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?מי מתווה את התחום•

?איפה באה לידי ביטוי  מעורבות הספרנים•



?מי מתווה את הכיוון

כוחות  ? חידושים טכנולוגים? ספרנים? משתמשים•

?  אופנות? השוק

במסגרת זו לא נתיימר לענות על שאלה כה  •

אך נסכים שתחום הספרנות ותחום  , מורכבת

.טכנולוגיות המידע שלובים זה בזה

הספרנים חייבים להתאים את עצמם  , מצד אחד•

.למציאות טכנולוגית משתנה

עולם הספרנות צריך להמציא את עצמו  , מצד שני•

.מחדש בסביבה החדשה



איפה באה לידי ביטוי  מעורבות  

?הספרנים

:בעיצוב הסטנדרטים של התחום•

–MARC

–METS

–Dublin Core

:בפעילות של קהילות משתמשים ומפתחים•

קהילת משתמשי אקסליבריס–

:שותפים לפיתוחים חדשים•

נעשה בשיתוף פעולה של אקס  PRIMOפיתוח ועיצוב –

ליבריס עם לקוחות שהגדירו את הדרישות לדור הבא 

.של ממשקי חיפוש



MARC21

:התקן הנפוץ ביותר בקטלוג כיום•

תקן זה פותח על ידי ספרית הקונגרס והפך לתקן  •

.90-בינלאומי בסוף שנות ה

פותח כתקן אמרקאי על ידי  MARCאומנם •

ממדינות  MARCאך משתמשי , סיפרית הקונגרס

.רבות השפיעו  משפעים על פיתוחו



מעורבות ספרנים מישראל בקבוצת הדיון של  

MARC21

של  listserv-מבדיקה של דיונים שהתקימו ב•

MARC , 64-נמצאו כ1996-2008בין השנים

.list-שנעשו מישראל לפניות

.מתוכן היו של אקס ליבריס ישראל80%-קרוב ל•



Metadata Encoding and 

Transmission Standard (METS)

של אוביקטים  metadataסטנדרט קידוד •

.דיגטלים

יש קהילת משתמשים מכל העולם ובין  METS-ל•

.השאר מקיימת מפגשים במדינות שונות

.תורגם לשפות רבותMETSמדריך •



מעורבות ספרנים מישראל בקהילת  

METSמשתמשי 

בין  METSשל list-מבדיקה הדיונים שנערכו ב•

כולם  . פניות מישראל4נמצאו 2001-2008השנים 

.י עובד אקס ליבריס מירושלים"שנעשו ע2007מ 



Dublin Core 

תקן מוביל לקטלוג אוביקטים דיגטלים•

יש קהילת משתמשים ופעילות ענפה  DC–ל •

.במדינות שונות

,  פינית, סינית, ערבית: התקן תורגם לשפות רבות•

.ספרדית תאילנדית ועוד, רוסית



מעורבות ספרנים מישראל בקהילת  

Dublin Core 

בין השנים  DCהראשי של list-מבדיקת הדיונים ב•

.לא נמצאה השתתפות מישראל, 2000-2008

.לא תורגמה לעבריתDCשל  schema-ה•



תקנים נוספים שנבדקו

•OAI - Open Archives Initiative

•ISOILL – InterLibrary Loan Application 

Standards 

.בכולם נמצאו תוצאות דומות•



למה ספרנים מישראל לא לוקחים חלק בפעילות  •

?של קבוצות בינלאומיות

מה המשמעות של אי מעורבות ספרנים מישראל  •

בקהילות שמנהלות ומתוות את הסטנדרטים של  

?עולם הספרנות



פעילות קהילת משתמשי אקסליבריס 

•IGeLU–  האירגון הבינלאומי של משתמשי

אקסליבריס ומהווה בסיס לפעילות קהילת  

.המשתמשים

מדינות  28-חברים נצגים מIGeLU-ב•

שיתוף פעולה עם קובוצות משתמשים לאומיות  •

 INUG-National User Groupבמסגרת 

Meetings



ואקס ליבריס מתקיים שיתוף פעולה  IGeLUבין •

.הדוק בנושאי פיתוח

:מתקיימת פעילות שלIGeLU-ב•

•Product Working Groups

•Special Interest Working Groups

בקובצות אלו נעשית מרבית הפעילות הקשורה  •

.לפיתוח

מתקיימת פעילות של שיתוף ידע בין  -IGeLU-ב•

.המשתמשים



האם ספרנים מישראל פעילים בקבוצות  

?העבודה

• Product Working Group for the ILS Aleph 

• Product Working Group for the Repository 

DigiTool 

• Product Working Group for the Portal 

System MetaLib 

• Product Working Group for the Link 

Resolver SFX 

• Product Working Group for the ERM 

System Verde 



האם ספרנים מישראל לוקחים חלק בפעילות  •

IGeLU?

נמצא , מבדיקה של פעילות הוועדות השונות–

שהשתפפות נצגים ישראלים היא קטנה ובחלק  

.מהמקרים אינה קיימת כלל

?IGeLU-כמה מוסדות מישראל חברים ב•



Development Partners

-מדוע ספריות בישראל לא משמשות כ•

development partners למוצרים חדשים?

האם קיים בספריות בישראל בסיס ידע מקצועי כדי  •

?להוביל פיתוחים של מוצרים חדשים

- ALEPHהדור הנוכחי של מערכת • ILS  נולד

האם לספריות  . בספריות האוניברסיטה העברית

?ILSבישראל תהייה השפעה על הדור הבא של 



תודה


