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 ד"בס

 אוניברסיטת בר אילן -מערך הספריות 

 הספריה המרכזית ע"ש וורצוויילר 

Bar Ilan University Library System 

Wurzweiler Central Library 

 

 6102 מרץ, ו"תשע אדר – הספרייה חדשות

 

 חברילו לחוקרים, לסטודנטים הצלחה ברכת שולח אילן בר באוניברסיטת הספריות מערך צוות

 ושמחי בספריות והמידענים הספרנים. 'ב סמסטר של ופתיחת עם המנהלי הסגלו האקדמי הסגל

 .לפניותיכם ולענות עת בכל לרשותכם לעמוד

 

  .TDNet Discover  מערכתל חדש ממשק** חדש**חדש .1

TDNet Discover ומאגרי ספרים, עת כתבי כמו, מידע מקורות לאיתור גילוי כלי הוא 

  באמצעות. ובדפוס אלקטרוני בפורמט, עליהם מנויה שהאוניברסיטה מקוונים מידע

 כןו, מפתח מילות לפי זמנית-בו המקורות סוגי  מכל מאמרים לאתר תוכלו TDNet-ה

 ממשקב, כן על יתר. ועוד המבוקשים חיפושה ושדות פרסוםה סוג לפי שופיחה את למקד

                     ,ולשמירתם המועדפים המקורות לסימון Bookmarks אפשרויותה קיימות החדש

Record details טציטוה כללי לפי רישומו וצורת, פריט לע ביבליוגרפי מידע לקבלת, 

TOC alert מבוקש עת כתב של חדש ליוןיג הופעת עם ל"דואל התראות לקבלת,       

Citation Matcher ועוד זאת. ועוד ביבליוגרפי ציטוט לפי רצוי ספר או מאמר לאיתור ,

 כלי אל םככניסת עם. הראשי במסך ולהציגו, אישי פרופיל רוצליאפשר   הגילוי בכלי

, ל"דוא וכתובת מלא משתמש שם באמצעות בו להירשם תתבקשו, הראשונה בפעם הגילוי

 לשימוש גם מותאמת המערכת, לידיעתכם. במערכת מזוהים תהיו ואילך ומכאן

 משאבים על הקישו אילן בר ספריות מאתר ויהגיל כלי אל לכניסה. בסמרטפון

   .TDNet – אלקטרוניים וספרים ע"כ-ב ובחרו, אלקטרוניים

 

 .למאגרים בגישה לבעיות בנוגע האקדמי הסגל לפניות חדשה אימייל כתובת**  *חדש .2

 קושיב הנתקלים למרצים המיועדת ,ל"דוא כתובת פתחה הספרייה ,מרציםה בקשתל

 .athens.support@mail.biu.ac.il :היא ההחדש ל"הדוא כתובת. מידע למאגרי להיכנס

 

 .חדשים אלקטרוניים ספרים .3

 בטקסט לספרים מאגר – מאגנס המאגר נוסף הספרייה של האלקטרוניים םלמשאבי

 בעברית ספרים 055 -כ מאגרב. העברית האוניברסיטה של מאגנס בהוצאת דפסושנ ,מלא

. תחומיים ןבי נושאיםב כןו החברה מדעי, היהדות מדעי, הרוח מדעי תחומיב, ובאנגלית

 לפי מידע במאגרי בחרו, אלקטרוניים משאבים על הקישו יהספריה מאתר למאגר לכניסה

 של המקוונים הספרים לרשימת. מאגנס הקישור על והקישו, ם"מ באות בחרו, ב-א

 . כאן הקישו מאגנס הוצאת

 

http://lib.biu.ac.il/page/92
mailto:athens.support@mail.biu.ac.il.
http://lib.biu.ac.il/page/1184
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 .אילן בר ספריות באתר חדשים מאגרים .4

