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ישראל-קבוצת העבודה עלמא

  מייצגת את ענייניה המשותפים של קהילת משתמשי עלמא
הישראלית מול אקסליבריס

 נציגי מוסדות שעברו לעבודה בעלמא  –חברים בעלי זכות הצבעה
) לאוירעליה (באופן מלא 

 נציגי מוסדות לאחר חתימת חוזה עם  –חברים במעמד צופים
אקסליבריס ולפני המעבר המלא לעבודה בעלמא



המעבר לעלמא

Community Zone

 קיטלוגשל רשומות ) ִׁשיְפעּול(אקטיבציה

 לפרימוהמגיע  המטאדטהשינוי משמעותי באופי  

חוסר אחידות

פוטנציאל איחזור

  שיקולי תצוגה

 בפרימובאופי הקטלוג המוגש למשתמש שינוי



פרימו/קטלוג הספריה העכשווי בסביבת עלמא

רשומות ביבליוגרפיות מקומיות
 ובגרסתן , המקומיתהספריה צרכי /מדיניותהרשומות מקוטלגות על פי

.שימושיאו כלא הספריה כמיותר בהן מידע המוערך על ידי הסופית אין 

Headings  מרשומות זיהוי במטאדטהשיכולים להיות מועשרים

Headings  מרשומות זיהוי במטאדטהשאינם מועשרים

רשומות ביבליוגרפיות מאוקטבות מה-Alma Community 
Zone

חלקן הוא תוצר של מידע  , אינן בהכרח רשומות שנוצרו על ידי ספריות
אין בהן בהכרח אחידות  ,  קיטלוגבאופן אוטומטי לרשומת " תורגם"ש

מידע שהיה מוסר הן עשויות לכלול ; הקיטלוגמבחינת רמת או עומק 
או חסרות מידע שהיה נוסף אליהן לו היו  , מקומיתמהן לו היו מטופלות 

.מטופלות מקומית

Headings  זיהוימרשומות  במטאדטהמועשרים שאינם

מה אופי המסה הקריטית של ה-headings בפרימו?



הסוגיות שעלו מקבוצת העבודה  
ישראל-עלמא

ישנם  , מניעת המצב בו בשל מגבלה טכנולוגית
:שני קטלוגים, למעשה, בפרימו

 במטאדטהשרובן מועשר (רשומות מקומיות שמקורו קטלוג  
) מרשומות זיהוי

 מועשר  שכולו אינו (שמקורו רשומות מאוקטבות קטלוג
)  מרשומות זיהוי במטאדטה

 מכלל  רצון לאפשר למשתמש הישראלי לאחזר מידע
על פי חיפושים המנוסחים בעברית קטלוג הספריה



אקסליבריסהפתרון שהוצע על ידי 

  הרחבת הפונקציונליות המאפשרת העשרת רשומות
הרשומות   לכלל, ביבליוגרפיות במידע מרשומות זיהוי

)מקומיות ומאוקטבות(הביבליוגרפיות המנוהלות בעלמא 
איחזור שמקורה העשרה  ליצירת שכבת  הטכנולוגית המגבלה הסרת

זהויותמקבצי 

 אפשרות למפותheadings  לקובץ , המאוקטבותמהרשומות
זהויות המועדף של הספריה

רשומות  כללאיחזור אחידה עבור שכבת ליצירת  טכנולוגית אפשרות
קובץ זהויות מאותוהעשרה באמצעות , הקטלוג

רב לשוני"טיפול במקרה הפרטי של קובץ הזהויות הלאומי ה "NLI.



CZ-הפתרון שהוצע על ידי אקסליבריס עבור רשומות ה
Map & Match

 של קבצי זהויות מתועדףהגדרת מערך

 יצירת קישור אוטומטי ביןheadings ביבליוגרפיים ל-
headings מרשומות במערך הזיהויים

 באמצעות השוואת טקסט השדה הביבליוגרפי)match ( לטקסט
לרשומה   מחוץבקובץ זהויות המוגדר , headings-ה

)  map(הביבליוגרפית 

בדומה להתנהגות הקישוריות לקובץ זיהויי המחברים ברשומות המקומיות

  ולא

 הטקסט השדה הביבליוגרפי לטקסט באמצעות השוואת-
headings , המקודד באינדיקטור השני של שדה  בקובץ הזהויות

הרשומה הביבליוגרפית   בגוףהנושא 
כפי שמתבצעת כיום הקישוריות לזיהויי הנושאים ברשומות המקומיות



רשומה מאוקטבת
The art and science of Stanislaw Lem

 תקשר את העלמא  התיעדוףבלא-heading  של הביבליוגרפי לזיהויLCSH  
indnd2= 0-ה בזכות

יאפשר לעלמא לקשר את ה התיעדוף-heading  הביבליוגרפי לזיהוי שלNLI  
indnd2= 0-ה למרות



