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בניית רשומות מידע דיגיטליות במפתח אישים
לצורך שימור והנגשה
מחלקת כתבי עת ,ספריית יונס וסוראיה נזריאן ,אוניברסיטת חיפה
תמי גבעון דגן
בהנחיית :נטע סטרלסקי וייסמן
מטרת הפרוייקט הינה לעזור ולקדם את הנגשת ושימור מפתח אישים (ירושלמי עד  ,)7711פרוייקט
שכבר נמצא בעיצומו.
המפתח המקורי הינו מאגר מידע ביבליוגרפי היסטורי המכיל כ 00,666-רשומות המודפסות על שקפי
מיקרופיש המפנות למאמרים בעברית ,בדרך כלל בתוך כתבי עת ,בין השנים  ,7796-7711ואשר עוסקים
באישיות כלשהי .הרשומות הממוזערות ,אותן לא ניתן לקרוא ללא מקרן מגדיל ייעודי ,אינן חלק
מהמאגרים המקוונים ואינן נגישות למרבית המשתמשים.
באמצעות הקלדת רשומות המידע למפתח למאמרים בעברית המקוון יוצג המידע ,הקיים כיום רק על גבי
שקפי מיקרופיש ,גם במאגר המקוון ויהיה נגיש לציבור רחב יותר ובצורה נוחה יותר .בנוסף ,ניתן יהיה
לשמר את המידע לאורך זמן וללא סכנה שהשקפים יתבלו והמידע יאבד.
בעת הצטרפותי לפרוייקט כבר הוקמו במפתח כ 066-רשומות מידע .בהמרת רשומות הקיטלוג משקפים
לפורמט דיגיטלי ,נדרש ,בין השאר ,לזהות את המטהדטא בכל רשומה בשקף ,לאתרה במפתח למאמרים
ולערוך או לקטלג אותה במאגר המקוון.
למרות שפרויקט מפתח אישים פעיל מזה תקופה ,לא נכתב עד כה תהליך עבודה מסודר וההסברים ניתנו
בעל פה בידי צוות הספריה .על מנת להבטיח כי העוסקים בפרויקט יבצעו עבודה אחידה ומקצועית,
התבקשתי לכתוב מדריך שיתעד את התהליך.
עבודתי בפרויקט מקדמת נושאים מובילים בנימו"י :הנגשה ,שימור ,קיטלוג ותיעוד מידע ואיפשרה לי
להתנסות בצורה מעשית בתכנים אלו שנלמדו תיאורטית בקורסים השונים.
במהלך תקופת הפרוייקט ,הוספתי למפתח אישים כ 796-רשומות אשר מצד אחד ,מקדמות את הנגשת
המפתח למשתמשים ומצד שני ,משמרות את המידע שבשקפים .עבור אלו אשר ימשיכו בפרוייקט אני
משאירה אחרי מדריך עבודה כתוב שיסייע בידם להכיר וללמוד את התהליך ומקווה כי צוות הספריה
ימשיך לתחזק אותו בכדי לשמור על העדכניות והרלוונטיות שלו.
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