
008 ,LDR מי צריך את זה:  'וכד?

אלחנן אדלר



קצת היסטוריה–קודם כל 

נוצר כדי לאפשר העברה של רשומות  MARCתקן •

:קיטלוג ממחשב למחשב תוך

זיהוי שדות המידע השונות –

שדות-זיהוי תת–

אבחנה בין שדות תקניים למקומיים–

שנים בשדה  : למשל)קידוד מידע בצורה נוחה למפתוח –
(260c -בשונה מ 008



האמריקניMARC (USMARC )תקן 

(שנה 50בן כמעט )הוכן בשנות הששים •

יש עשרות מיליוני רשומות מקודדות על פיו  •

(מיליארדים בכל העולם)

:במקביל נוצרו תקנים לאומיים אחרים•

UKMARC–בריטניה –

CANMARC–קנדה –

MAB–גרמניה –

 UNIMARC -ל כללי "בי–

היום רוב התקנים הלאומיים בוטלו לטובת התקן •
MARC 21האמריקני הנקרא עתה 



MARC21אתר תקן 
http://www.loc.gov/marc

http://www.loc.gov/marc


יש דברים  MARCבתקן 

אנכרוניסטיים ומיותרים



לקיטלוג עם עיול " מוזח"אבחנה בין קיטלוג 

1xxראשי 



סדר שדות לפי סדר הכרטיס
• 00X: Control Fields

• 01X-09X: Numbers and Code Fields

• 1XX: Main Entry Fields

• 20X-24X: Title and Title-Related Fields

• 25X-28X: Edition, Imprint, Etc. Fields

• 3XX: Physical Description, Etc. Fields

• 4XX: Series Statement Fields

• 5XX: Note Fields

• 6XX: Subject Access Fields

• 70X-75X: Added Entry Fields

• [76X-78X: Linking Entry Fields]

• 80X-83X: Series Added Entry Fields

• [841-88X: Holdings, Location, Alternate Graphics, Etc. Fields]

• [9XX: Local information fields]



שרידים של אופציות שמעולם לא נוצלו

(leader 10, 11: למשל)



?יותר מודרני? אין משהו יותר טוב

.לא, בינתיים•

לא  Dublin Core -ב MARCהרעיון להחליף את •

נראה משמעותי

ועדת )בפורמט באופן שוטף ( קטנים)יש שינויים •
MARBI)

מכביד על  MARC21כמות החומר המקודד בתקן •

אפשרויות שינוי

MARCכל תוכנות הספריות יודעות לעבוד עם •



האחרונה MARBIסדר יום ישיבת 



טהור MARCאינו " אלף"הפורמט הפנימי של 

פחות  )לסוגים של חומר  FMTשימוש בשדה •

(LDR -מפורט מ

לרשומות מחוקות DELשדה •

שדה-לציון תת $$ -שימוש ב•

תקני MARC -ייצוא ל•





שדות באורך קבוע בתחילת הרשומה

Control Fields
•LDR ,008 ,007 ,006

אבל  )מיועדים לקודד מידע בצורה נוחה למחשב •

!(לא לבני אדם

('שפה וכד, שנים)שימוש במפתוח •

"  פרימו)"חדשים  OPACשימוש מוגבר במנשקי •

'לזיהוי סוגי חומר וכד( ודומיו



(פתיחת טופס)קשה להבין ולתקן " אלף"ב







מציג את החשובים בצורה בולטת ונוחה לתיקון Connexionמנשק 





Leader

[מחושב כחלק מייצוא–" אלף"לא חשוב בתוך ]אורך הרשומה  00-04

(עוד, משודרג, מבוטל, חדש)סטטוס הרשומה –05

(FMT -מפורט יותר מ! חשוב)סוג הפריט –06

(עוד, אנליטי, סדרון, מונוגרפיה)רמה ביבליוגרפית –07

(אם ארכיוני a)סוג בקרה –08

(יוניקוד=  aצריך להיות " אלף"ב)מערכת תווים –09

2תמיד –אורך אינדיקטור –10

2תמיד –subfield codeאורך –11

מחושב –" אלף"לא חשוב בתוך ] data -מקום התחלת ה–12-16

[כחלק מייצוא

(עוד, מינימאלי, מלא)רמת קיטלוג –17

(עוד, לא ידוע=  a  =AACR2 ,u)תקן קיטלוג –18

19 - Multipart resource record level ( ^ =עוד, לא צויין)

