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• Springer Lecture Notes in Mathematics
• Springer Mathematics and Statistics
• Springer Lecture Notes in Computer 

Science
כבר קיימים מחבילות אלו כותרים רבים 

.  בקטלוג הספרייה בפורמט נייר
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הכנת קובץ הרשומות הראשוני  1.
.לטעינה וטעינתו לקטלוג

טעינתן  לאחר טיפול ברשומות 2.
.  וטעינת קובצי המשך למנוי



בשני השלבים הללו  " אלף"מטרת מתאם 
. בנפרדרשומה בכל הטיפול לחסוך את היא

הרשומות באמצעות  בקובצי מטפל המתאם 
".אלף"פרוצדורות שונות של 

גם בטיפול כוללני בקובצי רשומות  
.  מתעוררות בעיות שהמתאם צריך לפתור



• Mugridge, R. L., & Edmunds, J. (2012). 
Batchloading MARC Bibliographic 
Records. Library Resources & Technical 
Services, 56 (3), 155-170. 



• Martin, K. E., & Mundle, K. (2010). Notes 
on Operations: Cataloging E-Books and 
Vendor Records: A Case Study at the 
University of Illinois at Chicago. Library 
Resources & Technical Services, 54 (4), 
227-237. 



. חשש לטעינת רשומות כפולות. א

שונות מגיעות  ושנות כיסוי במידה 
לטעינת  ישנו חשש מספקים שונים 

ייתכן שהכותרים  , כמו כן. כפולותרשומות 
.  כבר נמצאים בקטלוג בשל רכישות עבר



. חשש לטעינת רשומות כפולות. א

רצוי , על מנת לא לטעון רשומות כפולות
לבדוק אם הכותרים בקובץ קיימים כבר  

"  אלף"בקטלוג באמצעות פרוצדורת 
manage_36  .



. חשש לטעינת רשומות כפולות. א

שדה  את הבדיקה יש לבצע בעזרת 
. חד ערכי-מספרי שהינו ייחודי וחד



בודקים  את רשומות כתבי העת אנו 
,  ISSNמספר –022באמצעות השדות 

. ULSמספר  -995ו 



אלקטרונייםברשומות ספרים 
הוא שדה  ISBNמספר–020שדה 

בעייתי משום שלכל כותר עשוי להיות 
אחד בשל  ISBNיותר ממספר 

נייר  (מהדורות רבות ומגוונות 
).ואלקטרוני



ברשומה בקובץ עלול להופיע 
ISBNבעוד שברשומה , מסוג אחד

.   מסוג אחרISBNבקטלוג מופיע 



הוא  035בשדה OCLCמספר גם 
בעייתי משום שלעיתים הוא חסר  

בהנחה שהוא  (הספק של ברשומות 
חד ערכי ונמצא ברשומות  -אכן חד
).  בקטלוג



ואילו בדיקה של הקובץ על ידי שדות  
או , 245שדה כותר , כגוןמילוליים

נותנת תוצאה  4901שדה סדרה 
. חלקית ולא מהימנה



כעת אין פתרון משביע רצון  לנו, לכן
וכנראה שאנו טוענים  , לבעיה זו

.  כותרים כפולים במידה זו או אחרת



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

הרשומות שמגיעות מהספק עלולות להיות  
באיכות ירודה



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

21MARCפורמט הקפדה על בשל אי •
)שימוש בשדות לא נכוניםחסרים או שדות (



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

006-008למשל בשדות , בשל קידוד לא נכון•
.  או באינדיקטורים



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

עקביות בשדות ייחודיים לפורמט בשל חוסר •
. האלקטרוני ברשומות של ספקים שונים



על ידי הועדה  המסמך הבא בינואר השנה יצא 
PCC(Program for Cooperative Cataloging) 
:הקונגרסספריית של 

Provider-Neutral E-Monograph 
MARC Record Guide 

שממליץ על סטנדרט אחיד לרשומות אלקטרוניות  
.  ממהדורות שונות של ספקים שונים

http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-
Guide.pdf

http://www.loc.gov/aba/pcc/bibco/documents/PN-Guide.pdf


חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

.כתיב ותוכןבשל שגיאות •



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

עודפים שצריך לבטל ברשומות בשל שדות •
שדות  , שדות שונים למספרי מיון, בקובץ כגון

-נושאים נוספים ל 650 0LC .



חשש לטעינת רשומות שאינן מתאימות. ב
הארצי/לסטנדרט הקטלוג המקומי

,  OWN, 999: שדות מקומיים כגון שדות•
BASשצריך להוסיף לרשומות בקובץ .



מלבד שגיאות  (הללו רוב הבעיות להתגבר על ניתן 
:באמצעות) התוכן

השדות  ואיתור בדיקה מדגמית של הרשומות •
.  המקטלגיםהבעייתיים בעזרת 

לתיקון הרשומות  " אלף"של FIXתכניותהכנת •
.מקומייםולהוספת שדות 

פרוצדורה  באמצעות FIX-הפעלת תכניות ה•
load_37.



Parameters for homemade fix procedures 
ELUNA Second Annual Conference 2007, ExLibris North 
American 2007 Technical Seminar
Yoel Kortick

Examples of homemade fix procedures. 
ELUNA Second Annual Conference 2007, ExLibris North 
American 2007 Technical Seminar
Yoel Kortick



בעיות גישה . א•
עלולים להיות לא  מהקישורים חלק 

אנו פונים לספק אם  . פעילים
המשתמשיםוקהל הספרנים 

.  מדווחים על בעיות



. קושי למחוק רשומות. ב•
עודפות  אם מתברר שהוטענו רשומות 

או שישנן רשומות  , בהסכםשאינן כלולות 
ישנו קושי לשלוף , שהוצאו מהחבילה

רשומות אלו כדי למחוק אותן ולעיתים  
.  יש צורך בעבודה ידנית



מחסור ברשומות זהות עבור הרשומות  . ג•
.  החדשות

הביבליוגרפיות זהות עבור הרשומות רשומות 
.לא מתקבלות מהספק

אם הכותרים היו בקטלוג בעבר בעיה זו פחות
. משמעותית

.  כעת אין פתרון לבעיה זולנו



קובצי הרשומות החדשות בהתאם  יש לטעון את •
פעם (הספק מכין קבצים אלו לתדירות שבה 

).  פעם בשלושה חודשים–בשלושה שבועות 

על המתאם לפנות זמן , ככל שמתרבות החבילות•
הרשומות  רב יותר ממשימותיו האחרות לטעינת 

.  החדשות



:היתרונות
טעינת קובצי רשומות מאפשר להציג את הרשומות  •

.  בקטלוג תוך זמן קצר מרכישת המנוי

.חסכון בעבודת מקטלגים•



:החסרונות
לעיתים לא ניתן לתקן את . פגיעה באיכות הקטלוג•

הפגמים ברשומות ולעיתים חסרות להם  כל
.  רשומות הזהות בקטלוג

הזמן שמוקדש לפתרון הבעיות הייחודיות לכל •
.חבילה

ככל ) היחיד(העומס שהולך ומתגבר על המתאם •
.שמתרבות החבילות



 :



 :

Expenditures 
for E-
resources

Total 
Acquisitions 
Budget

Staff Devoted to 
Batchloading

Total StaffInstitution

8,299,70131,340,36211716Yale 
University 
Library

9,797,96617,008,9580.8350University of 
Minnesota



לרשומות של פורמט קביעת סטנדרט •
.  אלקטרוני ברמה הארצית

.  איכות הרשומות בכוח הקונסורציוםשיפור •
לבעיית רשומות הזהות  מציאת פתרון •

.  החסרות
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