NLIהחלת  בפרוייקטהגורמים המעורבים 
על רשומות ביבליוגרפיות מאוקטבות

אקסליבריס

 ישראל-עלמאקבוצת העבודה של

הספריה הלאומית

 ישראל-פרימוקבוצת העבודה של

הפיילוט  :

אקסליבריס

ספריית אוניברסיטת חיפה



קובץ הזהויות הישראלי הלאומי
NLI 

 הנהוגות בישראל הקיטלוגמבקש לתת מענה לארבע שפות

נוצר ב-Aleph כ-NNL10 , על יד הספריה הלאומיתמנוהל ומבוקר

מוטמע ב-Community Zone של עלמא כ-NLI  ,vocabulary    הכולל
פעמים ביום 4זיהויי שמות ונושאים ומתעדכן 

 מבחינת תוכן מושתת עלLCNAMES  ועלLCSH  וכולל תרגום שיטתי
לעברית LCSHשל מונחי 

 רשומת זיהוי נפרדת לכל רצף חוקי של תתימערך הנושאים כולל-
")רשומות משורשרות("שדות 

מבנה הרשומות בקובץ:

 1(ִהקרּויֹות מרובות של המונח המועדף מאפשרxx(

 ִהיקרּות יחידה של מונח מועדף לכל מאפשרscript )אלפבית  (
)$$9 lat, $$9 heb, $$9 ara, $$9 cyr(



"רב לשוני"קובץ זהויות " / לשוני-חד"קובץ זהויות 

NLIשל " לשונית-רב"זיהוי  רשומתLCשל " חד לשונית"רשומת זיהוי 

 מונח מועדף)Preferred Term(

Mandatory  
MARC tag = 1xx
NOT repeatable
Always in Latin script 

(alphabet)

 מונח לא מועדף)Non-Preferred Term(

Optional 
Repeatable  
4xx

 מונח קשור)Related Term(

Optional 
Repeatable
5xx

 מונח מועדף)Preferred Term(

Mandatory  
MARC tag = 1xx
Repeatable
A single 1xx for each valid 

script (alphabet)

 מונח לא מועדף)Non-Preferred Term(

Optional 
Repeatable  
4xx

 מונח קשור)Related Term(

Optional 
Repeatable
5xx



Names/ שמות 

NLILC

• Multiple 100
• Script (alphabet) indication

• A single 100
• No script (alphabet) indication



של נושא  " רב לשונית"רשומה 
"משורשר"



:עלמא
מערך העשרת הרשומה הביבליוגרפית  

במידע מרשומת זיהוי

 מיתאםחיפוש )match  :(
בין ה-headings ל, ביבליוגרפיים שאינם מקושרים-headings   בקובץ

זהויות

If YES

 יצירת קישור)(link  :
בין ה-heading  הביבליוגרפי לבין רשומת זיהוי

If YES

 העשרה)enrichment  :(
הוספת והבניית ה-headings   1(הרלוונטייםxx, 4xx, 5xx ( מרשומות

"  רשומה מועשרת"היוצא מעלמא כ XML-לקובץ ה, הזיהוי

Publishשל ה-XML :Bibliothority record



מרשומה  headingבין ) match( המיתאם
מרשומת זיהוי headingביבליוגרפית לבין 

6xx
“subject”

7xx
“author”

1xx
“author”

Bibliographic 
record heading 
tags

Link upon Bib heading match
to 

authority headings tagged
1xx
or

4xx 
(not 5xx)

Authority 
record  
heading tags

1xx = 
Preferred 
Term

4xx = Non-
preferred
Term

5xx = Related 
Term



בין המונח המועדף מרשומת הזיהוי   מיתאםקישור על בסיס 
הכלול ברשומה הביבליוגרפית heading-ל



מרשומת הזיהוי מועדף -מונח לאבין  מיתאםקישור על בסיס 
הכלול ברשומה הביבליוגרפית heading-ל

Authority headingBibliographic heading

450 Immediate memory650 Immediate memory



ברשומה הביבליוגרפית heading-השפעת הקישוריות על ה

:רשומות מקומיות

“FLIP” = YES

:רשומות מאוקטבות

“FLIP” = NO

Heading   ביבליוגרפי המקושר
ישתנה לצורת  לרשומת זיהוי 
) 1xx/1xx+$9( המונח המועדף

של רשומת הזיהוי לאחר הפעלת  
התהליכים הרלוונטיים בעלמא  

)Authorities - Preferred Term 
Correction(

Heading   ביבליוגרפי המקושר

ישתנה לצורת   לאלרשומת זיהוי 
) 1xx/1xx+$9(המונח המועדף 

של רשומת זיהוי כתוצאה  
- Authorities-מהפעלת תהליך ה

Preferred Term Correction  
.בעלמא



:  הפיילוט שנערך בספריית אוניברסיטת חיפה
בדיקת הפתרון עבור הקהילה הישראלית

 תיעדוףהגדרת NLI עבור כל קבצי הזהויות/Vocabularies

 איתורheadings  רשומות  (ביבליוגרפיים רלוונטיים לבדיקה
)מקומיות ומאוקטבות

 התיעדוףבדיקת תקינות הקישוריות בהתאם להגדרות

חיות"יש להשלים הבדיקות בסביבות , בוצע בסביבה סטטית"

