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 מטרות

 החלפת מידע והעשרת הידע בנושאי מערכות

אקס ליבריס בין ספריות ברחבי העולם  

 .החברות בקהילת המשתמשים

בין הארגונים הלאומיים במדינות  /קשר עם
 (ELUNA, י"מאל)השונות 

 מעקב וטיפול בנושאים המעניינים את כלל

הקהילה הבינלאומית או נושאים הקשורים  

 במדינות ואזורים ספציפיים

קשר קבוע עם נציגי חברת אקס ליבריס 

 



 IGELUנתונים לגבי 

 30ספריות מלמעלה מ  346בארגון חברות 
,  זילנד-מאוסטרליה וניו –מדינות ברחבי העולם 

 .ב"ארה, ישראל, אירופה, ברזיל

  לכל מדינה יש את ארגון המשתמשים המקומי
ארגון המקומי הגדול  ההיא   ELUNAב "ארה)

הארגון המקומי גם חבר  (. ביותר השייך לאיגלו

 .באיגלו

 אירו לכל ספריה 250עלות החברות השנתית. 

 



 הארגון
 גזבר, חברים 5, ר"יו: ועדת היגוי. 

 קבוצות עבודה(Product Working Groups) 
 :תפקידיהם העיקריים

 תיאום וריכוז בקשות לפיתוחים באמצעות מערכת ההצבעות -

 .  קשר עם מנהלי המוצרים באקס ליבריס -

 ארגון קבוצות מיקוד ובדיקות משותפות למוצרים השונים בפיתוח -

 קשר והעברת מידע עם כלל המשתמשים באמצעות רשימות התפוצה לפי מוצר -

 .עזרה בהכנת התוכנית לכנס איגלו וארגון מפגש העבודה של קבוצת המשתמשים -

 קבוצות עניין מיוחדותSIWG  – 
Linked Open Data, SFX, Interoperability 

 דיון בנושאים המעניינים ספריות בהקשר של מערכות המידע וטכנולוגיות חדשות הנכנסות              
 .לספריות       

 החברים הם . העולםמכל קבוצות העבודה מורכבות מנציגים

 .בדרך כלל משתמשים מנוסים במערכות אקס ליבריס

    

 



 ועדת ההיגוי
קשר עם חברי ועדת ההיגוי ועדכון לגבי   –ר "יו -   

 נושאים פתוחים מול אקס ליבריס 

 .קשר קבוע וישיר עם מתי -       

וארגוני המשתמשים   ELUNAר "קשר עם יו -       

 .ברחבי העולם 

 אחראיות על אתר האינטרנט ודיוור -     

 אחראיות על ארגון הכנס השנתי -     

 אחריות על פרוטוקולים ותיעוד -     

 קשר עם קבוצות העבודה -     

 IGELUניהול ובקרה של תקציב   –גזבר  -

 

 

 

 

 



 ...ההיגוי  בועדתמה אני עושה 

 
- INUG -    יידוע ותקשורת עם קבוצות  

 .המשתמשים הלאומיות 

מול אקס ליבריס   -  SUPPORTענייני -

המעבר ובקשות : למשל) ןהמשתמשים
 (  SALESFORCEלפיתוחים 

אשת הקשר של ועדת ההיגוי עם קבוצת   -

 פרימוהעבודה של 

 .ארגון הכנס השנתי הבינלאומי   -

 



 :דוגמאות לדברים שקידמנו בשנה האחרונה

 ארגון כנס איגלו באוקספורד- 

מעבר לשימוש בשיחות ועידה באינטרנט  -
WEBEX   לקבוצות העבודה 

ובקשות לשינויים  מהמשתמשים  קבלת משוב -
 SALESFORCCEמערכת התמיכה החדשה ב

 NERSהמשך פיתוח מערכת ההצבעות -

 ,ALMA –הקמת קבוצות עבודה ועניין חדשות -
KEBAB ,Interoperability  , 

  דיגיטולשילוב : למשל –שילוב קבוצות עבודה -

 בקבוצה של עלמא

 



חוזה הפיתוחים החדש שנחתם עם אקס ליבריס ונכנס  

 :  2015לתוקף בינואר 

 

לתת דגש ולהעלות את סדר העדיפות   –המטרה 

בהתאם לצרכים  , מהמשתמשיםלבקשות העולות 

.  העולים מהשטח לפיתוחים במערכות השונות

אקס ליבריס מצידה תפנה משאבים לפיתוחים  

 .כל שנה שיתוכללוהמבוקשים 

 



 :השינויים העיקריים בחוזה

 .לפיתוחי אלף ELUNAו  IGELUהצבעה משותפת ל -

 .ALMAהצגת תהליך הצבעות לבקשות לפיתוחים ב -

.  אחידות בתהליכי ההצבעה של המערכות השונות-

 .לכל מוצר נקבעו מספר ימי פיתוח שנתיים

 .קביעת מחזורי הצבעות למוצרים השונים-

-עדכון תהליכי ההצבעה להוספת מאגרים וחומרים  ל -
KNOWLEDGE  BASES     CENTRAL . 

הגדרת תהליך הצבעה להוספת מאגרים וחומרים ל -
PRIMO CENTRAL. 

 .בפרימושל תהליכי ההצבעה לפיתוחים ארגון מחדש -

ההצבעות לפיתוחים השנה למוצרים השונים יתואמו  -

 .בין קבוצות העבודה ומנהלי המוצרים



 :בישראל

חברות באיגלו: 

 האוניברסיטאיותהספריות כל -

 הלאומית הספריה-

 מאגד המכללות-

 המרכז הבינתחומי-

 המכללה למנהל-

זה המקום להזמין עוד מכללות להצטרף כחברות  

 י"מאללא רק דרך  IGELUב 

 



 ...בישראל 

אני מעודדת חברי צוות שלי בספריה לפעול ברמה  

 :ל"והבינהלאומית 

  י"מאל -מרינה קאלאך, 

  פרימוקבוצת עבודה של  –בועז דותן, 

  תת ועדה של  –יוסף בראנסSFX  , בנושאיKB  

(KEBAB) 

  פרימועבודה של מרכזת קבוצת  – ארידורשלי חן  

 .בישראל

יש לנו הרבה ידע וניסיון שכדאי לשתף עם שאר  

חשיבות להיות על המפה המקצועית  יש  -וגם . העולם
 בעולםל ובקשר עם ספריות מובילות אחרות "הבינ

 



   IGELUלמה חשוב לספריות ישראליות להצטרף ל 

חברי וארוך שנים עם אקס , יש קשר ישירלישראל  !נכון -

יש חשיבות לנוכחות ישראלית  יחד עם זאת . ליבריס

 .  קהילה הבינלאומיתב

בכנסים   יש חשיבות להשתתפות נציגים ישראלים  -

ולשמוע  להרצות , עמיתיםלפגוש , הבינלאומיים השנתיים
 .מפי ספריות אחרות מה נעשה אצלם 

בארגון  חברות  -כנסים יודעת להעריך אקדמיה  -

בינלאומי ונסיעה של ספרנים לכנסים בינלאומיים בהחלט  
 .מעלה את היוקרה המקצועית בעיני הארגון שבו עובדים

להיות שותפים בקבוצות  שאני מזמינה וגם כמובן 
 ....ל"העבודה הארציות והבינ

 



The Steering Committee 

Mark 

Fiona  
  
 

Jirka 
 

Peter 
 

    
Theo 

 

Guido 
   
 





 2011 IGeLU conference &  EL System Seminar,  Haifa, Israel  


