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כללי
הועדה המתמדת ופורומים מקצועיים
ד"מלמ
ניר, אביבה, בועז, לין–י"מאל

המפתח למאמרים בעברית
ס"השב
פורום השכלה נגישה
שיחות על ספריות בימי קורונה
 איסוף נתונים ממפתח חיפה לכתבי עת עבור

ת למוסדות  "מכון סאלד לצורך שיפוי ות
.האקדמיים



טכנולוגיות ומערכות מידע
 בפרימוריכוז נושא העברית ,CDI  ומלינגו

)י"ומאלשלי (

 סיוע בהטמעתRAPIDILL   בספריות בארץ
כמטמיעים ראשונים

  תודה לטכניון על שיתוף בעמדת השאלה
ועזרה בפיתוח הפיכת תמונה  , libstick, עצמית
לטקסט

פ עם אקס ליבריס "שת–UIואוספים  פרימו
ראשונים לאירוח עובדי אקס ליבריס  , דיגטליים
פרימוהאחרון של UXעזרה באפיון ה , בספריה

)בועז(



פרויקטים ארציים

 האוסף  'הובלת אשכול התיאטרון בפרויקט
עיצוב , מחול, אדריכלות: הלאומי הדיגיטלי

בהובלת הספריה הלאומית–'ותיאטרון
JSTOR-IL–עם הספריה הלאומית
CRIS



בזירה הבינלאומית
IGeLU– השונות בועדותנציגות–

י"מאלר "לין יופרימו–ניר UXאביבה 
2011אירוח כנס איגלו בחיפה 

 מדעי הרוח הדיגיטליים–
פרויקט  –גרמניה , גטינגןאוניברסיטת -

אילנות קבליים
 DARIAHDigital Research Infrastructure for theנציגות ב -

Arts & Humanitiesלהצטרפותה של ישראל למאגד האירופי  .

  משלוחי ספרים לסין
חתימה על –פ עם האמירויות "שתMOU







באוניברסיטה  

MOOC–"מרעיון לפרסום אקדמי"
אקדמי והיחידה להוראה מתוקשבתסגל,הספריה

- SDGSustainable Development Goals
עם המרכז לחדשנות וקיימות בלשכת הרקטור

.ח שנתי ותחזוקת אתר האינטרנט של המרכז"סיוע בהפקת דו

  תכנית לניהול מידע וידע בשיתוף של החוג לתקשורת
והספריה

OPEN ACCESS–עם רשות המחקר





)המשך(באוניברסיטה 

 מאגר –הקמת אתרים ופתרונות טכנולוגיים לניהול מידע
ארני'צאתר לכבוד ליאון , כרמל-כתב עת אל, ניירות עמדה של קליניקות משפטיות

...אתר חללי האוניברסיטה ועוד,  ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה"שהיה יו

 מידע  -סיורים מועשרי-אפליקציית ניווט בקמפוס
WISHTRIP-ברחבי אוניברסיטת חיפה 

Research Librarian–ס בלום לתארים מתקדמים"בבי
 מחוגים שונים–פרקטיקום בספריה



עם הסגל האקדמי
  הבאת ובניית אוספים דיגיטליים העונים לצרכי

בדיקת האוספים  .המחקר של קהילת האוניברסיטה
והחלטה על שילובם באוסף הספריה נעשה עם  

.החוקרים
 בדיקת דירוג כתבי עת ומדדי ציטוטים -סיוע לצורך הליכי קידום

לצורך הליכי קידום
–מדעי הרוח הדיגיטליים –מעבדת אליהו 

האקתוניםאירוח , בדיקה משותפת של מערכות, שימוש בחומרי ספריה-

בשיתוף החוגים השונים  -מרכז תרבות בספריה
 סביב  -ימי עיון ואירועים , תערוכות–יישוגפעילויות

.מחקרים של הסגל האקדמי







ומחשבות לגבי העתיד  

 מ "ניהול מו-הישראלית הקונסורציהמיסוד
ורכישה משותפת של פתרונות טכנולוגיים כמו 

מאגרי מידע
חלוקת אחסון  . איחוד מחסנים של כתבי עת

כתבי העת בין המוסדות השונים ושרות  
.העברת חומרים מהירה

בין  הקיטלוגיםחלוקת –משותף קיטלוג
.הספריות
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