
מאחלים לכם שנה טובה ושנת לימודים מוצלחת פוריה!

נתראה בספרייה

שנה הלכה, שנה באה:

מה ּתִׁשְּפַ"בְנּו עבורכם בספרייה?

 
 

חוקרות/ים, תלמידות/ים ושותפות/ים יקרות/ים,
 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, רצינו לשתף אתכם במקצת הנושאים שעמדו על סדר יומה של הספרייה
בשנה החולפת, שנת הלימודים תשפ"ב. 

 
זהו, עבורנו, כרטיס ביקור: הזדמנות לחשוף אתכם למגוון ההיבטים של הפעילות בספרייה. חלק משמעותי
מפעילות זו מתבצע מולכם, בדלפקי השירות, אך זהו רק קצה הקרחון: ביסוס והנגשת תשתית החומרים
האקדמיים בספרייה מתבססים על עשייה רבה מאחורי הקלעים – קיטלוג, רכש, מיחשוב וניהול מערכות
מידע, תיחזוק שוטף ומעל הכל – מכלול שת"פים בקמפוס פנימה, מול קהיליית הספריות בארץ ובעולם, וכן

מול קהל המו"לים והספקים. 
 

הצגת הנושאים שעל הפרק בספרייה היא, מבחינתנו, גם הזמנה לחבור אלינו. אנחנו רואים בכם שותפים
טבעיים לעשייה, ונשמח לקבל מכם הצעות ורעיונות ליוזמות.

 
במידה שיש לכם עניין בשיתוף פעולה או בפרטים נוספים לגבי נושאים אלה או אחרים, אתם מוזמנים בחום

לפנות אלינו.
עבור כל נושא מופיע/ה איש/אשת הקשר הרלבנטי/ת.

 
מחכים לכם בתשפ"ג,

להתראות בספרייה!



אז מה קרה בספרייה השנה?

מאחלים לכם שנה טובה ושנת לימודים מוצלחת פוריה!

נתראה בספרייה

·ערוץ Open Access למאמרים אקדמיים – ביססנו והרחבנו את ההסכמים וההטבות שאנחנו מציעים לחוקרינו ומשא ומתן עם מו"לים נוספים
בערוץ זה, שבא להרחיב את חשיפת התפוקה המחקרית ולהנגישה לקהל הרחב.

מדור רכש כתבי עת 
meravakn@tauex.tau.ac.il ,מירב אקנין

 
·פורטל CRIS לרישום תפוקות המחקר של האוניברסיטה – התגייסנו לסייע בהטמעת המערכת בקמפוס, באמצעות דליית המידע וטיוב הרשומות

מול חוקרינו.
מדור קיטלוג ושירותי מטא-דאטה

 orenb@tauex.tau.ac.il ,אורן בן-צבי
 

·שירות השאלה בינספרייתית וסריקת חומרים – התארגנו לקדם את המענה הניתן לתלמידינו וחוקרינו בהשגת חומרים אקדמיים באמצעות הרחבת
קהלי השותפים וערוצי הגישה לחומרים בארץ ובעולם.

smlill@tauex.tau.ac.il  ,מדור השאלה בינספרייתית
fanousad@tauex.tau.ac.il ,אדל פאנוס ג'השאן

 
·בינה מלאכותית (AI) – עסקנו באיפיון צרכים ובחינת הזדמנויות לשילוב טכנולוגיות של למידת מכונה בשירות הספרייה וקוראיה (לטובת חיפושי

מידע, קיטלוג ועוד). וכן בבחינה והצגה של כלים אוטומטיים לאיתור ולעיבוד של חומרים אקדמיים.
data librarian, ranwalton@tauex.tau.ac.il ,רן שיץ ולטון

 
·תחום הדאטה וחיפוש נתוני מחקר  – יזמנו ממשק פעיל (data team) למיפוי, ללמידה ולמתן מענה לצרכי חוקרינו ותלמידינו, ועדכנו את תשתית

הכלים והמאגרים המוצעים ע"י הספרייה.
data librarian, ranwalton@tauex.tau.ac.il ,רן שיץ ולטון

smlref@tauex.tau.ac.il ,מדור ייעוץ והדרכה
 

·שירות סקירת ספרות – שירות חדש המוצע לתלמידי תארים מתקדמים ולחוקרים. הדגש בשירות הוא על תכנון האסטרטגיה לבניית הסקירה.
מדור ייעוץ והדרכה 

 ayas@tauex.tau.ac.il ,איה שטיניג מסיקה
 

·קיימות בספרייה (sustainability) – החלפנו את הנורות באולמות הקריאה לדגם חסכוני וידידותי לסביבה.
 galbic@tauex.tau.ac.il ,גל ביצ'אצ'י, מנהל הבית

yaelkollan@tauex.tau.ac.il ,יעל קולן
 

·מגוון הדרכות קבוצתיות בספרייה, בסמינרים ובזום – על פלטפורמות, כלי חיפוש ומאגרי מידע המוצעים ע"י ספריות אוניברסיטת תל אביב.
* להקלטות הדרכות בזום שקיימה הספרייה השנה

מדור ייעוץ והדרכה 
 ayas@tauex.tau.ac.il, איה שטיניג מסיקה

 
·אירועים בספרייה, בזום ובלייב – הרצאות, תערוכות, השקות ספרים, סדנאות ומרתוני למידה.

* להקלטות אירועי זום שקיימה הספרייה השנה
מזכירות הספרייה

yaelkollan@tauex.tau.ac.il ,יעל קולן
 

·אורחים ומבקרים בספרייה – מנשיא המדינה, רקטור האוניברסיטה ומשלחות מחו"ל ועד לצילומי תלמידינו לקראת חתונתם.
מזכירות הספרייה

yaelkollan@tauex.tau.ac.il ,יעל קולן
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