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ניהול ממוחשב של חומרי הוראה אקדמיים בספריה

צחי יולי ואלון מרגלית, דימה גורוביץ



)יחידה אקדמית גרעינית(קורס 
סילבוס

ים/מרצה
)מוסד/פקולטה/חוג(מקור 

)סמסטר ושנה(תזמון בתכנית הלימוד 
הסטודנטים בקורס' מס\מכסה

)קמפוס(המקום בו נלמד הקורס 

)באחריות הספריה(חומרי העזר הנדרשים 
ספרות מודפסת

ספרות אלקטרונית
תסריקים

חומרים אודיוויזאליים

)הסטודנטים' נרכשים פרופורציונאלית למס(ספרי חובה 
) נרכשים בעותק בודד(ספרי העשרה 

מתוך אמנת הספרייה
הקורסים  הספרייה מתחייבת לכך שהספרות ויתר החומרים הנדרשים להוראת 

על , ימצאו בספריה במועד המתאים ובמספר העותקים הנדרש , הנלמדים במכללה
. מנת לאפשר מהלך לימודים תקין

הרשימה הביבליוגראפית בקורס מהווה את  
.רשימת העבודה והרכש של הספרייה

לכן הרשימה אמורה לכלול אך ורק חומרים  
.הנדרשים להוראה



לפני הפעלת המערכת

מרצה ספריה

word, סילבוס מורחב

.ל"ז ואינה תואמת את הערכות הספרייה לשנה"הגשת הסילבוסים נעשית ללא לו•
על כלללכן יש צורך לעבור 'מה נשתנה'אין בידי הספרן כלים לדעת , גם כאשר קורס ניתן כל שנה•

.מדובר בהליך סיזיפי ועתיר עבודה. כל שנה, הסילבוסים
.פריטים)200עד (ישנם סילבוסים המכילים עשרות •
לכן על הספרן לזהות את מהותו של כל פריט והאם יש צורך לבצע  , אין אבחנה בין סוגי החומרים•

.הזמנה
.פעמים רבות שגויה ואינה תואמת את הנתונים בקטלוג, האינפורמציה המוגשת על ידי המרצים•
משתמשים בספר ולכן אין דרך להתאים מספר )  וכמה קורסים(אין דרך קלה לדעת כמה סטודנטים •

.עותקים למספר משתמשים
.רכש מתבצע ללא תכנית שנתית מוגדרת•

בעיות

מזכירות החוג האם החומרים הביבליוגראפיים  ,בודקת
מצויים בספריה ומטפלת בחומרים  

).'סריקה וכו, הזמנה(החסרים 
"שגר ושכח"שיטת 



מערכת לניהול ביבליוגראפיות  
)פלטפורמה ממוחשבת למעקב אחרי הביבליוגראפיות בקורסים(

:מטרות
.להכליל את הקורסים והביבליוגראפיות בבסיס נתונים אינטגרטיבי אחד. א
.לאפשר סגנון עבודה שבו רק שינויים יעודכנו. ב
.למכסות תלמידים, על פי הסטטוס הביבליוגרפי שלהם בקורס, לסנכרן בין ספרים. ג
.ליצור תכנית רכש שנתית מובנית על סמך הצרכים האקדמיים הממשיים. ד

:ספציפיקציות
באופן התואם את  , ליצור מערך נתונים מובנה בעבור כל קורס הניתן בשנת לימודים ספציפית. א

).מכלול(הנתונים המצויים במערכת האקדמית
באופן התואם את פרטיו בקטלוג הספריה  , לשייך לכל קורס את הפריטים הביבליוגראפיים שלו. ב
).ף"אל(
).מכלול(ובין מספרי הסטודנטים ) ף"אל(לבצע סנכרון בין הביבליוגראפיות . ג

:תוצרים
בעבור כל קורס  . ל הקרובה"כל מרצה יקבל עדכון שנתי על הקורסים אותם ילמד בשנה: ח מרצה"דו. א

.  את הרשימה במענה לספריההמרצה יאשר או יעדכן . בהתאם לסטטוס, יוצגו הביבליוגראפיות
.הספריה תעדכן את נתוני הקורסים במסד הנתונים-בתגובה 

