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בספריית   של נציגי ארגוני משתמשים לאומייםבפגישההשתתפתי  מאליארגון כנציגת              

  .יהםחות על פעילויות"מסרו דו ב"מארה ורופהימאנציגים ה. וקהולםטהפרלמנט בש

  .Pivotal-CRMבקשר לממשק לקוחות בארץ מ בקשות השנה מאלי ריכז, ANUGפ בקשת " ע            
שים רוב המשתמ.  בתוך המערכת Knowledge Base סביב הגישה ל הנושא המרכזי היה            

אקס ליבריס . מצא בתוך המערכת שנתשובותהשאלות ומעוניינים לראות את כל מאגר ה
הנושא נדון בישיבת .  שזה נושא בעייתי בגלל חומר רגיש שנכלל בתוך דיווחי החבריםטוענת

ANUG , וגם בתוך המושב המיוחד על  Pivotal תנהל בכנס ה שIGeLU . עדיין אין הכרעה
  .בנושא

     של  TCO (Total Cost of Ownership)דווח על התקדמות בשיחות עם אקס ליבריס על              
, הדרכה,  הכרוכות ברישויוה להוריד את נטל העלויות הגדולותבתקו, מוצרי אקס ליבריס

  .בטיפולהנושא . ושדרוג,  ציוד נלווה,אחזקה

 כפי שהובטח על ידי חברת אקס ליבריס,  לא תצאנה כל שנהות של אלףדווח שגרסאות חדש             
כמו הלקוחות (לקוחות   מספר לא קטן של) א: וזה משתי סיבות עיקריות, האחרונותבשנים 

ברצון החברה לקחת יותר זמן )ב; לא קולט כל גרסה בגלל מגבלות הזמןממילא ) הישראליות
  .בין הגרסאות כדי לערוך בדיקות איכות יותר מעמיקות

 של נקודות הפיתוח העומדות  שיטת החלוקהב דיווחו שהם שינו את" מארה ELUNAנציגי             
בחר נושא גדול אחד לפיתוח במקום כמה וכמה נושאים יכל שנה י, מעתה. לרשות הארגון

  .קטנים

של להגדיר את הפונקציונליות הבסיסית אקס ליבריס  בקשה מחברת ANUG              השנה ועדת 
 - בדומה ל(לא יוצאו למערכות נוספות ם בסיסיים מטרת בקשה זו היא להבטיח שאלמנטי. אלף

Primo, Verde, DigiTool  (ועדה ניסו להשפיע על וחברים ב. שעבורן הלקוחות יצטרכו לשלם
 מחיר להוריד את  הסכימההחברה. אקס ליבריס המוצר החדיש ביותר של ,Primo תמחור 
  .אבל אין הבטחה להוריד מחירי אחזקה, לקוחות קיימיםהקנייה ל

הוצע שחברי .  ספיק בדיקות איכותהתלונה שבגרסאות חדשות המשתחררות אין מהועלתה             
כפילות  כדי למנוע ות איכות של גרסאות חדשותרגוני המשתמשים ישתפו פעולה בבדיקא

   .בבדיקות ולחסוך בעלויות

, ישירה ללקוחותהראית אחהאיננה ל חברת אקס ליבריס "בהרבה מקרים בחו  :בעיות תמיכה             
הן מועברות , במקרה ואין מענה מקומי לבעיות . מיכה מפיצים מקומיים לטפל בהםמסאלא 

שלחות הבעיות  שנ" העלמות" עקב תלונות רבות על ".טיפול קו שני"ל, לאקס ליבריס ירושלים
י שהיה אחרא, נועם קמינר.  קבוצת התמיכה הזוהחברה החליטה לחזק את, ו שנילטיפול ק

עתה את מרון ריבלין ירכז אה. ת קו השנימעתה יהיה אחראי לתמיכ, אלייםללקוחות ישר
  .התמיכה עבור לקוחות ישראליים

פ לוח הזמנים שהיה נקוב בחוזיהם לא שילמו "טליה שלא קיבלו מענה לבעיות עילקוחות מא             
כוח לבדוק את תנאי חוזי  הוצע לחברים לא לש. שלומי האחזקה עד שהבעיות טופלואת ת

  .השירות עם אקס ליבריס ולפעול לפיהם
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  IGeLU כנס              

             I . ארגוןIGeLU  
 27 -ות ב מוסד193 - נציגים מ313השתתפו , Swedish Film Institute -שהתקיים ב, בכנס             

