דוח פעילות מאלי לשנת 2011
חברי ועדת ההיגוי לשנת 2011
o
o
o
o
o
o
o
o

רותי סוחמי ,ספריית משפטים ,המסלול האקדמי ,המכללה למינהל
מיכל כהנא ,ספריית בית הספר לאמנות-המדרשה ,המכללה האקדמית בית ברל
ציפורה אדלר ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
מאיה עמיכל ,ספריות מכון ויצמן למדע
אסתר גוגנהיים ,הספרייה הלאומית
מיכל פנקס ,ספרייה מרכזית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב )סיימה בסוף חודש אוגוסט (2011
מיכל אילני ,ספרייה מרכזית אוניברסיטת בן-גוריון בנגב )החליפה את מיכל פנקס(
הילה בוזגלו ,ספרייה מרכזית ,אוניברסיטת תל-אביב

מוסדות חברים במאלי
 27ספריות מכללות אקדמיות
 18ספריות אוניברסיטאיות
 7ספריות מיוחדות
 1ספרייה ציבורית
הדרכות וסמינרים
במהלך שנת  2011מאלי קיימה שלושה ימי הדרכות בהן שולבו הרצאות של מרצים מאקסליבריס ביחד עם
הרצאות משתמש למשתמש  -חווית לקוח.
הדרכה בנושא קיטלוג  -מרץ  ,2011ירושלים
יצירת רשומות קיטלוג לתיאור משאבים ויצירת גישה בתקנים החדשים ) ,(AACR to RDAחשיבותם של שדות
 008ו , LDRסימני כווניות והפתרונות לכך במערכת ,חידושים אלף גרסה  20במודול הקיטלוג ,קובץ הזיהויים
הוירטואלי הבינלאומי –  VIAFוהצגת פתרונות מקומיים.
הדרכה בנושא  – systemמאי  , 2011מכון וייצמן
שדרוג גרסאות מאלף  18ל 20-כולל התרשמות מעשית של לקוח–PDS ,סיסמת גישה אחידה ,הצגת ממשקים
בין מערכות דיגיטול ואלף ושימוש ב  APIהחדש של אלף לצורך התממשקות עם תוכנות קוד פתוח.
הדרכה בנושא – SFXיוני  ,2011תל-אביב
יום הדרכה ייעודי לתוכנת  SFXבו הושם דגש על פונקציות חשובות ת במערכת כמו  SFX KBעדכונים ,
הגדרות תפריטי  'SFXתצוגה ושימוש במודול  Collection Toolלצרכי קבלת החלטות ובדיקות מערכת.
סמינר דו-שנתי
שנה זו לא קיימנו את הסמינר היות ואקסליבריס קיימו את הסמינר בחיפה לכלל הלקוחות בעולם.
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סיום הליך הצעות פיתוח גרסה 21
מאלי העבירה לאקסליבריס החלטתה לגבי נקודות הפיתוח אלף גרסה .21
לאחר הליך של הצבעה נבחרה בקשה בנושא השאלה בינספרייתית שדורגה ב 60-נקודות )באישור מיוחד (.
כאמור לרשות מאלי עומדים סך של  50נקודות בכל גרסה.
טרם החל הליך הגשות הצעות לפיתוח לגרסה הבאה.
אחראית ומרכזת הנושא מטעם וועדת היגוי מאלי – ציפורה אדלר.
פעילות עם אקסליבריס
הישיבה השנתית עם הנהלת אקסליבריס התקיימה במרץ  2011בה הודגש שיפור איכות השירות ושיפור
בניתוב בעיות בצורה מהירה ויעילה יותר .השיחות הרבעוניות עם אורי מילר עם נציגי המוסדות נמצאו יעילים
ומוצלחים והם דרך טובה להעברת מידע והערות הדדיות.
פעילות חברים ישראלים בIGeLU
הנציגים הישראלים הלוקחים חלק בפעילות קבוצות העבודה הם:
)ALEPH - Product Working Group (WG
 – System administration WGיוסי טיסונה המסלול האקדמי ,המכללה למניהל
 WebOPACמאיה עמיכל ,מכון וייצמן
ALEPH – Collaborative testing for version 21
מאיה אמיכל ,מכון וייצמן ,וועדה לבדיקות לגרסה  21מטעם IGeLU
 – Primo – product working groupנעמי גרדינגר ,אוניברסיטת חיפה.