![תמיד] 4500–20-23







FMT LDR 06 - type of record

BK a – language material
t – manuscript language material

CF m – computer file

MP e – cartographic material
f  - manuscript cartographic material

MU c – notated music
d – manuscript notated music
i - nonmusical sound recording
j  - musical sound recording

MX p – mixed materials

SE a – language material

VM g- projected medium
k – 2 dimensional nonprojectable graphic
o – kit
r – Three dimensional artifact, realia

LDR 07 – bibliog. level

a – monograph 
component part

b - Serial component part 

c - Collection  (not 
published together)

d - Subunit (part of 
collection)

i - Integrating resource  
(updated, website, etc.)

m - Monograph/Item  
(complete in 1 part or 
intended to be complete 
in a finite number of 
parts)

s- serial

s -ו mעיקר שימוש 



דוגמאות
סוג FMT LDR   06 LDR 07

ספר BK a m

עת-כתב SE s s

מפה MP e m

שקופית VM g m

וידאו הקלטת VM g m

008 -אבחנה בין משאב אלקטרוני לקונבנציונלי רק ב

008 -אבחנה בין סוגי חומר מוקרן רק ב





Forty character positions (00-39) that provide coded information about the record 

as a whole and about special bibliographic aspects of the item being cataloged. 

These coded data elements are potentially useful for retrieval and data 

management purposes. 

Data elements are positionally-defined. Character positions that are not defined 

contain a blank (#). All defined character positions must contain a defined code; 

for some field 008 positions, this may be the fill character (|). The fill character 

may be used (in certain character positions) when a cataloging organization 

makes no attempt to code the character position. The fill character is not allowed 

in field 008 positions 00-05 (Date entered on file). Its use is discouraged in 

positions 07-10 (Date 1), 15-17 (Place of publication, production, or execution), 

and the 008 position defined for Form of item (either position 23 or 29 depending 

upon the 008 configuration). 

Character positions 00-17 and 35-39 are defined the same across all types of 

material, with special consideration for position 06. The definition of character 

positions 18-34 was done independently for each type of material, although 

certain data elements are defined the same in the specifications for more than 

one type of material. When similar data elements are defined for inclusion in field 

008 for different types of material, they occupy the same field 008 character 

positions.



(כל הפורמטים)החשובים ביותר 

(06וכן סוג שנה ) 07-10: שנה ראשונה•

15-17: ארץ הוצאה לאור•

35-37: שפה•

לפי  ) 29או  23 (form of item)וכן צורת הפריט •

(פורמט



שנה
!ספרות 4•

)=  uכאשר ספרה איננה ידועה כותבים •

unknown)

משנה  008 -מעדכנת שנה ב" אלף"ב fixרוטינת •

260cבשדה 

ובמקרים רבים לא  , רוטינה לא תמיד נכונה•

008מאפשרת תיקון ידני של 

צריכים  260c -ספרות ב 4או אין  260cכאשר אין •

ידנית 008 -להקליד שנה ב

•Fix  מתאריך עברי יוצר בעיות 008מיוחד לעדכון



רשומה ממפעל ההסבה של הספרייה הלאומית–שנה שגויה 



save-to-serverאותה רשומה אחרי 



דוגמאות של תאריכים שגויים מתוך הקטלוג המאוחד

SZD-000486634 Field 008 illegal first date: 0000 260c= $$c[n.d.].

MNG-000109851 Field 008 illegal first date: 197^ 260c= $$c[197-?].

BAR-000357362 Field 008 illegal first date: 3565 260c= $$c ז"רצ .

