
"  פרימו"משתמשי קצה ומידענים מול 

 .התנסות באוניברסיטת חיפה

 

 אורנה רוש

 ראש תחום יעץ

 אוניברסיטת חיפה



 יעץ בדואל    היעץפניות לדלפקי  

  2406                26,487א   "תשע

 1522             31,046ע     "תש

 696           32,888ט   "תשס

    

 



 

  2009המערכת נכנסה לשימוש באוקטובר  

 ע"תחילת שנת הלימודים תש

 מדף הבית" חיפושאחד"תיבת 

 

, חיפוש בקטלוג -כל אוספי הספריה
בחומרי מדיה ממערכת , במפתח המאמרים

 דיגיטול
 

 -למטהליבמעבר  -מאמרים באנגלית
federated search 

 
  nativeחיפוש במאגרי ה -מאגרי מידע



 ככלי גילוי פרימו

מאפשר שימוש בפונקציות הבאות של  

 :המערכת



 

 חיפוש בתיבה אחת



 

 
 שאילתת החיפוש נשמרת בלשוניות השונות

 



 

 הידיעה' חיפוש עם ה

 חסר/כתיב מלא



:  נראות גבוהה של אפשרויות ההגבלה 

 סוג חומר, שפה

 



 הצגת נושאים נוספים



 ניהול פריטים שמורים בתיקיות

 "ספריה שלי" ב



,  מושאל: חיווי מיידי על מצב הפריט

 אלקטרוני ובאיזה אוסף



Did you mean? 



 

 קיבוץ תוצאות זהות 

 





 

 משוב מהספרנים לשיפור פונקציות וביצועים 

 

 (מנחם בגין)שפה עברית /מדרוג תוצאות החיפוש 

תצוגה בפאסט, רלוונטיות -שנים 

       presidential elections 

  חוסר התאמה בין התוצאות לחשיפה של
 (אשפוז כפוי)הנושאים 

 הגרסה המעודכנת ביותר אינה מוצגת  –גרסאות
 (סוגיות בסדר דין אזרחי)כראשונה 

 הצעות לחיפוש חדש"הבלטת האופציה "
 (פריז)הנמצאת בתחתית המסך 

 

 

http://primofe.haifa.ac.il/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&scp.scps=scope:(Archive),scope:(haifa_digitool_marc+),scope:(DIS),scope:(DOC),scope:(NO_DOC),scope:(HAU),scope:(EBOOK),scope:


לעיתים קרובות התוצאות   -בחיפוש בעברית

 (מחלות נפש)המיידיות הן של ספרי ילדים 

נושאים בעברית/הוספת מילון בעברית 

 אפשרות לbrowsing    של נושאים או מחברים

 (רק של כותרים)

 

 

 



 

 
 מסקנות

המערכת לבדה אינה נותנת מענה לחיפושים 

  כל הפריטים שקוטלגו במפתח ובקטלוג מאז ומעולם
כל עוד  . נשענים על הנושא כמקור לתיאור הפריט

מתייחס לכותר באופן זהה או אפילו חשוב יותר   פרימו
נוצרת בעיה של חשיפה לא נכונה של   -ביחס לנושא

 הפריטים

  שילוב של מספר מערכות נושאים ובשפות שונות
 מביאה לעיתים למיצג לא נכון של האוסף בחיפוש

 יש -הנושאי  דטהכל עוד אין חשיפה מלאה של המטה
 browsing -צורך ב

 



 נקודות למחשבה

פיתוחי מערכת עדכניים 

 לקיטלוגשינוי תפיסה בכל הנוגע / חשיבה מחודשת 

יש להמשיך ולחקור את האופן בו אנשים 

 מחפשים ומשתמשים במידע   

Revolution in our Minds: 

Seeing the World Anew 

James Weinheimer 

Thoughts about the future of libraries and the 
catalog 

 

 



 

 

 !תודה על ההקשבה


