
חיפוש במקורות חיצוניים



צורך

ספרניות לעיתים קרובות עוברות לחפש מידע , במהלך חיפושים שלא מניבים תוצאות מספקות

.Worldcat-וULI ,Google Scholarקטלוג : בולטים בהם, נוסף במקורות חיצוניים

:ספרניות היעץ היו פועלות בדרך כלל כך, כחלק משגרת העבודה, במקרים אלו

.primo-מעתיקות מחרוזת חיפוש מתיבת החיפוש ב-

.פותחות לשונית חדשה בדפדפן-

(..ULI, Google Scholar, etc)לוחצות על קישור למשאב המבוקש -

.מדביקות את מחרוזת החיפוש-

.לוחצות על כפתור ביצוע החיפוש-



פתרון

.לחיפוש במקורות חיצוניים, בפרימוFacetהוספת 

(.בהתאם לבחירת הספריות)כולל סדרה של קישורים למקורות חיצוניים Facet-ה•

החיפוש כולל את המידע  –לחיצה על קישור מובילה ליצירת חיפוש במקור מידע חיצוני •

.בפרימושהוזן בחיפוש האחרון לתיבת החיפוש 

:בספריות אקדמיות בישראלFacet-שני יישומים של ה•

אוניברסיטת חיפה•

אוניברסיטת תל אביב•



הדרך לפתרון

.בקשה עולה ממדור יעץ בספרייה המרכזית•

.SBבניית דוגמא בסביבת •

.  בדיקות של מדורי היעץ בספריות תל אביב•

. תיקונים ושינויים, פידבקים•

. העברה לסביבה חיה•

התמודדות עם  , לדוגמא)תיקונים מתמשכים בהתאם לבעיות שעולות בשימוש שגרתי •

(.  תווים מיוחדים או פסיקים

צריך לערוך מספר תיקונים  , בסביבה של אוניברסיטת תל אביב. הפתרון עדיין בתהליך•

בדומה לקוד של )פרימושל backoffice-בקוד שיאפשרו את ניהול הקישורים מתוך ה

(. חיפה



הדגמה

New epistemic culture(: אוניברסיטת תל אביב, א"דעת)חיפוש לדוגמא 

https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,A%20New%20Epistemic%20Culture%3F&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=en_US&offset=0
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,A%20New%20Epistemic%20Culture%3F&tab=default_tab&search_scope=TAU_Blended&vid=TAU&lang=en_US&offset=0


הדגמה

:מספק תוצאה עם מידע מפורט אודות המצאיULI-המעבר ל



הדגמה

שקיים בסביבה של  Facet-מאפיין משלים ל
קישורים נוספים גם  –אוניברסיטת חיפה הצגת 

.כאשר אין תוצאות

https://haifa-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?query=any,contains,%D7%93%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A&tab=default_tab&search_scope=books_and_more&vid=HAU&lang=iw_IL&offset=0


שיתוף ופידבקים

התרחש תוך דיאלוג מתמשך בין הפאסטבספריות אוניברסיטת תל אביב תהליך יצירת 

:ספרניות היעץ

.בחירת הקישורים המתאימים-

?ים.חוקרות? ים.סטודנטיותהאם ? ים.ספרניותהאם; דיון על קהל היעד העיקרי-

(.תל אביב וחיפה)התייעצויות טכניות ולמידה הדדית בין הספריות -



?איך להמשיך

•How to - Add links to additional search platforms in Primo Brief Results–

.  University of Liège-מ, François Renaville:מאת, כוללות קוד, הנחיות מפורטות

:לעצות נוספות ניתן ליצור קשר

.באוניברסיטת חיפהנזריאןוסוראיהספריית יונס , ניר זינגר•

.אוניברסיטת תל אביב, סוראסקיש "הספרייה המרכזית ע, חגי בר•

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Community_Knowledge/How_to_-_Add_links_to_additional_search_platforms_in_Primo_Brief_Results
https://www.uliege.be/cms/c_9054334/en/directory?uid=u183995
https://www.uliege.be/cms/c_8699436/en/uliege
mailto:nirz@univ.haifa.ac.il
https://lib.haifa.ac.il/index.php/he/allcategories-he-il/8-about-lib-heb?start=4
mailto:hagaybar@tauex.tau.ac.il
https://cenlib.tau.ac.il/