  חקירת הרשומות היוצאות מעלמא

 פרימוחקירת רשומות המקור של

 ולשאר הגורמים המעורבים( לאקסליבריסתיעוד הממצאים ודיווח  :
הספריה  , ופרימוקבוצות העבודה הישראליות של עלמא 

)הלאומית



הזהויות בפיילוטקבצי  תיעדוף

Vocabulary 
priority 2

Vocabulary 
priority 1

Vocabulary 
name/code

Thesaurus2nd

indicator 
value

LCSHNLILCSHLibrary of Congress 
Subject Headings

0

LCSHKIDSNLILCSHKIDSLC subject headings 
for children's 
literature

1

MESHNLIMESHMedical Subject 
Headings

2

NALNLINALNational Agricultural 
Library subject 
authority file

3

CSHNLICSHCanadian Subject 
Headings

5

RVMNLIRVMRépertoire de 
vedettes-matière

6



ריכוז דוגמאות שנבדקו



נקודות להבהרה ולתשומת לב

 המאוקטבותלרשומות " מחברים"ו" נושאים"הפתרון לא מוסיף

 תלוי בקיומם של הפתרוןheadings  המאוקטבותברשומות
~60%  על ידי הקהילה הישראלית כוללות נושאים של  המאוקטבותמהרשומותLCSH

 לצורך  ובפרימובעלמא " כבדים"כיום הפתרון כרוך בתהליכים
למערך הזהויות ואופטימלית עדכניתתחזוקת קישוריות /יצירת

הקישורים בין הרשומות הביבליוגרפיות לקובץ הזיהויים ויצירת  ניטור : "אקסליבריס
 –הביבליוגרפי לבין רשומת הזיהוי האופטימלית בכל זמן נתון  headingחיבור בין ה 

"2019במחצית הראשונה של  אקסליבריסיטופל על ידי 

 את המערך זהויות ולהגדיר  לתעדףמחייב כל ספריה הפתרון-NRs   שלה
בפרימו

 ולבדוק כיצד הן  , במערכת בה מוטמע הפתרון התיעדוףרצוי לעקוב אחר הגדרות
הביבליוגרפיים בקטלוג בכל זמן   headings-עומדות ביחס למסה הקריטית של ה

נתון



:  למחשבה נוספת

אחידות ומהימנות המידע בקטלוג

אקטיבציה

 מקומי קיטלוגויתור על

A good enough record

 רשומה טובה דיה"מהי"

Uli

קישוריות אוטומטית לקובץ זיהויים
 אנושי מיפתוחויתור על

 יצירת פער ביןheadings  המקושרים באופן ידני)F3+Select (ל-
headings המקושרים אוטומטית



:למחשבה נוספת

Authority file/Thesaurus vs. Vocabulary

עלולות לשבש /תוצאות האיחזור עשויות לשנות
את משמעותם המקורית של המונחים הנושאיים  

הנושאי המיפתוחואת תמונת העולם של 

 הפתרון מקשר בין ישויות על פי מצאי והיצע של רצפי
בהקשרים הפנימיים  , ללא התחשבות בכוונה, המילים

זיהויים כלשהי סכימתאו בחוקיות של 



Molecular biology



Molecular biology
98171518010000041



Molecular biology
98194477020000041



Biochemical genetics
98169486710000041



:ולמחשבה נוספת

Robert Frost:

“Poetry is what gets lost in 
translation”

דוד אבידן:

אחת  שירה היא מה שמרוויחים מהמעבר משפה "
היה   –בתרגום מה שהולך לאיבוד  ; לשפה אחרת

"מוטב לו היה מסולק גם מהמקור



?שאלות



LCשל " חד לשונית"רשומת זיהוי 



NLIשל " לשונית-רב"רשומת זיהוי 



מועדף-לאקישור על בסיס מונח 

Vocabulary
($$2)

Script / 
Alphabet 
type ($$9)

Heading contentMARC tag & 
indicators

Record type

nlilatImmediate 
memory 

650 7Bibliographic

000748253latShort-term 
memory 

150 0Authority

000748253heb150זיכרון לטווח קצר Authority

000748253latImmediate 
memory 

450 0Authority

000748253latWorking memory450 0Authority

000748253latMemory550 0Authority



ביבליוגרפי   headingמבנה קונספטואלי של 
מרשומת זיהוי headings-המועשר ב


