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 שלום רב,יקרים הלמרצים 

במסגרת ההכנות לקראת שנת הלימודים הבאה במתכונת למידה מרחוק גם מערך הספריות נערך על מנת לוודא 

 שמירב החומרים לקורסים מונגשים דיגיטלית עבור הסטודנטים שלכם. 

אנו מבקשים כי כל מרצה ומרצה יבצע בדיקה בקבצי הסילבוס  ,כדי שנוכל להיערך בצורה יעילה לדיגיטציה של התכנים

של הקורסים שלו על הפריטים שברשימות הקריאה על מנת לבחון מה קיים במשאבי מערך הספריות שלנו במתכונת 

 אלקטרונית ומה לא. 

ברשימת הקריאה, לשמור את  צהובבמירקור את הפריט קיים בפורמט אלקטרוני אנו מבקשים לסמן שלא לגבי מה 

, בכדי שאנו נוכל להתחיל ולהיערך של מערך הספריות כונן המשותףב שהכנו לצורך זה לתיקיה ולהעלות אותוהקובץ 

 לדיגיטציה של החומרים.

 

 איך אפשר לבצע זאת בקלות צעד אחרי צעד:

 איתור ומיון החומרים הביבליוגרפיים: .1

 במערכות הספרייה:יש לעבור על רשימות הקריאה ולחפש אותם 

המנוע מבצע חיפוש בקטלוג הספרייה ובכל המאגרים של הספרים . )במנוע חיפוש פרימוניתן לחפש  ספרים .א

 (האלקטרוניים שמנויים להם בבר אילן

)או טקסט  Full Textאלקטרונית, ניתנים לזיהוי בקלות בפרימו. ברשומה שלהם יופיע "  הגרסהם ספרים שקיימת ל

מסגרת ירוקה(. ספרים אלו נגישים לכלל הסטודנטים ואפשר להוסיף את הלינק הקבוע  -מלא( בצבע ירוק )ראו בתמונה

(perma-link)  אפשר למצוא ברשומה עצמה על ידי לחיצה על צלמית ה קבוע הלרשומה אל הסילבוס. את הלינק

permalink והעתקה של כתובת ה- URL ילבוס. הלינק יוביל את התלמידים אל הרשומה ומפה שתפתח אל רשימת הס

 הם יכולים ללחוץ על הלינק של ה"טקסט המלא", לבצע הזדהות ולקבל את הספר.

 

  

https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gafniu_biu_ac_il/EoMwnqHYnLRBhTi-SqTTop4B1xChFYcBsgw9rLUe59gpSA?e=r6mcR8
https://biu365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gafniu_biu_ac_il/EoMwnqHYnLRBhTi-SqTTop4B1xChFYcBsgw9rLUe59gpSA?e=r6mcR8
https://biu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972BIU_INST:972BIU&lang=en
https://biu.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=972BIU_INST:972BIU&lang=en
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המנוע מבצע חיפוש בכל המאגרים של כתבי העת האלקטרוניים . ) EDSבמנוע חיפוש ניתן לחפש מאמרים  .ב

 (שמנויים להם בבר אילן
)ראו מסגרת ירוקה(. גם  HTMLאו לגרסת  PDFאלקטרונית זמינה יהיה קישור ברשומה ל  הגרסבמידה וקיימת 

 ראו מסגרת כחולה בתמונה( לרשומה בסילבוס:  perma linkפה ניתן להעתיק את הלינק הקבוע )

 רקור צהוב.ילסמן במלהם גירסאות אלקטרונית יש  שלא נמצאו גם את הספרים וגם את המאמריםג.  

 

 שמירה והעלאה של הקובץ: .2
. בראשית המסמך אנא וודאו שמופיעים מספר הקורס, שם הקורס ושם wordיש לשמור את הקובץ כקובץ  .א

כפי שהוא מופיע ברשימת הקורסים הרישמית של  יש לוודא ששם הקובץ הוא מספר הקורסהמרצה. 

 האוניברסיטה. 
 הלינק הזה.את הקובץ יש לעלות לכונן המשותף של מערך הספריות. להגעה לכונן אנא לחצו על  .ב
 ובחרו את הקובץ מהמחשב שלכם.  uploadלהעלאת הקובץ אנא לחצו על  .ג

 

 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://search.ebscohost.com/login.aspx?profile=eds&custid=s5903540&groupid=main&authtype=cookie,ip,guest
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiu365-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fgafniu_biu_ac_il%2FEoMwnqHYnLRBhTi-SqTTop4B1xChFYcBsgw9rLUe59gpSA&data=02%7C01%7CNaomi.Abraham%40BIU.AC.IL%7C89dbc3a00ceb48cf8bb308d848ee7b3e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637339536401840278&sdata=r8bwWUVyVgLSmObF7ElzbHmMdufG1KzWwG%2BVB9kLelI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiu365-my.sharepoint.com%2F%3Af%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fgafniu_biu_ac_il%2FEoMwnqHYnLRBhTi-SqTTop4B1xChFYcBsgw9rLUe59gpSA&data=02%7C01%7CNaomi.Abraham%40BIU.AC.IL%7C89dbc3a00ceb48cf8bb308d848ee7b3e%7C61234e145b874b67ac198feaa8ba8f12%7C1%7C0%7C637339536401840278&sdata=r8bwWUVyVgLSmObF7ElzbHmMdufG1KzWwG%2BVB9kLelI%3D&reserved=0
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המושכות מכאן. אנחנו נדאג לסריקה והנגשה של חלקי הספרים והמאמרים בהתאם לחוקי זהו. אנחנו ניקח את 

זכויות היוצרים והשימוש ההוגן ואנו נעמוד איתכם בקשר כשהחומרים יהיו מוכנים על מנת שתוכלו להוסיף גם 

 אותם לחומרי הקורסים הנגישים שלכם.

ב חוק זכויות היוצרים. על כל מקרה כזה נדון באופן ברצוננו לציין שיהיו מקרים שבהם הסריקה לא תתאפשר עק

 המרצה. מולפרטני 

 

  

 תודה על שיתוף הפעולה ובברכת שנת לימודים פורייה ובריאות איתנה לכל, 

  

 ד"ר אולגה גולדין
 מנהלת מערך הספריות והמידע,

Olga.Goldin@biu.ac.il 

    03-5318357/486 T  
M 054-9266529 
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