ראשי ת עובדה שמדאיגה א, חברותם בארגון את וכחצי מהחברים מישראל לא חידש. ארצות
אלחנן : כמו כן הגיעו רק שלושה נציגים ישראליים לכנס. א מהמכללותרוב הנשירה הי. הארגון
תינו ותינו ויכולבארגונים ובכנסים בינלאומיים רק מחזק עמדייצוגינו .  דליה צנזור ואנוכי, אדלר

  .להשפיע על פיתוח מוצרי אקס ליבריס

 לפני . על המבנה החדש של הארגוןווחיםי במלואו לדיונים ודהיום הראשון של הכנס הוקדש              
- ו ICAU יאחד את ארגוני   ש IGeLUהוחלט להקים ארגון מטריה חדש בשם שנתיים 
SMUG ,והוקמו   , השנה הוצג המודל החדש.  ארגוני משתמשים אחרים יכלול בתוכוושגם

לפי . Aleph, MetaLib/SFX, DigiTool. Verde  :וצרי אקס ליבריסקבוצות עבודה עבור כל מ
 התעניינויות נציגים עם  לכנס הרבה יותרהגיעו.  הרבה יותר חזק מהקודםהארגון החדש, דעתי

 על נושאי המושבים ועל אפשרויות לפגוש אוכלוסיה יותר הועובדה זו השפיע, יותר רחבות
  . מגוונת

 ) למעט אלף(כל  קבוצות העבודה . רת אקס ליבריס בכמה דרכיםחדש משפיע על חבהארגון ה             
כל קבוצת עבודה . ELUNA עם קבוצות העבודה של ארגון המשתמשים האמריקאי משותפות

קבוצות  בנוסף לקבוצות העבודה קיימות. וצרמנהלת לבד את הדרישות לפיתוחים עבור אותו מ
עם חברת אקס ליבריס יחד ושעובדות , ךשקמות לפי הצורקבוצות ,  Focus Groups)(פוקוס 

ה המלצנו על  בשנה שעבר. ימים או על הרחבת מודולים קיעל פיתוח מודולים חדשים
והיא תרמה ,  השאלה בין ספרייתיתהשתתפותה של נציגה ישראלית בקבוצת פוקוס בנושא
  . רבות לפיתוח המודול לפי הצרכים של הספריות בארץ

             II .ווח אקס ליבריסיד  
לחברה . ב" של ארה Francisco Partnersי חברת "רה עבטוב דיווח על רכישת הח- מתי שם             

.  אקס ליבריס בעת שתרצה לגדולהיכולים לתמוך בחברת, עומדים סכומים גדולים של כסף
 ויחסיה עם  על פעילותיה על מבנה הארגון או)לפחות, כעת(הרכישה איננה אמורה להשפיע 

  .לקוחות

סי הגומלין רטו יחו שבתוכו פIGeLU ובין ארגון סנחתם הסכם לשיתוף פעולה בין אקס ליברי             
העלאת לו לציין את סדרי עדיפותם לגבי הלקוחות יוכא ההבטחה שאחד הוהישג . ביניהם
  .Verde -ו,  SFX ,MetaLibבסיסי הידע של  חדשים ל מקורות

  כלים אוטומטיים העוזרים בקונפיגורציהי הכנסת"ע TCO  -  מנסה להוריד את ה ליבריסאקס            
  . בשדרוגים ובתפעול שוטף של המוצרים, תתחלתיהה

על אף רצון אקס ליבריס לחבר את הסמינר . משיך להתקיים מחוץ לישראליסמינר המערכת              
   .IGeLUשיך להתקיים כאירוע נפרד בגלל בקשת מ יהוא  IGeLUלכנס 
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            III .עתיד הספרייה והקטלוג  

          
  עתיד הקטלוג. א            

 שני מנווז לפני שנתיים ה ICAUמתמשך על עתידו של הקטלוג שהתחיל בכנסכהמשך לדיון             
   . מרצים אורחים

 בנושא תפקיד הקטלוג ח" הקונגרס האמריקאית לכתוב דוי ספריית"הוזמנה ע, קרן קלהון' גב            
 The, מאמרה.  אחרים באינטרנט)discovery  tools(ואינטגרציה שלו עם כלי גילוי 

Changing Nature of the Catalog and its Integration with Other Discovery Tools 
,   המראים  שבקרב משתמשי הספרייהOCLCח "מדו היא הביאה נתונים . ערר הדים רבים 

 40%ומת לע) 'וכו, יהו, גוגל( חיפוש כללי מתחילים עם מנוע. א.ב- מחיפושי סטודנטים ל60%
  .  חיפוש ספרייתייםישמתחילים את חיפושיהם במנוע

