
≥∏≥∏≥∏≥∏≥∏

ברים, מתייחדת במאפייניםברסיטה הפתוחה, מטבע הדספריית האוני
המתאימים ללמידה מרחוק. נוסף על האוספים המודפסים שלה ועל אוסף
גדול במיוחד של כותרי מולטימדיה, אוצרת הספרייה אוסף רחב היקף של

עת דיגיטליים.–בליוגרפיים, ספרים וכתבימשאבים אלקטרוניים: מאגרי מידע בי
משאבים אלה עומדים לרשות כל אחד מהסטודנטים בארץ ובחו"ל, ישירות

מהמחשב הביתי, באמצעות סיסמא אישית.

הספרייה החדשה ברעננההספרייה החדשה ברעננההספרייה החדשה ברעננההספרייה החדשה ברעננההספרייה החדשה ברעננה
בשנת תשס"ד הושקע מאמץ רב בהעברת הספרייה למשכן החדש ברעננה.

2,000 מ"ר (לעומת 292–בבניין הספרייה החדש ארבע קומות בשטח של כ
ב). הספרייה מכילה עתה דלפק השאלה, שני אולמותאבי–מ"ר בספרייה ברמת

ב), חדר תצוגתאבי–קריאה ובהם 52 שולחנות קריאה (לעומת 15 ברמת
עת, 15 עמדות מחשב לאחזור מידע לקוראים (לעומת 12), חדר–כתבי

הדרכות ובו 15 עמדות, חדר מולטימדיה מרווח לצפייה בווידאו אנלוגי ודיגיטלי
(שיצויד בעתיד).

העברת ספרייה היא פרויקט מורכב, ויש לבצעו בצורה מסודרת שתבטיח
את שלמותם של האוספים ותשמור את הסדר הנושאי שלהם. על כן נדרשו

ספרנית. ההעברה הסתיימה בהצלחה–היערכות לוגיסטית והיערכות מקצועית
באבי–לקראת השנה האקדמית תשס"ה, וכל האוספים שהועברו מרמת

סודרו במקומם בבניין החדש.

אוסף המשאבים האלקטרוניים של הספרייהאוסף המשאבים האלקטרוניים של הספרייהאוסף המשאבים האלקטרוניים של הספרייהאוסף המשאבים האלקטרוניים של הספרייהאוסף המשאבים האלקטרוניים של הספרייה
בשנים האחרונות פיתחה ספריית האו"פ אוסף משאבים אלקטרוניים בכל
תחומי הדעת הנלמדים אצלנו לתואר ראשון ולתואר שני. היום כולל האוסף

בליוגרפיים ובהם טקסט מלא של חלק מן הפריטים, 5438 מאגרי מידע בי
עת אלקטרוניים, 10 אוספים–אוספים של מאגרי טקסט מלא, 16,716 כתבי

500–של ספרי יעץ דיגיטליים ושני אוספים דיגיטליים של ספרות אקדמית (כ
כותרים). הטמעת השימוש במשאבים האלקטרוניים, באמצעות מערך הדרכות
רחב לסטודנטים ולחברי הסגל, היא אחת המשימות החשובות של הספרייה.

ברסיטה המובילה בשימושכתוצאה מפעילות ההטמעה הפכה האו"פ לאוני
ברסיטאותברבים ממשאבים אלה. לדוגמה: 26.4% מן השימוש של כל האוני

 היו של הסטודנטיםBusiness and Company Resource Centerבישראל במאגר 
 היו משתמשי האו"פ EBSCO Business Sourceוחברי הסגל של האו"פ; במאגר

ברסיטאות בישראל.83.9% מכלל המשתמשים של האוני
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 הספרייה האלקטרונית של האוניברסיטה הספרייה האלקטרונית של האוניברסיטה הספרייה האלקטרונית של האוניברסיטה הספרייה האלקטרונית של האוניברסיטה הספרייה האלקטרונית של האוניברסיטה—————ספר"א ספר"א ספר"א ספר"א ספר"א 
הפתוחה ומאגר יחידות לימוד לדוגמההפתוחה ומאגר יחידות לימוד לדוגמההפתוחה ומאגר יחידות לימוד לדוגמההפתוחה ומאגר יחידות לימוד לדוגמההפתוחה ומאגר יחידות לימוד לדוגמה

