
 שאלות מנחות

 ?(מלא ומדויק) של הספר נרשם נכון האם המיקום (1

 ? הספר מה הוא מיקום

  האם מושאל/ היכן בספריות   :מיקום: הספר ם הקטלוגיים שלהנמצא בפרטי, למיקום הספר מגיעים דרך קישור זה (1.1

 :למשל, של הספר( 'מיקום') מספר מיוןו( לפעמים) אוסף, ספרייה: המיקום מורכב מ (1.1

  
 . נכון( מספר מיון)מיקום תחת / באוסף הנכון/ יש לוודא כי חיפשתם בספרייה הנכונה -

 !של הספר מורכב מאותיות וממספרים ויש לרשום את כולו מספר מיון !שימו לב -

 

 ?בספרן לשם חיפוש םהאם נעזרת (1

א ווה קרשמתם את המיקום המלא והמדויספרן יוכל לוודא אם . יתכן וחיפשתם במקום הלא נכון, אם חיפשתם עצמאית

 .מספרי המיוןהספרים בהתאם לגם מתמצא בשיטת הסידור של 

 ?האם הספר פנוי על המדף או מושאל (3

 .מושאלהספר  –הספר לא מושאל ואם יש בה תאריך , אם היא ריקה. 'תאריך החזרה'מסתכלים על עמודת ? איך יודעים

 
 

 ?יש עותקים בספריות אחרות בקמפוס (4

 !'ספריה'עמודת מידע בתשימו לב ל

 ?קיים בגרסה אלקטרוניתהאם הספר  (5

לראות אותם יכולים לא אתם , כלומר)רק חלק קטן מהספרים שיש לספרייה בגרסה אלקטרונית מקוטלג  !שימו לב

  .האלקטרונייםמאגרי הספרים בדקו ב, אלקטרונית ים בגרסהעל מנת לבדוק אם יש ספר מסו. (הספרייה בקטלוג

תוכלו ( ולשון העברית ת עם ישראלייסטוריה, ישראללימודי ארץ , ך"תנ :למשל)בתחומי יהדות השונים בעברית ספרים 

 .EBSCOhostבמאגר  –ספרים באנגלית ; מאגנסאו  כותר יאגרלחפש במ

http://lib.biu.ac.il/node/160


 אתם יכולים, עוניינים גם בגרסת הדפוס של הספראתם עדיין מ, למרות קיום הגרסה האלקטרונית/ כל זה לא עזר 

 :לפעול באחת מהדרכים הבאות

 ספרייתית-לבצע הזמנה ביןמומלץ  –הפריט דחוף  ם צריכים אתאתאם  .א

 לבצע הזמנה מהאוסף המקומיניתן  –אם הפריט מושאל ולא דחוף  .ב

 :ניתן לפעול כדלהלן – לא דחוףהספר לכאורה לא מושאל ואמור להיות במדף ואם  .ג

  של הספר לבקש לעשות איתורולגשת לדלפק השאלה . 

  בליוגרפיים של הספרביבעקבות בקשתכם יודפס טופס עם פרטים. 

  על מנת שנוכל להודיע לכם אם וכאשר הספר , פרטים אישיים ופרטי התקשרות עדכנייםיש להשאיר לספרן

 .ימצא

לרוב הספריות הציבוריות יש קטלוג  .כםלבדוק אם הפריט קיים בספריה עירונית במקום מגורימומלץ  -מוצא אפשרי נוסף 

 !ממוחשב הנגיש באינטרנט

 