  :לדבריה            
   ;ידעהקטלוג הוא רק כלי אחד בחיפוש מ .הספרייתי עובר תהליך של פרגמנטציההנוף - •
  ; ואת הקטלוגים כדי לחפש מידעממשיכים לעקוף את אתרי הספרייה םמשתמשיה- •
  ;ש חומר בעצמם ולא באמצעות ספרניםלקוחות רוצים לחפ- •
 ומשירותיה שביעת רצון מהתנאים הפיזיים של הספרייה-יש אי. א.בקרב תלמידי מ- •

  ;בכלל

 התקשר למקורי המידע הקיימים בתוךלייבת הספרייה ח, כדי לשרודטוענת ש קלהון' גב            
י סטודנטים " לתוך כלי גילוי שבשימוש עאתרי הספריות  לשלב את , למשל, יש. האוניברסיטה

  : כגוןמורים באוניברסיטההו
Open WorldCat             

RLG              
Google Scholar             

Google Book Search            
Million Book Project            

Open Content Alliance            
E-Books            

Print on Demand            

 ייה עד שהלקוחות מגיעיםבמקום לחכות בתוך הספר. הגישה חייבת להיות החוצה            
יש למזג את .  השוניםיבורים ות שבהם מתקהלים הצהספרייה חייבת לצאת למקומ,אליה

ולא ) delivery(ולשים את הדגש על מסירת המידע , הספרייה לתוך כלי גילוי הקיימים במוסד
ן ישא, דספח את קיטלוג האוספים המיוחדים והיחודיים של המויש לט ).discovery(על גילוי 

  .אפשרות לגלות אותם בדרך אחרת

הוא . אותה נימה המשיך בהולנדת טילברג במאוניברסיט  Hans Geleiijnseההרצאה של              
  :אוניברסיטאיים-ינוך הגבוהה המחייבים שינויים תוךאר כיוונים בחית

  המבוססים על בקשותיו החלטות וכיוונים הגורם ל, הסטודנט כלקוח- •
   יותר חריפהמוסדית -תחרות בין- •
  מוביליות גדולה יותר של סטודנטים ומורים- •

, )קיטלוג למשל (י אחרים בצורה יותר  זולה ומועילה"הנעשות עעל הספריות לנטוש מטלות             
המורים , קרי הסטודנטים, י הלקוחות"ים עולרכז כוחותיה בנתינת שירותים המתבקש

הסנדרטיזציה תמשיך להתפתח כדי לתת אפשרות של אינטגרציה של שירותים בין . והחוקרים
  .יות שוניםסביבות ואפליקצ
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  )oolTiscovery D(כלי גילוי : Primo. ב             
י "התשובה של אקס ליבריס להתאמת קטלוג הספרייה לכלי גילוי אינטרנטיים קיימים הוצגה ע            

תנת שנו"   "Primo  ,front end discovery toolאקס ליבריס פיתחה תכנת . אורן בית אריה
דירוג , חיפושים מהירים": אמזוגל"למשתמש אפשרות לחפש בדרכים שמוכרות לו מעולם ה

, תצוגה מבוקרת של תוצאות לאחר ביטול כפילויות, גיוןתיקון טעויות כתיב והי, תוצאות
המוצר מאפשר .  'וכו, ר לטקסט מלאקישו, הצעות לחיפושים נוספים, ביקורות של קוראים

 הצעתי היא.  'וכו, Digitool, ליב- מוצרים נלווים כגון מטהפרייה אלא בספש לא רק בקטלוג היח
  .על בסיס לאומילשקול רכישת המוצר 

  אחרותות איאוניברסיטמידע שילוב הספרייה בתוך מערכות . ג            
. תמתוקשבה מתנהל בסביבת הלמידה מחוץ לכיתה  לסטודנטהי בין מרצקריהמפגש הע            

, אט'צ, לוח הקורסהסטודנט דרך ה ואלי שבתוכו נפגשים המרצ חלל דיגיטהסביבה זו מהוו
 שירותי וחושפת , ביבה זו היא טבעיתנוכחות הספרייה בס. 'קבוצות דיון וכו, ציונים, מבחנים
  .  לכולםהספרייה

               
תוארו פרויקטים   סביבות למידה מתוקשבות בספרייהבמושב שדן על אינטגרציה של קטלוג ה             

והמרצה בסביבת מידע  טלפגוש את הסטודנשל ספריות שהוציאו שירותי הספרייה החוצה כדי 
  :אוניברסיטאית קיימת

