
רישום כרטיס פריט מסוג ספר

YBZ.161.2021פריט-בן-צביעלילזכרהספריםבאוסףהגדי״״שירספרלרישוםדוגמא

במהלך רישום ספר יש למלא את השדות הבאים:

המקום,אותיותאתוכוללהאשמו"רמערכתידיעלניתן(המספרYBZ.161.2021מזהה:מספר
מספר רץ ברצף הרישום ושנת הרישום).

או רישום ישן: אם יש מזהה/ים נוסף/ים כמו מספר פריט קודםמזהה נוסף

השונים המרכיבים את אוסף הספרים: אם ידוע לנו האוסף הספציפי מבין האוספיםחלק מאוסף
הכולל הוא ישולב כאן. בכרטיס הדוגמה שלנו האוסף הרלבנטי הוא : "אוסף ספרים לזכר עלי בן

צבי".

בשם חפץ חופשי): ספר (נמצא ברשימת שמות החפץ. אין צורך להשתמששם הפריט
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שם המחבר והקדשה. אם אין: משפט אחד, בערך שורה. במקרה שלנו יופיע שם הספר,כותרת
הקדשה אפשר להכניס את שנת ההוצאה והמקום בו הודפס, ובלבד שלא נחרוג משורה אחת. בספר

שלנו הכותרת תהיה:

"שיר הגדי מאת מרים ילן שטקליס עם הקדשה לרחל ינאית בן צבי".

כותרת משנה אם יש, שם המחבר,: אין הגבלת כמות מילים. התיאור יכלול את שם הספר,תיאור
שנת הוצאה, מקום הוצאה, בית הוצאה ותיאור ההקדשה אם יש. אין צורך לתאר את הכריכה אלא

אם כן יש בה חומרים אחרים (עור, מתכת וכדו'). במקרה שלנו יופיע בתיאור:

ספרה של מרים ילן שטקליס 'שיר הגדי' הכולל שירים וסיפורים פרי עטה. ספר ראשון בהוצאת
וידידההנשיארעייתצביבןינאיתרחל"לכבודבספר:הפנימיבדףהקדשה.1957אביב,תלדביר

נערצה בהוקרה ובידידות המחברת".

: ניירחומר

בד"כ הספר עשוי נייר (גם קרטון ייכלל בשם נייר), כאמור אם יש חומרים נוספים ניתן להוסיפם
ללא הגבלה.

השנהאתלהכניסישהוצאתו.שנתזוהי1957הואהזהבספרלנוהידועהתאריך:תאריך
גםלנוידועהיהאםיצירה"."תאריךמהטבלהלבחורה"סוג"וברובריקתDateה-ברובריקת

תאריך הענקתו לרחל ינאית בן-צבי היינו מוסיפים תאריך נוסף וה"סוג" הנבחר היה "תאריך
קבלה".

ע"פ ההקדשה: "מרים ילן: במקרה הזה מקור הקבלה ידוע לנומקור הקבלה של הפריט
שטקליס".

ישראל": המקום בו הודפס הספר, במקרה שלנו: "תל אביב,מוצא

: במקרה שלנו, המחברת "מרים ילן שטקליס"אמן יוצר
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טובמצב שימור:

ברוב המקרים, גם אם הספר ישן הרי שמצב השימור שלו בס"ה טוב וכך גם במקרה שלנו, לכן
בחרנו מתוך שלוש האפשרויות העומדות בפנינו במקום זה: "בינוני, גרוע, טוב" את האפשרות

"טוב". במקרה בו הספר מתפורר, יש בו עובש, רטיבות, הדפים קרועים וכדו' נוכל לבחור אחת
מתוך השתיים האחרות "בינוני" או "גרוע" ולתאר בשדה "הערות מצב שימור" את מצבו של

הספר.

סגור.הספרכאשרבסנטימטריםהנמדדותועובי,רוחבאורך,מידות:3לתתנהוגלספר:מידות

- חדר, ארון ומדף בו נמצא.: פה יש לבחור במקום האחסון הסופי של הספרמקום אחסון
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: את הספר כדאי לצלם מספר צילומים –מדיה ותמונה

כריכה ראשית.1
כריכה ראשית בצירוף קנה מידה ותגית עם מספר הפריט.2
כריכה אחורית (אופציונלי).3
הקדשה אם יש.4
כל דבר אחר הנראה חשוב.5

הפנימי התחתון של הכריכה(ולא בטוש או דיו) בחלקהבעפרוןאת מספר הפריט יש לכתב
הראשית בצד ימין.
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