ברסיטה הפתוחה הוקמה ספרייה אלקטרונית, המכילה בשלב זהבספריית האוני
שאלוני בחינות לדוגמה לכל הקורסים וכן מקראות לקורסים לתואר שני. סטודנטים
יכולים לעיין מבתיהם (הכניסה באמצעות סיסמא) בחומרים אלה הנוגעים לקורס

, המופעלת על המקראות, מאפשר אחזורOCRשהם לומדים. שימוש בטכנולוגיית 
סרקו השנה המקראות לכל הקורסיםמידע בטקסט המלא שלהן. נוסף על אלה נ

ברסיטה הפתוחה, אך הן טרם הועלו לאתרי הקורסים. כמו כןהנלמדים באוני
סרקו יחידות לימוד לדוגמה של כל הקורסים, ואליהן מתלוות מטלות לדוגמה.נ

בקרוב יוכל כל מתעניין לעיין ביחידות ובמטלות לדוגמה מביתו.

שדרוג קטלוג הספרייה לתוכנת אל"ף 500שדרוג קטלוג הספרייה לתוכנת אל"ף 500שדרוג קטלוג הספרייה לתוכנת אל"ף 500שדרוג קטלוג הספרייה לתוכנת אל"ף 500שדרוג קטלוג הספרייה לתוכנת אל"ף 500
קטלוג הספרייה שודרג השנה לתוכנת אל"ף 500. לתוכנה החדשה ממשק

ברסיטאיות בישראל, בקטלוגיםחלונאי ידידותי ונוח, זהה בכל הספריות האוני
עת בישראל, במפתחות למאמרים בעברית ("מפתח–המאוחדים לספרים ולכתבי

חיפה") ובמאגר המאמרים במדעי היהדות (רמב"י). התוכנה מציעה לקורא אפשרויות
חדשות, ובהן הזדהות אישית המאפשרת צפייה ברשימת השאלותיו בעבר, ביצוע
הזמנת ספרים והארכת השאלתם במקוון. בקטלוג מותקן גם מענה קולי המאפשר

הארכת השאלות אוטומטית באמצעות הטלפון, בכל שעות היממה.

על לאחזור מידע במשאבים האלקטרוניים ובקטלוגעל לאחזור מידע במשאבים האלקטרוניים ובקטלוגעל לאחזור מידע במשאבים האלקטרוניים ובקטלוגעל לאחזור מידע במשאבים האלקטרוניים ובקטלוגעל לאחזור מידע במשאבים האלקטרוניים ובקטלוג–––––מנועמנועמנועמנועמנוע
הספרייההספרייההספרייההספרייההספרייה
בזמן בכמה מאגרים–על המאפשר חיפוש מידע בו–ס לשימוש מנועהשנה הוכנ

עת אלקטרוניים. לאחר ביצוע החיפוש ממיין המנוע את התוצאות–ואוספים של כתבי
נושאים ויוצר תקציר וקישור ישיר לכל תוצאה. מנוע זה מקל על הסטודנטים–לפי תת

את מלאכת אחזור המידע והופך אותה למהירה וחכמה יותר.

קורס מקוון באוריינות מידעקורס מקוון באוריינות מידעקורס מקוון באוריינות מידעקורס מקוון באוריינות מידעקורס מקוון באוריינות מידע
בות:הסתיים פיתוחו של הקורס המקוון לאוריינות מידע. הקורס מורכב מארבע חטי

סינכרוני–"אוריינות מידע", "אל"ף 500", "סימני דרך" ו"מאגרי מידע", והוא א
בות הראשונותבי, ומשלב תרגול עצמי ומשוב לסטודנט. שתי החטיואינטראקטי

 פיתוח ייחודי של—ברסיטאות, ושתי האחרונות הן פרויקט משותף לכל האוני
ספריית האו"פ בסיוע מענק שהתקבל מוות"ת למטרה זו. מעתה יוכלו סטודנטים
אורייני מחשב לרכוש מיומנויות מידע מבתיהם, באמצעות הלומדות, כחלופה

להשתתפותם בקורס אוריינות מידע פרונטלי.

ספריות בקמפוסיםספריות בקמפוסיםספריות בקמפוסיםספריות בקמפוסיםספריות בקמפוסים
ברסיטה הפתוחה לספריות הקמפוסים את עזריכבעבר, שלחה ספריית האוני

. השנה נוסף קמפוס ואדי ערה’הלימוד: ספרים, סרטי וידיאו, קלטות, מפות וכד
על הקמפוסים המחוברים למחשבים שבאמצעותם יכולים הסטודנטים לערוך

חיפושים במאגרי הספרייה.