 Business Source המאגר Ebscohost םמאגריה לקבוצת נוסף סיוןינ תקופת לאחר -

Complete .עסקים מנהל של תחוםב לפרסומים ביבליוגרפיות הפניות במאגר ,

 גם תמצאו מאגרב. ועוד חשבונאות, ניהול, שיווק כמו ,אליו קשוריםה נושאיםו

, מוביליםה עתה כתבי מתוך ושפיטים מחקריים מאמרים של מלא לטקסט קישורים

, ספרים ובהם, ומיםפרס של אחרים לסוגים הפניות וכן, בתחום הגרעיניים

 .חברות של יםפרופילו והשקעות מחקר חות"דו, מונוגרפיות

 מאמרים בוו  Taylor & Francis בוצתהספרייה רכשה אוסף במדעי החברה  של ק -

 ,נושאים בעודו החברה מדעי בתחום ושפיטים מחקריים עת כתבי מתוך מלא בטקסט

, הדתות חקר, פילוסופיה, וקולנוע תקשורת, היסטוריה, תרבות, ארכיאולוגיה מוכ

 מחברת רכש הספריות מערך ,כן כמו. ועוד מגדר למודי, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה

     האנציקלופדיות את Routledge הבת

      International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences                       

  .Routledge Encyclopedia of Philosophy -ו  

 : Brill חברת של םמאגריה חבילתל נוספו חדשים מאגרים שני -

Moses Maimonides, Unparalleled Editins Online - רחב מגוון במאגר 

 גם תמצאו במאגר. British Library-ב הנמצאת ם"הרמב של הספרותית מיצירתו

 דו מהדורות כמה וכן, 61-ה מהמאה החל בעברית מקורות של דיגיטליות מהדורות

 .צרפתית-ובעברית גרמנית-בעברית, לטינית-בעברית ם"הרמב כתבי של לשוניות

Dead Sea Scrolls Electronic Library - בצירוף, בעברית מלא תמליל במאגר 

 של סריקות וכן, הגנוזות במגילות המופיעים הטקסטים של, לאנגלית תרגום

 תקליטור על שהועלתה למהדורה נאמן התוכן. במיוחד גבוהה ברזולוציה הטקסטים

 של לרישום וכן, Brill בהוצאת המלח ים מגילות של האלקטרונית בספרייה

 .Brigham Young University-ב המופיע הטקסטים

 בכל זמני-בו חיפוש המאפשר, Brill למאגר קישור נוסף המידע מאגרי רשימתל, ולבסוף

 גישה מאפשר החיפוש, לבכם לתשומת. עליהם מנויה שהאוניברסיטה Brill מאגרי

 .Brill שבהוצאת העת בכתבי שהתפרסמו ושפיטים מחקריים למאמרים

 

 .מוסיוף של היד כתבי אוסף - הדיגיטציה פרויקט .5

 שכונת ממייסדי ,ל"זצ מוסיוף שלמה והגביר הרב ופיתח בנה היד כתבי אוסף את

. ל"ז מוסיוף שלמה ר"דה, נכדו שנים 60 לפני היספריל אותו תרםו, בירושלים הבוכרים

, האוסףמ יד כתבי כמאתיים של ראשונה קבוצה לרשת הועלתה הדיגיטציה בפרויקט

 ל"ז מוסיוף שלמה ר"דה של םתמיכת זכותב התאפשר הפרויקט. בקבלה עוסקים רובם

 יהיהספר בסיוע כןו ,אלקיים אבי ר"הד בראשות הקבלה לחקר מוסיוף שלמה ומרכז

 מוסיוף באוסף שנמצאים הסרוקים היד כתבי אל להגיע אפשר יהיה בעתיד .המרכזית

 .כאן הקישו האוסף על לפרטים. אילן בר ספריות של היד כתבי קטלוג באמצעות

 

 

http://lib.biu.ac.il/page/1165
http://lib.biu.ac.il/page/1165
http://lib.biu.ac.il/page/1165
http://lib.biu.ac.il/page/1158
http://lib.biu.ac.il/page/1174
http://lib.biu.ac.il/page/1230
http://lib.biu.ac.il/page/1213
http://lib.biu.ac.il/page/1213
http://lib.biu.ac.il/page/1215
http://lib.biu.ac.il/page/1215
http://moussaieff.biu.ac.il/he/
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 .ליהדות לספרייה חנובר'צ אוסף תרומת .6

