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המצב הנוכחי

לכל כותרULS-ובקיימת רשומה אחת בספריות •

ULS/ULE-ב•
o עבור חלק  , המכילים מידע על עותקי הדפוס956שדות

מהספריות מופיע גם קישור לקטלוג
o המכילים קישורים לפריט האלקטרוני856שדות  .

o ד"מלמ(שונים מציינים את סוג המנוי אינדיקטורים, 856בשדות  ,
).  לטלדןקישור , חינם, פרטי

.מכיל  את שם הספק וקודי הספריותZתת שדה 

o 999שדהSER +)EJOURNALעם אלקטרוני(



קטלוגים מקומיים–המצב היום 
ULI-עבור ספריות המשתתפות גם ב•

.998הספריות מעדכנות את פרטי מצאי הנייר בשדה •
ULS-ב95641מעדכן את שדה 998תוכן שדה •

העת  -של כתבULSמספר מערכת : 995שדה •

856קישור לטקסט מלא בשדות •
oקישור  , חינם, פרטי, ד"מלמ(שונים מציינים את סוג המנוי אינדיקטורים

).  לטלדן
o תת שדהZמכיל  את שם הספק.

)עם אלקטרוני999SER +)EJOURNALשדה •



המשך-קטלוגים מקומיים –המצב היום 

עבור ספריות  ULEשירותים שמקבלים מה•
ULI-המשתתפות גם ב

o 856עדכון שדות
oקבלת קיטלוגים חדשים מ-ULE .אם קיימת רשומת נייר  ,

יתקבל קישור בלבד



?מה רע במצב הנוכחי–קטלוגים מקומיים 

ממשקי חיפוש מתקדמים מצפים שתהיה רשומה  •
מקודדים  008נפרדת לכל סוג חומר עם שדות כמו 

בהתאם
דורשים רשומה  ) RDA(כללי הקיטלוג החדשים •

נפרדת לכל סוג
בטעינת חבילות של חומר אלקטרוני בלתי אפשרי •

אלקטרוני+לאתר ולאחד מקרים של נייר
גריעת מנוי אלקטרוני בעייתית אם הרשומה קשורה •

גם למצאי פיסי



עד עכשיו המלצנו לא להפריד כי

נייר (ULSשימש לזיהוי הכותר מול 995שדה •
)ואלקטרוני

995אספקת שדות קישור לספריות מתבסס על שדה •
יקבלו את אותם 995שתי רשומות עם אותו (

)קישורים



כתוצאה מכך, אבל

לא יכולנו לסייע בגריעת רשומות כאשר ספריה פרשה  •
כי אולי הרשומה  (מחבילה או החבילה השתנתה 

)המקומית כוללת גם מצאי מקומי
לא יכולנו לבצע תיקונים ברשומות המקומיות כאשר  •

כי הקיטלוג המקומי לא ULS/ULE-זיהינו טעות ב
שלנו" רק"



הגיע הזמן לשינוי

, עדיין רשומה אחת(לא יהיה שינוי ULS/ULE-ב•
!)ULSואותו מספר 

:בספריה המקומית יהיו רשומות נפרדות•
o מספר מערכת  (בלבד 998רשומות של מצאי פיסי יקבלו שדה

ULS 998כלול בשדה(
oבלבד995עת אלקטרוניים יקבלו -רשומות של כתבי

נוכל לספק קבצי מחיקה ' עם שינויים בחבילות וכד•
מבלי ) טעינה לקטלוג המקומי תגרע את הרשומה(

.לסכן את האוסף הפיסי



תיקון הדרוש בקטלוג המקומי
)998שדה (עת עם מצאי נייר -שליפת כתבי•
995הורדת שדה •
EJOURNAL 999הורדת •
856הורדת שדות •
"+")עם GMDעם יש (אם צריך GMDתיקון •
ULI-משלוח הרשומות המתוקנות ל•
עת  -קבלת רשומות חדשות לגרסה האלקטרונית של כתבי•

)תהליך קבלה רגיל(אלה 
בהליך  , ד יבצע את התיקון לספריות המעוניינות"מלמ•

.008-וLDRדומה לתיקון שדות 



ספריות ! אופציונלישינוי זה הוא . ב.נ
אנו . שירצו יוכלו להמשיך בשיטה הישנה

נבחין בין הספריות ונכין את הקבצים 
.לכל אחת בהתאם
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