
רב לשוניות דרך זהויות
הספרייה הלאומית, כורם-יניב לוי



תוכן עניינים

איך זה בנוי:

 זהויות)Authorities(

 ביבליאוגרפיותרשומות)bib’s(

ממשקי חיפוש

תחזוקה ועדכון שוטף

שמות

נושאים

מה הלאה?



...איך זה בנוי



זהויות–רב לשוני 

רשומת הזהות כוללת מספר שפות.

 1לכל שפה ישxx4ו , שלהxxתואמים.

 $$9החיבור של כל קבוצה באותה שפה מתבצע באמצעות

.הכולל קוד שפה

  רב לשוניות מתוחזקת עבור כל הרשומות של ספריית

)151, 150, 130, 111, 110, 100(הזהויות 

סטנדרטי קובע שיש לנהל זאת דרך MARCלמרות ש , אנחנו מנהלים את הרב לשוניות ברשומה אחת

700



זהויות-רב לשוני 

.המציין את קוד הכתיב9כאשר מצטרף תת שדה , אחד לכל כתיב1xxשדה 



.המציין את קוד הכתיב9כאשר מצטרף תת שדה , 4xxלכל כתיב יכולים להיות מספר שדות 

זהויות-רב לשוני 



BIBרשומות –רב לשוני 

 ברשומת הBIB  השדה מופיע פעם אחת על פי שפת

.הרשומה

 $$9לכל שדה רלוונטי יש קוד שפה ב.
עם קוד כתיב9נוסף תת שדה , 1xx ,6xx ,7xxלשדות 



תצוגה/חיפוש–רב לשוני 

 ייצוא של כל השפות כמו רמיזות)reference(

 חיפוש בכל אחת מהשפות יביא את כל השפות וכל

הרמיזות

תצוגה:

 1(שמותXX ,6xx ,7xx (–מוצג לפי מה שמופיע בקטלוג.

 65(נושאיםx (–

 קטלוג ראשי(מוצג לפי מה שמופיע בקטלוג(

 י"רמב(מופיע לפי שפת רשומת הקטלוג(

.יש התלבטות מה נכון



תצוגה/חיפוש–רב לשוני 

נושאים פתוחים/שאלות:

באיזו שפה להשתמש? מה נכון?

Facets–כרגע עובד באופן חלקי



תחזוקה  
ועדכון



עדכון /תחזוקה–שמות 

 3=1+1עבודה שוטפת

 הכלי המרכזי הואVIAF:

חיבורים חדשים

 עדכון אוטומטי לצורתLCNA

פרויקטים שונים:

100/700

יידיש



עדכון /תחזוקה–שמות 

 3=1+1עבודה שוטפת

 הכלי המרכזי הואVIAF:

חיבורים חדשים

 עדכון אוטומטי לצורתLCNA

פרויקטים שונים:

100/700

יידיש



עדכון/תחזוקה–נושאים 



עדכון/תחזוקה–נושאים 

בכל יום עבור נושאים חדשים:

יצירת זהויות חדשות:

 זהויות חדשותOptOut

 זהויות חדשותOptIn

בעבור זהויות חדשות:

תרגום אוטומטי

נושאים חדשים

 עובד גם דרךULI  .
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