הכנס השנתי ה 6-של ) 2011 IGeLUכולל מפגש עם (IGeLU National User Groups – INUG
התקיים בחיפה בספטבר  .2011כנציגת קבוצת המשתמשים הישראליים בכנס השתתפה הילה בוזגלו .טרם
תחילת הכנס התקיים המפגש הקבוע של  INUGשל נציגי הארגונים הלאומיים מכ 20-מדינות.
מימון השתתפות נציגים ישראלים בכנסי של IGeLU
כמו בשנים הקודמות מאלי ממשיכה בגישה של עידוד השתתפות נציגים ישראלים בכנסי .IGelu
אירוח הכנס בישראל הקנה הזדמנות למוסדות בישראל להשתתף וליטול חלק פעיל בכנס .שנה זו בחרה מאלי 2
נציגים ישראלים שהגישו הצעות לפוסטר/מצגת בכנס .הנבחרים קיבלו מימון מלא לכנס ושהות במהלך הכנס.
דוד טל ,אוניברסיטת תל-אביב – הרצאה בנושא בנושא  - Spatial Search in Map Collectionהמשלב בין
אלף וGoogle Maps-
ריני גולדשמיט מהספרייה הלאומית על פוסטר בנושאStreamlining the Retro-Conversion of the Card :
Catalog
כמו כן מאלי מימנה  $75עבור כל משתתף ישראלי שנרשם לכנס )סך הכל נרשמו  80משתתפים ישראלים
לכנס ,מספר מרשים ללא ספק(.
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אתר מאלי
מאתר מאלי  www.meli.org.ilיש אפשרות לשתף אחרים דרך רשימת התפוצה הכללית של מאלי,
רשימת תפוצה למשתמשתי  .SFXבנוסף קישור ל WIKI -בו ניתן לשתף ידע מקצועי במגוון מוצרי
אקסליבריס מניסיון אישי ,טיפים ונושאים חשובים– הכל כמובן בעברית לנוחות המשתמשים הישראלים.
שינויים לגבי ניהול הכספים של מאלי ורישום מאלי כעמותה
בספטמבר  2011מאלי קיבלה הודעה רשמית מאילא – ארגון ישראלי לטכנולוגיית המידע כי הם מספיקים
פעילותם בניהול כספי מאלי .השירות לניהול כספי מאלי ייפסק ייפסק בסוף .2011
מאז קבלת ההועדה חברי ההיגוי של מאלי בדקו אופציות חלופיות לניהול כספי מאלי .נעשו מאמצים לשמור
על קונספט של ניהול כספים דומה למה שקיבלנו מאילא אולם היה קושי במציאת עמותה שמטרותיה זהות
למטרות מאלי שתוכל לנהל עבורנו את הכספים .ניהול הכספים על ידי חברה פרטית אף הוא נלקח בחשבון
אולם גם פה התברר שלא ניתן ליצור תשתית נוחה לעבודה שוטפת .הספרייה הלאומית נרתמה לסייע
בנושא אולם משיקולים משפטיים שאינם תלויים ברצון הספרייה לסייע למאלי ,אף הוא לא יצא לפועל .נכון
להיום כספי מאלי נמצאים באופן זמני של הספרייה הלאומית והוא ינוהל על ידם עד סוף פברואר .2012
אופציה אחרת שנבדקה ונמצאה כטובה ביותר ליצור למאלי מעמד משפטי מסודר לשנים הבאות הוא
הכרזתה כעמותה.
בכנס מאלי תתקיים הצבעה בא יידרשו חברי מאלי להצביע באם להתחיל בהליך רישום מאלי לעמותה.
החלטת הרוב תקבע.
באם תתקבל החלטה חיובית על חברי וועדת ההיגוי להתחיל בהליך זה באופן מסודר על ידי גורמים
מוסמכים.
לסיום
אני רוצה להודות לכל אחד מחברי וועדת ההיגוי של מאלי על עבודתם המסורה במהלך השנה האחרונה.
כל הפעולות שתוארו לעיל נעשתה בזכותם ובעזרתם .מקווה לשנים נוספות של פעילות פוריה ומשותפת בין
כולם שבסופו של דבר היא לטובת כולנו.

הילה בוזגלו ,יו"ר
חברת ועדת היגוי מאלי
דצמבר 2011
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