נתרם לספרייה  יבדל"א "ר יוסף צ'חנוברדה' עטרה צ'חנובר ז"ל וגבההספרים של  אוסף

ות עם תולדוב וריההיסטב םספרי אלפי אוסףבהיהדות של אוניברסיטת בר אילן.  ילמדע

ותיק של אוניברסיטת בר  ידיד, "ר יוסף צ'חנוברדהת ישראל מאוספו של ומדינישראל 

והיה חבר  ,בראש ועדות חשובות עמד . צ'חנוברמיזמים חברתייםם קידולאילן ושותף 

 שלאמנות רבים  ספריגם  אוסףבבחבר הנאמנים שהתווה את מדיניות האוניברסיטה. 

 .כאןים הקישו לפרט כלות הפנים בארץ.אדריתחום צות מחלו, עטרה ז"ל שתוא

 

 עי החברה.מדל יהחדש לספרי אתר .7

. את האתר בנתה הגב' יודפת תעשה, החברה משיקה אתר חדש מדעיל היספריה

 ויזיהולטל היחידה עם האחראית על אתר הספרייה בספרייה למדעי החברה,

, וינברג חגית' והגב דוד בן אמיר מר בראשות החברה למדעי הפקולטה של ולמולטימדיה

 . כאן הקישו לאתר לכניסה. וגרפיקה אינטרנט אתרי על האחראית

 

 .לפסיכולוגיה הספרייה אל לפסיכולוגיה המחלקה של המבחנים ספריית העברת .8

 הספרייה של השנייה הקומה אל הועברה לפסיכולוגיה המחלקה של המבחנים ספריית

 אבחון וכלי ערכות אוסףב. 'האבחון וכלי הערכות אוסף' מעתה ושמה, לפסיכולוגיה

 לפסיכולוגיה המחלקה של והדוקטור א"המ ולתלמידי לחוקרים, מרציםל המיועדים

 שנכתבו א"מ-ה   בעבודות שנמצאים ומבדקים מדידה כלי, שאלונים, מזו יתרה. בלבד

 אקסל קובץ באמצעות לאתר אפשר האחרון בעשור אילן בבר לפסיכולוגיה במחלקה

 .כאן הקישו האקסל לקובץ ולגישה נוספים לפרטים. עליו שוקדת שהספרייה עדכני

 

9. JSTOR – בעברית סרוקים העת כתבי עוד וסיפיםמ. 

 בהוצאת העת כתבי ישהחמ בהםו, בעברית מחקריים עת כתבי 26 למאגר נסרקו כה עד

 וקבלה יהודית לפילוסופיה עת כתב: דעת-ו   דמוקרטית תרבות: אילן-בר אוניברסיטת

 עת-כתב: סידרא, למשפטים הפקולטה של משפט מחקרי, לפילוסופיה המחלקה של

 הספר לחקר עת כתב: ספר עלי-ו   לתלמוד המחלקה של פה-שבעל התורה ספרות לחקר

 אחד כלב שהתפרסמו המאמרים אל הגיעל כדי .מידע מודיילל המחלקה של העברי

 למצאי ולהיכנס ,אילן-בר ספריות בקטלוג המבוקש העת כתב את לאתר יש, העת מכתבי

 להצליב, JSTOR למאגר ישירות להיכנס, לחלופין או , שלו האלקטרוניים הגיליונות

 .המבוקש בנושא המפתח מילות ובין הרצוי העת כתב שם בין המתקדם החיפוש במסך

 .כאן הקישו אילן ברספריות  מאתר JSTOR למאגר לגישה

 אתי'נג ומיטל נמדר לאה: כותבות

 בינוסוביץ חיה: עורכת

http://www.biu-friends.org/
http://www.biu.ac.il/SOC/soclib/
http://psychology.biu.ac.il/node/926
http://lib.biu.ac.il/page/301

