
כותרת מצגת
2009דוח פעילות מאלי לשנת 

הכנס השנתי החמישי של ארגון מאלי
2009דצמבר 

יוסי טיסונה



חברי ועדת ההיגוי

הספריה הלאומית, אורלי סימון•

אילן-אוניברסיטת בר, מגן-אליזה בר•

אוניברסיטת חיפה, בועז דותן•

אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו•

מכון ויצמן למדע, חדוה מילוא•

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, ישראלה מזור•

המכללה למנהל, המסלול האקדמי, יוסי טיסונה•



מספר המוסדות החברים במאלי

2005 2006 2007 2008 2009

45 45

49

52

49



התפלגות המוסדות החברים במאלי

ספריות  24
מכללה

ספריות  21
אוניברסיטאיות

רשויות  4
ממשלתיות



התפלגות מוצרי אקס ליבריס בקרב חברי מאלי

ALEPH SFX MetaLib DigiTool PRIMO ARC

11

3

2 2

1

2



אלףשלמקומיתהתקנהעםמוסדותמספר
ASPבמודלמוסדותמספרמול

התקנות  11
מקומיות

ASPבמודל 31



לחברי מאלי2009הדרכות 

.מכללת סמינר הקיבוצים-2009יולי -Aleph Add-onsהדרכה בנושא 

.RSS-ו2ARC ,ADAM ,SDI, ההדרכה עסקה בשימושים מתקדמים במודול הקטלוג

.אוניברסיטת חיפה-2009יוני -Aleph Systemהדרכה בנושא 

 System :Shell Scripting ,Oracleההדרכה נועדה למתאמי אלף ועסקה בנושאי 
maintenance ,Custom Servicesו-Log analysis.



לחברי מאלי2009הדרכות 

.הספריה הלאומית–2009יוני -הדרכה בנושא קיטלוג חומר לא ספרי

,  קולי-חומר אור, קטלוג תמונות: ההדרכה כללה נושאים הקשורים לקטלוג חומר לא ספרי כגון
Ebooksועוד.

.אביב-אוניברסיטת תל-2009מרץ -הדרכה בנושאי השאלה במערכת אלף

השאלה  : ההדרכה נועדה לאנשי ההשאלה וכללה נושאים מתקדמים במודול ההשאלה כגון
.20וחידושים במודול ההשאלה של גרסה Advance booking, עצמית



סמינר מאלי

בניגוד לשנים קודמות בהם הסמינר התקיים  , אביב-השנה נערך סמינר אקס ליבריס בתל
.ל"בחו

לאור זאת לא היה צורך . קיום הסמינר בישראל איפשר השתתפות רחבה של חברים מישראל
.לקיים  את סמינר מאלי השנה

  בעקבות פניית מאלי אקס ליבריס והענות החברה התאפשרה הרשמה מוזלת למשתתפים
.הישראלים



21הצעות פיתוח לגרסה 

.של אלף21הוגשו השנה בקשות לפתוח עבור גרסה , במסגרת נקודות הפיתוח של מאלי

.  מגן וישראלה מזור-אליזה בר, י חברות ועדת ההיגוי"ריכוז הצעות הפיתוח נעשה ע



SFX

נוסף השנה ל  , ד ואקס ליבריס"מלמ, SFXבשיתוף פעולה בין המשתמשים הישראלים של 
Knowledge base שלSFXמאגר של כתבי עת אלקטרונים בעברית.

MetaLib

נוסף  , Metalibבמסגרת ההסכם בין מאלי לאקס ליבריס על הוספת מאגרים בעברית למערכת 
.של המערכתKnowledge baseהשנה מאגר פסקדין ל 



URM

 ועדת ההיגוי של מאלי קיימה דיון בנושא הURM  וחוסר המעורבות של משתמשים ישראלים
לדעת חברי הוועדה יש צורך וחשיבות רבה למעורבות  . בתהליכי החשיבה והפיתוח של המערכת

. בנושא זה

הוחלט לבקש מאקס ליבריס  ומ , לאור זאתIGeLU  לצרף נציגים מישראל לקבוצות המיקוד
. URMהקימות ופועלות בנושא ה 



IGeLU2009כנס  

 כנסIGeLU2009 הכולל גם את מפגשINUG)IGeLU National User Groups (  נערך
.ר מאלי כנציג קבוצת המשתמשים הישראלית"בכנס השתתף יו. השנה בהלסינקי

 כחלק מפעילות מאלי לעידוד מעורבותם של המשתמשים הישראלים בפעילותIGeLU  ,
הוחלט בוועדת ההיגוי של מאלי לממן השתתפות של אחד מחברי מאלי שיציג פוסטר או הרצאה  

.בכנס

  נערכה תחרות בין מגישי ההצעות לכנס וועדת שיפוט חיצונית בחרה בנעמי גלאור מהמרכז
נעמי גלאור הציגה פוסטר בנושא עבודה מול אקס  . הבינתחומי לקבלת המלגה מטעם מאלי

.ליבריס במודל של מאגד



IGeLU2009כנס  

 בכנס הנוכחי הוחלט שאוניברסיטת חיפה תארח את כנסIGeLU 2011 .

ההחלטה התקבלה לאחר קמפיין מוצלח של אורן וינברג ונעמי גרידינגר מאוניברסיטת חיפה.

 אירוח כנסIGeLUכמו גם ההשתתפות הפעילה של נציגים מישראל בכנס ונטילת  , בישראל
מצביעים על מגמה חשובה של מעורבות ישראלית בקהילה  , IGeLUחלק בפעילות הוועדות של 

.הבינלאומית של משתמשי אקס ליבריס



תודה רבה
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