
  :ספרים אלקטרונים

 תמר סיטניאקובסקי
 אחראית שירותי קהל והדרכות

 גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן

 הספרייה הרפואית

 מודעות e-ל מודעות-מאי



 :יעוד 

משרתת את קהילות הסגל והסטודנטים של האוניברסיטה ושל המרכז הרפואי 

כמרכז משאבי מחקר וספרות פועלת  

במקום מרכז הלמידה לצד, מציעה שירותים גם מרחוק 

 

 :מאפיינים ייחודיים 

ריחוק פיסי מהפקולטה לרפואה 

אוסף דיגיטלי עשיר ומתקדם טכנולוגית 

מערך הדרכה מפותח וזמין 

 

 הספרייה הרפואית



 :קהל הלקוחות

סטודנטים בפקולטה לרפואה 

 תואר ראשון•

 תארים מתקדמים•

ל"סטודנטים מחו 

סגל הפקולטה לרפואה 

 סורוקה"סגל בית החולים" 

עובדי האוניברסיטה 

סטודנטים מפקולטות אחרות 

 הספרייה הרפואית



 הגדרת הבעיה

   .נכון לא כנראה הוא יודעים שאנו מה כל"
 ,דבר שום יודע לא אני
 "יודע לא או יודע אני אם יודע לא אפילו אני
 

 ואפור זקן חמור של מיומנו

 או        
   הספרייה לקוחות       

  





 ג "כ ההוצאה השנתית של אב"סה

 על מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוניים



 -למה צריך ספרים אלקטרוניים 
 מסרים שיווקיים

נגישות 

זמינות 

איתור מידע פשוט ונח 

יכולת שיתוף 

חסכון כספי 

 



 ערוצי הפרסום

 מחוץ לספרייה בתוך הספרייה

על לוחות המודעות 

על שולחנות לימוד באולמות 

על כונניות האוסף המרכזי 

חשיפה בדלפקי השירות 

מדריכים ועלונים 

 בדף הבית" רץ"פרסום 

תיבות חיפוש באתר הבית 

 בפייסבוקפרסום 

 אלף"חיפוש מיוחד במערכת" 

דרך פורטלים תחומיים 

שבועי של הספרייה עלון 

פוסטרים בפקולטה לרפואה 

 







 

 
 

  

 מאות ספרים אלקטרוניים

  :לפרטים  
http://goo.gl/qzTyP 











http://goo.gl/qzTyP
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nursing 







ספרים חדשים 

 בדפוס

ספרים  

אלקטרונים 

 חדשים

"  טעימות"

מחבילת הספרים 

 האלקטרוניים





pediatrics 











http://libguides.bgu.ac.il/physiotherapy


  גוריון בנגב-מה חדש בספרייה הרפואית של אוניברסיטת בן

 ScienceDirectטעימות מאוסף הספרים האלקטרונים של 

  28.4.13ספרים חדשים 

Posted: 28 Apr 2013 04:26 AM PDT 

 לחצו על התמונה להזמנת הפריט באמצעות כרטיס הקורא? מעוניינים באחד הספרים

 לרשימת הספרים

 הספריה הרפואית בכל דרך שתבחר

http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000034170&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000047547&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000036046&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000036049&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000047525&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000035984&sub_library=SO1
http://lib20.bgu.ac.il/F/?func=item-global&doc_library=SOR01&doc_number=000036033&sub_library=SO1
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2175
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2175
http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/RQvXgiPK8lY/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/RQvXgiPK8lY/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_forme&fid=4


  גוריון בנגב-מה חדש בספרייה הרפואית של אוניברסיטת בן

  ?העת לפרסום-איך לבחור את כתב

Posted: 16 May 2013 05:00 AM PDT 

 .העת בו תפרסמו את המחקר שלכם היא קריטית להצלחת הפרסום-בחירת כתב
 ?עת תזכו לחשיפה גדולה יותר-ובאיזה כתב? עת-איך מעריכים מעמד ויוקרה של כתב, אם כן

  

 כתיבה אקדמית תוכלו למצוא במדריך מתאים לפרסום טיפים וסימני דרך לבחירת כתב עת

 ScienceDirectטעימות מאוסף הספרים האלקטרונים של 

 לרשימת הספרים

 הספריה הרפואית בכל דרך שתבחר

http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/dmUQ0UM8dcI/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/dmUQ0UM8dcI/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/dmUQ0UM8dcI/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/ac/Agxb/~3/dmUQ0UM8dcI/index.php?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://libguides.bgu.ac.il/jrnl4pub
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2175
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_content&view=article&id=2175
http://medlib.bgu.ac.il/index.php?option=com_forme&fid=4


http://libguides.bgu.ac.il/loader.php?type=d&id=257125
http://libguides.bgu.ac.il/loader.php?type=d&id=765708




 מבט לעתיד

טיוב והכוונת מאמצי השיווק 

 

 ניתור האפקטיביות של ערוצי השיווק השונים  •

 קבלת משוב מקהל הלקוחות  •

 מיקוד מאמצי השיווק בלקוחות בעלי השפעה רחבה   •

 "(חכות ולא דגים)"שיפור מערך ההדרכה    •