,  כל ספר יוצג בהתאם למספר העותקים): אחרי עדכון הנתונים שהתקבלו מהמרצה(:דוח ספרן. ב
).  1/15יחס (וההתאמה בין עותקים לסטודנטים ) מכלל הקורסים הנסמכים עליו(המכסות 

פתרון



בעיה

)מכלול(מערכת אקדמית 

)ף"אל(מנהל ספריה 

. ברמת הקורס, ף וגם מכלול הם מערכות קשיחות שאינן ערוכות לאינטגרציה לוגית ביניהן"גם אל

ף"אלמכלול

הכנסה מבוקרת וסלקטיבית של נתונים

דוחות מובנים ומוגדרים מראש

Academic Bibliography Control Center (ABCC)אינטגרטור

קורס 
שם ומספר הקורס במערכת

ים/מרצה
תזמון בתכנית הלימוד 

מכסה
המקום בו נלמד הקורס 

חומרי העזר הנדרשים
ספרות מודפסת

ספרות אלקטרונית
תסריקים

חומרים אודיוויזאליים

הנתונים הרלוונטיים נמצאים בשתי מערכות ניהול שונות

X



מכלול

העברת כלל נתוני הפריטים
ף  "מתוך האל

ף"אל

העברה סלקטיבית של נתוני  
באמצעות  "מכלול"השעורים ב

התממשקות עם כל  (טבלאות אקסל 
)פלטפורמה למנהל אקדמי

יצירת בסיס הנתונים. 1

.נקבע במפגש בין הפריט לקורס) העשרה/חובה(הסטאטוס שלו , כאשר הפריט הוא הספר

של הקטלוג" מראה אקטיבת"

שיוך הפריטים לקורסים
)עתיר עבודה, שלב חד פעמי(

בהתאם לשנתון, נתוני הקורסים

retrieve catalog records (ret-01)
+print-08 & print-03

רשומה
ביבליוגראפית

)"מכלול"קורס אינו קיים ב(שחזור נתוני הקורסים 

הסרת סמלי פקודה מהטקסט 



צמצום הגדרות הקטלוג ויצירת קטגוריות
"מראה האקטיבית"ב



נתוני הקורסים, אקסל ראשים

)החלטה פורמאלית הניתנת לשינוי(מעבדה או סדנא בלבד , המוגדר כהרצאהשיעורקורס הוא 
. קורס בודד= קורסים בעלי קוד זהה 



שימוש בתפריט ייעודי

יצירת הרשומות הביבליוגראפיות



.החלון הבא יפתח
בחלון זה ניתן לבחור את הקורס

:לפי מספר אופציות
שם הקורס•
קוד הקורס•
שם המרצה•

חוג•



במידה והינך בוחר לחפש על פי
:כדאי לבחור בקטגוריה-'שם הקורס'

)הכוונה קורס שמכיל את המילה הנכתבת('מכיל'



כתוב את שם הקורס. 1

בסיום לחץ. 2



:תפתח רשימה של כל הקורסים המכילים את המילים
' מבוא לפסיכולוגיה'

וגם כל המרצים בכל החוגים שבהם נלמד הקורס



-על מנת לסנן את אורך הרשימה
.תוכל לבחור בשם של מרצה ספציפי

.לחץ על הלחצן המסומן



.יפתח החלון הבא
כאן תוכל לאתר מרצה ספציפי 

וכך לצמצם את אפשרויות הבחירה



-ניתן לראות כי הקורסים המתחילים ב
צומצמו רק לאלו שמלמדת' מבוא לפסיכולוגיה'

