
IT staff from Mars, Librarians from Venus,
Exlibrisians from Earth

אתגרים במשולש התקשורת 

אקסליבריס–בספרייה אנשי מערכות –ספרנים 

ארידור-מרינה קאלאך ושלי חן
ספריית אוניברסיטת חיפה
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יעילהתקשורת חשיבות

העברת המסר בצורה ברורה יעילה

מקטין את הסיכויים לקונפליקטים

  בונה אמון ומייצר סביבת עבודה טובה
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יעילהתקשורת חשיבות
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שלושה ממדים של פערים בתקשורת 

 האנושיהגורם -מי
הספרנים ואנשי המערכות בספרייה•

באקסליבריסהתמיכהאנשי המערכות בספרייה ואנשי •

 ארגוניתשפה ותרבות -מדוע
SFבאמצעות אקסליבריסאנגלית בין ספרנים לאנשי •

שפת כל האחריםVSשפת הספרנים •

ף"שפת אלVSשפת עלמא •

 משותףבסיס ידע -כיצד
הספרנים מכירים את המערכת בה הם עובדים•

אנשי המערכות מכירים את צרכי הספרנים והקהל•

מכירים את יכולות המערכות  אותה הם מייצריםאקסליבריס•



הגורם האנושי-מי  



הספרנים ואנשי המערכות בספרייה

 ידע מקצועי ספרניVS.ידע טכני והכרת מערכות מידע

הגורם האנושי-מי  



 באקסליבריסאנשי המערכות בספרייה ואנשי

Librarian LibIT      ExLibris

הגורם האנושי-מי  



שפה ותרבות ארגונית-מדוע  



  עברית כשפה מדוברת בין כולנו

 לבין הספריותאקסליבריסאנגלית בין אנשי

"Created By: ……/../2017)
Shalom …,
I'm happy to work with you again for the first time. Thank 
you for contacting our Exlibris Support team. …"

שפה ותרבות ארגונית-מדוע  



 שפת הספרניםVSשפת כל האחרים
"Q: Hi, The ILL form title field is not automatically 
populated with the item's title, when arriving to it from EDS 
records of dissertation material type. …
A: So now I need more clarification regarding EDS. What 
does it mean? Did you mean the following system 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_Document_Syste
m)? 
Could you please share with us your workflow?"

שפה ותרבות ארגונית-מדוע  



 שפת עלמאVSף"שפת אל

 "collection" (Aleph) = "location" (Alma)

 "deferred" (Aleph)      "deferred" (Alma)

שפה ותרבות ארגונית-מדוע  



בסיס ידע משותף-כיצד  



הספרנים והמערכות בהן הם עובדים

היכרות פרקטית

"עושים דברים" איך

ידע מבוסס תהליך

בסיס ידע משותף-כיצד  



אנשי המערכות וצרכי המשתמשים

LIBRARIANS              LIB-IT          EXLIBRIS

"Thank you for reporting these inconveniences to us. I will 

consult Primo's Product Management regarding these, and will 

let you know as soon as possible"

בסיס ידע משותף-כיצד  



והמערכות שהם מייצריםאקסליבריס
תהליכי עבודה חדשים

Best practices

 ('גם צד ג)אינטגרציה עם המערכות הקיימות

 הטמעתDATAקיים למערכת חדשה

בסיס ידע משותף-כיצד  



What CAN be done

 Intra-organizational

 Cross-organizational
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לעשותניתן מה

ארגונית-ברמה התוך

להכיר בבעיה ובחשיבותה

לרתום את החברים בצוותים

 רגון  'לא ז)לתקשר בשפה מובנת לכל

(  טכנולוגי/טכני/מקצועי

פנים-אל-לתקשר פנים

להכשיר שלא בתחומי ההתמחות
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לעשותניתן מה

ארגונית-ברמה הבין

 תקשורת ישירה בלתי מתווכת
שיתוף ספרנים בתהליך תיאור וטיפול בקריאות

שיחות טלפון במקרים של קריאות מורכבות

 לעובדי אקסליבריס רלוונטיים  " ספרייה"סדנאות

הכשרה רב מערכתית

היכרות עם המוסד

הכשרה ספרנית

תצפיות
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success



תודה


