
שיתופי פעולה בספריות האקדמיות

מנהלת מערך הספריות והמידע, ר אולגה גולדין"ד



המצגתכותרת 2

?למה? שיתופי פעולה



הדיגיטלייםהרוחמדעי

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום  3

הרוחמדעיבתחוםאוניברסיטאיידעמרכזשלהקמה✓

קהילהשלוהקמהיצירההיאהעלמטרת–הדיגיטליים

המחקריתהפעילותעלהמידעכללאתשיאגד,ידעומרכז

בתחוםוהאקדמית

טמיר מהמחלקה למדעי המידע-מעיין גפת' פרופ–יועצת מדעית ✓

,  החברה, שיתופי פעולה עם הדיקנים של הפקולטות למדעי הרוח✓

התוכנית ללימודים בין תחומיים ועוד, יהדות

השואהפורוםעםבשיתוף–דיגיטלייםארכיונים6שלרכישה✓

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2FPages%2FResponsePage.aspx%3Fid%3DFE4jYYdbZ0usGY_qqLqPErrLC_x6DwxNlsF9b7Y9SZdUOTE1RUxURUwzS1A3RVM3SUpLS1Y2NVRGWS4u&data=04%7C01%7Csarit.sambol-szasz%40biu.ac.il%7Cc51a219685bb4e5fbe4108d9b58eaab0%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637740446657240113%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=BLw98al8DsplJ9grPFMQpFvWQiNSMcqW%2FkdYhRccI90%3D&reserved=0
https://go.openathens.net/redirector/biu.ac.il?url=https%3A%2F%2Flink.gale.com%2Fapps%2FGDSC%3Fu%3Dbarilan


(מחקריתהשפעהשלהערכה)ביבליומטריקה
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–ביותרהמתאיםהעתהכתבאתלבחוראיך✓

עתכתבידירוגבנושאהדרכותכולל

ת"ותשלהתקצובבמודלמרכיבשהםעתכתביאיתור✓

ומוסדותחוקריםדירוגיעלמידעאיתור✓

רוליד״ר , ממערך הספריותהקמת צוות המורכב מנציגים✓

ר אריאל רוזנפלד מהמחלקה למדעי המידע   "בלפר מלשכת הרקטור וד

(יועץ מדעי)

https://lib.biu.ac.il/node/1313


מדע פתוח
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,OpenAireשלהישראליתהנציגותעםמתמשךפעולהשיתוף✓

מאירשמחהד״רשלבהובלה

(המחקרורשותמאירשמחהד״רעםבשיתוף)אירועים✓

(2019)פתוחלעתידהדרך-

(2021)לעולםהמדעאתפותחים-

-Open Access Week 2022

(IR)מוסדימידעמאגרבנושאייעודיצוות✓

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום 

https://lib.biu.ac.il/node/2311


כותרת המצגת 6

https://lib.biu.ac.il/node/2370

https://lib.biu.ac.il/node/2370


כותרת המצגת 7

https://lib.biu.ac.il/node/2370

https://lib.biu.ac.il/node/2370


יישומי מחשב בשירות קהל
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הותקנה עמדת השאלה  , במסגרת שיתוף פעולה עם ספריית הטכניון

.עצמית לניסיון

העמדה מקושרת לשרת הטכניון ולמערכת עלמא ומאפשרת השאלה  

.עצמית של ספרים

במסגרת שיתוף הפעולה פנינו לטכניון במתן עזרה למציאת פתרון של  

.אישור הצגה שהספר אכן הושאל

וביחד מצאנו פתרון של  , הצוות הטכני של ספריית הטכניון נענה לאתגר

.  שליחת מייל לכתובת המייל של הסטודנט עם אישור שהספר הושאל

.מציג הסטודנט לשומר ביציאה מהבניין, אישור זה

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום 



שיתופי פעולה פנים 
אירוגניים

שיתופי פעולה הן בפעילות אקדמית והן באירועי תרבות של מערך  

הספריות והמידע

הקמת מערכת להפקדת •

תזות דיגיטלית

OAקידום הפיכת תזות ל •

סדנאות הדרכה וכתיבה  •

לתלמידי מחקר

דיאלוג  : "הקמת תערוכה•

תערוכת יצירות  ". מגוון

.סטודנטים

הסטודנטיםדיקנאטעם  ס ללימודים  "עם ביה
מתקדמים

האקדמיעם המזכיר

ערב השקה ותערוכה משותפת לציון  •

שנים לטבח היהודים והסרבים  80
סרביה, קה'באצבדרום 



שיתופי פעולה פנים 
אירגוניים

שיתופי פעולה הן בפעילות אקדמית והן באירועי תרבות של מערך  

הספריות והמידע

סדרת הרצאות על אוריינות  •

.דיגיטלית באנגלית

ס הבינלאומי"עם ביה

עם משאבי אנוש

סדרת הרצאות תרבות •

:אילן-לעובדי בר

הרצאות על מאגרי מידע •

פתוחים ברשת

"גלישה בטוחה"הרצאה על •

.  ועוד

ים  (א)סדרת דברים קור•

.בספרייה

קורס פתוח לקהל בספרייה  

למדעי החברה

עם הפקולטה למדעי  
החברה



שיתופי פעולה פנים 
אירגוניים

שיתופי פעולה הן בפעילות אקדמית והן באירועי תרבות של מערך  

הספריות והמידע

דיאלוג והסבר תהליכי  •

העבודה של מערך 

הספריות הובילו לשיתוף  

פעולה שכולל שיתוף של 

מערך הספריות בימי  

של תלמידי  האוריאנטציה

תואר ראשון בכל המחלקות

עם מזכירויות החוגים
כמו גם עם אגודת  

הסטודנטים  

במסגרת אירועי חודש  •

הספר העיברי אירוע 

הקרנת סרט ודיון מחקרי  

משהו על רוח : "על הסרט

".תזזית על ארז ביטון

עם המחלקה לספרות  
עברית



שיתופי פעולה פנים 
ארגוניים

ס הבינלאומי"עם ביה

בתכניותהשתתפות •

הביקורים של קבוצות  

המבקרות באוניברסיטת  

אילן מאוניברסיטאות  -בר

שונות באירופה במסגרת  

.ERASMUSתכנית 



שיתופי פעולה חוץ 
ארגוניים

הדרכה לתלמידי תיכון  •

במסגרת שיעור אוריינות  

.חקר אישיופרוייקט

הדרכה משולבת אוריינות  

סיור באוצרות , דיגיטלית

הספרייה ומשחק בריחה 

להתמצא בחיפוש בספרייה  

.ובספרים

קשר עם הקהילה



ERASMUS

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום 14



שיתופים בין לאומיים
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הצגנו לאנשי הספריות , באוניברסיטת פזמני בבודפשטבמסגרת ביקור שערכנו 

שנעשו במערך הספריות והמידע באמצעות טכנולוגיה וכלים מתוך פרוייקטיםמספר 

.של מיקרוסופט365סביבת 

מערכת לניהול תהליך הגשת תזות  , כמו פיתוח מערכת פתיחת קריאותפרוייקטים

.ועוד
נבחנת כעט האפשרות למתן עזרה ושיתוף , והפרוייקטיםלאחר הצגת הטכנולוגיה 

.פעולה בין אוניברסיטאי בנושאים אלו

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום 



שיתופים בין לאומיים
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הוחלט לשתף פעולה , בקנטרבריבאוניברסיטת קנט במסגרת ביקור שנערך 

.בבניית תהליכי תמיכה במחקר

שירותים לתמיכה במחקר ופרסום 



!תודה רבה