.שירי פרלמן: המרצה



ניתן לבחור רק קורסים המצויים במערכת



ניתן לראות את פרטי הקורס ושם המרצה

כאן ניתן להוסיף את הבבליוגרפיה 
על פי דרישת המרצה



.יפתח החלון הבא
,כאן ניתן להזין את שם הספר

,שם המחבר, ניתן לחפש לפי הכותרת: שימו לב
שנת הוצאה או מספר מערכת

.'כותרת'או התחלתו ב , כתבו את שם הספר
ENTERביום לחצו 



סמן את הספר אותו את מעוניין להוסיף 
.ולחץ עליו פעמיים

ניתן לבדוק את שם המחבר : ♥שים **
.ואת שנת ההוצאה לפני הבחירה



.יפתח החלון הבא
'כרטיס קורא בפועל'לחץ על 



'מאפיינים לוגיסטיים של קורס בפועל'לחץ על 

.יפתח החלון הבא



ניתן לראות את פרטי הקורס ושם המרצה

כאן ניתן להוסיף את הבבליוגרפיה 
על פי דרישת המרצה



לחץ כאן על מנת להוסיף בבליוגרפיה 
)'אלף'הבבליוגרפיה נשאבת מתוכנת (



.יפתח החלון הבא
,כאן ניתן להזין את שם הספר

,שם המחבר, ניתן לחפש לפי הכותרת: שימו לב
שנת הוצאה או מספר מערכת

.'כותרת'או התחלתו ב , כתבו את שם הספר
ENTERביום לחצו 



סמן את הספר אותו את מעוניין להוסיף 
.ולחץ עליו פעמיים

ניתן לבדוק את שם המחבר : ♥שים **
.ואת שנת ההוצאה לפני הבחירה



.הספר שבחרת הוזן בקורס



-שים לב למעמד הספר בקורס
?)העשרה(חובה או בחירה האם הספר הוא  -)לחובה או להעשרה(לשינוי מעמד הספר 

.לחץ פעמיים על השורה של הספר



.יפתח החלון הבא
'ביבליוגרפיה'לחץ על 



.יפתח החלון הבא
Tלחץ על סימן ה 

כך תוכל לשנות את הסטטוס ולבחור לפי רצונך



בסיום לחץ סגור. 1
ל"על הלחצן הנ

.יפתח החלון הבא. 2
במידה והינך רוצה YESלחץ על 

לשמור את השינוי שביצעת



.החלון הקודם ייסגר. לאחר הבחירה
.והחלון הבא יפתח

כאן תוכלו לבחור שוב בלחצן 
ולהוסיף עוד פריטים' הוסף קיים'

לרשימה הביבליוגרפית של הקורס



כתיבת שם הספר החדש
ENTERולחיצה 



סימון הספר אותו אתם מעוניינים
.להוסיף

.ולחיצה עליו פעמיים



.הספר יתווסף לרשימה שיצרתם

מעמדתוכלו שוב לשנות את , לאחר מכן
.לפי בקשת המרצההמספר



לאחר סיום הזנת הרשימה הביבליוגרפית
סגרו את החלון

.יפתח החלון הבא
לשמירת כל העדכונים YESלחצו 

.שביצעת



.יפתח החלון הבא
תוכלו להקליד את שם הקורס הבא 

ולהזינו על פי ההנחיות שהוצגו
.עד כה



קורסים שמקורם  403א  נרשמו  "לשנת הלימודים תשע
רשומות  8576לקורסים אלו קושרו . מרצים172ב 

.ביבליוגרפיות
.במשך כחצי שנה, אדווה ותמר, שלנוהעבודה התבצעה על ידי שתי סטודנטיות



לקראת שנת לימודים חדשה, ח מרצה"דו

".ברירות מחדל"הנחות ו

לזה המתקיים  . סילבוס והביבליוגרפיה, זהה מבחינת  מרצים, ל הבאה"קורס שינתן בשנה1.
.ל הנוכחית"בשנה

.הסילבוס והביבליוגרפיה זהים, י יותר ממרצה אחד"גם כאשר קורס ניתן ע2.

אחראי  ". אחראי הקורס"אחד מהמרצים מוגדר כ, י יותר ממרצה אחד"כאשר קורס ניתן ע3.
.הקורס הוא יוצר או מרכז ומאשר את הביבליוגרפיה

.ח המרצה"אחראי הקורס מהווה כתובת יחידה עבור הספרייה ורק הוא יקבל את דו4.

שבו תכנית הלימודים לשנת הלימודים הקרובה הושלמה ונמצאת  ) 1.8ה (קיים תאריך ידוע 5.
.בתאריך זה ניתן ליצור את דוחות המרצים. במערכת

.פ דרישה"ע, ל פעם בשנה בעבור כלל המרצים או באופן פרטני"ח מרצה נשלח בדוא"דו



ח מרצה"ד

תכנית הלימוד במנהל  
בהתאם לשנתון, האקדמי

פלטפורמה

מרצה

ים\קורס

ביבליוגרפיה

ח מציין בעבור המרצה את הקורסים  "הדו. ח"ל בה מושתל הדו"כל מרצה מקבל הודעת דוא
חובה  (ספרים : פ קטגוריות"ע, ובעבור כל קורס את הרשימה הביבליוגרפיות, אותם הוא מלמד