              
• , Jon Dunn(d Digital Libraries Course Management Systems an: Sakaibrary

)Indiana University :  תכנת מטרת הפרויקט היא לעבוד עםopen source 
  .רותים הקיימים בספרייהי לחשוף הסטודנט לשיוסטנדרטים מקובלים כד

        למידה אלקטרונית פשרים בניית סביבת וכלים המאמסגרת  מספקת  Sakaiתכנת                  
יכול להעביר מרצה . י הספרייה"מאגרים הנרכשים עהכוללת בתוכה אפשרות לחפש ב

, ליצור קישורים עבור הסטודנטים,  לתוך סביבת הלמידה האלקטרוניתחומר עבור הקורס
ס  של אקX- שרת ה- בתשתמשהתכנה מ. ולאפשר חלון חיפוש עבור אוספי הספרייה
  . ליב-זמנית דרך מטה-ליבריס כדי לשלוף חומר מכמה מאגרים בו

מאפשרת קישור . SFXמערכת מקומית בנוי על חלון : הולנד, יגנינגןואוניברסיטת ו •
  . אלקטרוני או דפוסלמאמר

עומדת לרשות  התכנה.   Discoverמשתמשים בתכנת : היבריטנ, רקאוניברסיטת יו •
טרונית ומאפשרת להם לבנות רשימות ידה האלקמרצים שפועלים בתוך מסגרת הלמ

בסביבת הלמידה  בעתיד הזדהות אחת . קריאהרשימות המתוך אלף שמיהן בונים 
Blackboard  ליב- דרך מטהספרייתיים יפוש מאגרים ח  תאפשר גם.  

 ליים פרטיים של אגלות אוספים דיגיט כדי לDigitoolמשתמשים : ב"ארה, מכללת בוסטון •
  .מרציםה

• Royal Holloway ,משתמשים ב :בריטניה-Moodle  ,עוד חבילת תכנה open source .
חלון חיפוש :  היכולים לעזור לסטודנטחלק מכל  מסך מוקדש לגילוי כלים ספרייתיים

  .ליב בתחום של הקורס- מטהומקורות מ, מדריכי חיפוש, מת קריאהרשי, בקטלוג
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            IV .ידושים ח  
  . בגרסאות הבאותה מנדלסון הציגה פיתוחים של תכנית אלףדלי            
אות פירוט הפיתוחים באתר  ניתן לר. ס"בה מוכר פיתוחים בהשאלה וב18בגירסה             

ניהול . 2006בין  ההרצאות שניתנו הסמינר של מאלי ביוני , ציה של אקס ליבריסהדוקומנט
תתאפשר גישה ).  task orientation(מתלות ויתבסס יותר על , ה יותר פשוט יהיההרשאות

, X- דרך שרת ה Verdeלמאלף תהיה אפשר לייצא הזמנות וחשבונות , לורדה מאלף
  . Verdeי "והרשאות אלף תוכרנה ע

  :19בגרסה 
  SMSת הודעות תהיה תמיכה לשליח-
  המשך של פיתוחים בהרשאות-
  RFIDטנדרטים בינלאומיים כולל עבודה יותר רחבה לפי ס-
  URLאפשרות לחפש לפי כתובות -
 z39 - השל שרת  log-אפשרות לחפש ב-
  קישור של רכש עם מערכות כספים מקומיים-
ברשומות הספק תהיה . וממשק חדש,  יהיה קשר מלא עם אלף:ס"בהבהמשך פיתוחים -

 ההשאלה של אלף ובנתונים וכן תהיה קשר יותר רחב בין מערכת,  קישורים4אפשרות להגדיר 
  .ס"בהב

  
SFX  

המודול הניהולי . issn -  ו isbnכנסים לפי חות של "בגרסאות הבאות יהיה אפשר להכיר דו
  .ניהול הסטטיסטיקהכולל , משתפר

  
V .מושב הפוסטרים  

 של אלף 16 בגרסה ומר שמורביניהם פוסטר שלי בנושא השאלת ח,  פוסטרים9 הוצגוהשנה 
  . ה העברית באוניברסיט500

  
שמאפשרת שליפת ) כיה'תוצרת משתפת של ספריות בגרמניה וצ(הייתה מצגת של מערכת 

המערכת מבוססת על תוכניות של . ה לשרתשי אנשי צוות שאין להם גי"חות מאלף ע"דו
MYSQLן - PHP.  על הכליאני בקשתי לקבל חומר מפורט .  

  
  