TAU-002260024 Field 008 illegal first date: 9999 260c= $$c[n.d.]

YDL-009277011 Field 008 illegal first date: C198 260c= $$cc1983.

RUB-000135596 Field 008 illegal first date: N.D. 260c= $$cN.D.

LEV-000147933 Field 008 illegal first date: [199 260c= $$c[199-].

LEV-000147086 Field 008 illegal first date: [^^1 260c= $$c[--19].

YDL-009120711 Field 008 illegal first date: [u20 260c= $$c[?2000].

יש גם אלפי ספרים בקטלוג המאוחד עם תאריכים לפני המצאת הדפוס  

…

1200   2

1214   1

1219   1

1231   1

1240   1694

1241   1

1242   2

…



 ULI -וגם ב Worldcat -גם ב, ארץ ההוצאה לאור ושנת ההוצאה משמשים לזיהוי רשומות זהות

החדש

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1950 1 NNL 004080205

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1950 1 NNL 004417368

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1950 3 HUJ 008955158

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1950 3 OUI 004857671

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1950 3 TAU 007706764

bk~abrahams^beth^zion~the^jews^in^england~enk~1969 1 NNL 003838578

bk~boyer^paul^d~the^enzymes~nyu~1097 3 SOR 006804172

bk~boyer^paul^d~the^enzymes~nyu~1959 4 YSH 008881021

bk~boyer^paul^d~the^enzymes~nyu~1960 4 YSH 008831802

bk~bradley^stephen^p~applied^mathematical^programming~cau~1977 4 YSH 

008844426

bk~bradley^stephen^p~applied^mathematical^programming~mau~1977 3 BAR 

009611365

bk~bradley^stephen^p~applied^mathematical^programming~mau~1977 3 BGU 

005105384



Form of item (006/06) One-character 

alphabetic code that specifies the form 

of material for the item.

# - None of the following

a - Microfilm

b - Microfiche

c - Microopaque

d - Large print

f - Braille

o - Online

q - Direct electronic

r - Regular print reproduction Eye-

readable print, such as a photocopy.

s - Electronic

| - No attempt to code

Type of visual material (006/16).

a - Art original

b - Kit Mixture of components from two or more 

categories, that is, sound recording, maps, filmstrips, 

etc., no one of which is the predominant constituent of 

the item. 

c - Art reproduction

d - Diorama

f - Filmstrip

g - Game

i - Picture

k - Graphic

l - Technical drawing

m - Motion picture

n - Chart

o - Flash card

p - Microscope slide

q - Model

r - Realia

s - Slide

t - Transparency

v - Videorecording

w - Toy

z - Other

| - No attempt to code



008כולל  דוגמאות
סוג FMT LDR   

06
LDR 07 008 type of 

material
008 type of 
vis. mat.

ספר BK a m blank n/a

עת-כתב SE s s blank n/a

ספר 

אלטרוני

BK a m s (or o/q) n/a

עת  -כתב
אלקטרוני

SE s s s (or o/q) n/a

שקופית VM g m blank s

  הקלטת

וידאו

VM g m blank v

  הקלטת
 וידאו

דיגיטלית

VM g m s (or o/q) v



חשוב לזכור–מאחורי כל זה 

• “Librarians like to search, everyone else likes 
to find.”  (Roy Tennant)

• … everyone else wants to find and get

הקטלוג המקומי משקף חלק קטן מאד ממה •

שהקורא יכול לקבל

ספרים באינטרנט–

מאמרים–

מדיה שונים–



הקטלוג המקומי עתיד להיות חלק ממאגר 

רחב יותר

כלי גילוי עכשויים ועתידיים•

פרימו ודומיו–

–Worldcat local

 cloudהדור הבא של מערכות ספרייתיות מבוססות •
computing   מניחות מאגרי קיטלוג

משותפים/מרכזיים

"יצירתיות"כל זה דורש הקפדה על תקנים ומניעת •

כלי ההגירה ידרשו  , גם כאשר התקנים ישתנו•

הקפדה על התקן הקודם



תודה