.תסריקים וחומרים אודיויזואליים, מקורות אלקטרוניים, )ורשות

ל קודמת "אחזור נתונים משנה



ח מרצה"ד

יאיר זלטנרייך' אל דר
.א"ל תשע"י בשנה/ה להשתמש במקורות הרשומים מטה להוראת הקורסים אותם תלמד/הינך אמור, על פי הרשום בנתוני הספרייה

.ז"נא לבדוק את הרשימה ולאשררה או לתקנה בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהראשון לספטמבר ש
.בהעדר תגובה תחשב כל הרשימה כתקפה ותוכנס למערכת הביבליוגרפיה

 .עמידה בתאריך היעד הכרחית כדי שנוכל להתארגן בזמן ולבצע את הרכש הנדרש עם תחילת שנת הלימודים
.מעודכנים) או הביבליוגראפיות/ו(קרוב לודאי שלא כל הקורסים , ח בעבור מרצה"מאחר וזו הפעם הראשונה בה מערכת יוצרת דו

.אבל מנסים לתקן תקלות על פי תגובות ההיזון חוזר-אנחנו מתנצלים על ההטרדה -אם קבלת הודעת דואר אלקטרוני חוזרת
.נודה לך על כל דיווח של מידע חסר ,שוב



דוגמא, הערות חוזרות ממרצה

עדכון יתר הקורסים  . י המרצים ללא כל שינוי"מהרשומות ע90%א אושרו "בתשע
י סטודנטית בודדת במשך  "ופתיחתם של רשומות בעבור קורסים חדשים התבצעה ע

!!!שבועיים



LibraryBib)ל "תא דוא(תשובת מרצה 

)אדוה נאור, רמה שין זולטי(ספרן אחראי 

פריט חסר )שיוך(פריט קיים 

תסריק  ) 'קלטת וכו, ספר(פריט רכיש 
)יורי טובוריסקי(פתיחת רשומת סריקה )יפה קמינר, ריקי ברקת(רשומת רכש 

]שליחת קישורית למרצה, עדכון קטלוג, שמירה בוירליב, סריקת החומר[ ]עדכון מרצים , מעכב הזמנות, הזמנת הפריט מהספק, פתיחת רשומה[

פריט קיים 

אפיון 



ח ספרן"דו

)ח המרצה"תגובה לדו(עדכון מרצים  פלטפורמה

ספר

סטודנטים\מכסה

ספרים ביחס לסטודנטים

בעבור כל ספר מצוינים מספר  . בדוח הספרן מופיעים רשימת הספרים הנלמדים במכללה
וזאת בהתאם  ) סכום המכסות הכללי(מספר הסטודנטים הנדרשים לו , )ומיקומם(העותקים 
).15\1(לקמפוס ויחס ספרים סטודנטים , לסמסטר

מטופלים  , חומרים שאינם דורשים רכש
.ח הספרן"באופן ישיר ואינם מוכללים בדו

אחזור נתונים 







יצוא לאקסל

link



המערכת
.מכלילה את קורסים והביבליוגראפיות בבסיס נתונים אינטגרטיבי אחד1.
.ביוזמת הספרייה, יוצרת תהליך אקטיבי של עדכון2.
.מאפשרת סגנון עבודה המבוסס על שינוים בלבד3.
.בכל סמסטר ובהתאם לקמפוס, נותנת תמונה אמיתית על היחס בין עותקים לסטודנטים בעבור כל ספר4.
י "במקרה שאין התאמה בין סטטוס הספר בקורס לאופן השימוש בו ע" שיקול דעת"מאפשרת לספריה 5.

.הסטודנטים
.על סמך הצרכים האקדמיים, מאפשרת תכנית רכש שנתית מובנית6.
)שנתי, 70,000₪כ (חוסכת רכש מיותר 7.
).חצי משרה, ע"ש(חוסכת אלפי שעות עבודה 8.
מאפשרת לספריה לעמוד בהתחייבותה כי החומרים הנדרשים להוראה ימצאו  9.

על מנת לאפשר מהלך  , בספריה במועד המתאים ובמספר העותקים הנדרש 
.לימודים תקין

סיכום

תודה
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