AC), error (X) and partial error (AC/X) 
elements (includes missing elements)

1,336Assigned by Base catalogue but optionally not by 
libraries



100.00%7,40916,615TOTAL
2.86%  (n=35)0.01%135Field 856

41.10% (n=1,735)9.62%7131,735Field 7XX
33.82%  (n=479)2.19%162479Fields 600, 610

185.10%  (n=1,201)30.0%2,2231,201Field 5XX
77.92%  (n=693)7.29%540693Field 4XX, 811, 830

51.16%  (n=2,365)16.33%1,2102,365Field 300
33.66% (n=3,485)15.83%1,1733,485Field 260 
98.15%  (n=54)0.72%5354Field 250

23.82%  (n=1,923)6.18%4581,923Fields 245 $b, $c, $h 
19.48%  (n=1,874)4.93%3651,874Field 24X
16.16%  (n=959)2.09%155959Field 1XX
44.33% (n=661)3.96%293661Field 02X
5.47% (n=1,151)0.85%631,151Field 008

Proportion of 
fields & subfields 

with errors / 
number of fields 

assigned

Proportion of 
fields & 

subfields with 
errors / all fields 
& subfields with 
errors (n=7,409)

Number of 
fields & 

subfields 
with errors 
(X + AC/X)

Number of fields 
& subfields 
assigned by 

libraries

Fields 



100.00%9,609Total number of failure modes

Field 260 $c
(15.9%, n=490)5.09%489Local decision

Field 246 
(41.8%, n=474)4.93%474Optional

Field 246 
(100%, n=1)0.01%1var. tag (LOC) - Variant tagging, 

Library of Congress
C. 
Divergences 
from the Base 
catalogue 
records that 
are not errors

Field 830 
(64.1%, n=291)3.03%291

Mode B.iii.b - Absence of 
appropriate rule or poorly 
constructed rule - Israeli 
Cataloguing Rules (Adler, et al.)

Field 260 $c 
(64.1%, n=39)0.41%39Mode B.iii.a - absence of appropriate 

rule or poorly constructed - AACR)

Field 546 
(28.5%, n=446)4.64%446Mode B.i.c - MARC coding

Field 504
(17.2%, n=5,179)53.90%5,179Mode B.i.b - Inappropriate 

application of a specific rule

Field 500 
(17.7%, n=2,486)25.87%2,486

Mode B.i.a - Inappropriate 
application of a general rule (e.g., 
punctuation, normalization)

B. Rule based 
errors

Field 008 
(39.4%, n=132)1.37%132Mode A2 - inattention / over-

attention

Field 300 $b 
(20.8%, n=72)0.75%72Mode A1 - input errors -

spelling/typographicalA. Skill based 
errors

Field with 
highest % of this 

failure mode

% of total 
number of 

failure modes 
(n=9.610)

Number of failure 
modes assigned 

in fields with 
errors

Failure modes assigned



100.00%70.71%29.29%% (n=9,609)

9,6096,7952,814

Total number 
of failure 
modes 
assigned 

100.00%71.87%28.13%% (n=7,409)

7,4095,3252,084
Number of 
fields with 
errors

TotalOther descriptive 
fields (19 fields)

Fields that serve as 
access points (21 fields*)



15.3519.1225.7827.53Standard deviation

19.34%4.35%35.28%19.24%Average interlibrary  
consistency

14.88%1.52%25.94%12.24%Interlibrary consistency 
(actual)

3375180152Number of fields matched - 5 
libraries

2,2653296941,242Number of different access 
points - 5 libraries

67.99%29.49%77.14%68.70%% correct fields / fields 
assigned

2.241.980.851.66Standard deviation

4.251.241.532.32Average number of access 
points per record

3,3261381,3601,828Total number of correct fields

4,8924681,7632,661Total number of access 
points - 5 libraries

All entriesSeries 
entriesTitle entriesMain and 

added entriesInterlibrary consistency

ספרייתית-עקיבות בין



 כמה ממצאים– ספרייתית-עקיבות בין
 היה ספרייתית- לכל נקודות הגישה שיעור העקיבות הבין•

 הגבוהה ביותר נמצאה ספרייתית-העקיבות הבין. % 14.88
.בכותרים והנמוכה ביותר בסדרות

,  מתאם הפוך משמעותי נמצא בין מספר נקודות הגישה•
-לבין העקיבות הבין, שהושמו על ידי הספריות לפריט

. ספרייתית
 מתאם הפוך משמעותי חזק נמצא בין מספר נקודות הגישה •
- שהושמו על ידי הספריות לבין העקיבות הביןשונותה

. הפריטים במדגם230 - לכל אחד מספרייתית
- בקבוצות המדע והטכנולוגיה נמצא שיעור העקיבות הבין•

 ניתוח.  הגבוה ביותר לכל סוגי נקודות הגישהספרייתית
 תחומי שלושת על פי המקובץ ספרייתית-השונות לעקיבות בין

.הצביע על הבדל משמעותי בין הקבוצות, הנושאים הרחבים



 אבל המשתמש –וריאציות על אותו דף 
עשוי לחשוב שאלו מחברים שונים





 אם המשתמש  –וריאציות על דפים שונים 
יפספס, לא יודע לחפש וריאציות שונות



כיצד הספריות שהשתתפו במחקר זה יכולות להעלות את 
? איכות הקטלוג שלהן

מאוריינטציה מקומית ,  שינוי תפיסתי של תפקיד הקטלוג באחזור מידע
. לראייה לאומית וגלובלית

מדיניות קיטלוג אחידה ויחידה לכל הספריות האקדמיות בישראל  .
מדיניות קיטלוג זו תצטרך להחליט על נושאים כגון רמת הקיטלוג 

 .הראויה והמספקת בתיאור הביבליוגרפי ומספר נקודות הגישה ההולם
 נמצא כי השוני בין הספריות האקדמיות במחקר זה כה גדול עד כי הוא 

פוגע ביכולת לאחזור מידע מהקטלוג המאוחד של הספריות בישראל 
)ULI ( וסטיות אלו אינן מהוות בסיס למדיניות קיטלוג לאומית עבור

.הספריות האוניברסיטאיות בישראל
ניהול קבצי זיהוי מרכזיים  –

Uniform Judaica Headings
-Name Authority National
)0&local_base=nnl10&con_lng=eng-b-http://aleph3.libnet.ac.il/F?func=find 
 האם – של האוספים באוניברסיטאות 12.5% – פריטים בעברית 

?הקמת רשות קיטלוג עברי אקדמי מרכזי זו אפשרות מציאותית



!תוד ה


