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ושירותי המידענות יה  זרקור: הספרי

היברידית;  ספרייה  היא  הפתוחה  האוניברסיטה  ספריית 
ספרייה המשלבת בצד האוספים הפיזיים המסורתיים - כתבי 
עת, ספרי עיון ויעץ מודפסים, וכן ספרי הלימוד של האו"פ 
הכולל מאגרי  גדול  דיגיטלי  אוסף  גם   - מולטימדיה  וחומרי 
דיגיטליים  אוספים  אלקטרוניים,  וספרים  עת  כתבי  מידע, 
של מוסיקה ואמנות, מאגרי נתונים ועוד המהווים כיום שני 

שלישים מן האוסף הכולל. 

יוצא של  הפיכת הספרייה הווירטואלית למובילה היא פועל 
החלטה אסטרטגית, לפיה ניתנת עדיפות לרכישת עותקים 
וספרים ללא תוספת תקציבית,  אלקטרוניים של כתבי עת 
שנרכשו בעבר בפורמט מודפס. מדיניות זו עולה בקנה אחד 
היסוד של  עם שיטת ההוראה מרחוק, שהיא אחת מאבני 
ליהנות  הסגל  ולחברי  לסטודנטים  מאפשרת  והיא  האו"פ, 

מאוספי הספרייה מכל מקום בארץ ובעולם.

הספרייה שמה לה למטרה עליונה לסייע לסטודנטים במהלך 
לימודיהם, ובעיקר בשלב של הכנת העבודות לקראת סיום 
חומרים  איתור  היא  זה  בשלב  חשובה  דרך  אבן  התואר. 
מסייעת  הספרייה  והשגתם.  אקדמית  ברמה  ביבליוגרפיים 

לסטודנטים בדרכים האלה:

הספרייה,  ידי  על  שפותח  ביבליוגרפית"  "הדרכה  אתר   0

יכולים  הסטודנטים  שבאמצעותם  הדרכה  סרטוני  כולל 
לצורך  בה  הקיימים  הכלים  ואת  הספרייה  את  להכיר 
הפטור  מבחן  לקראת  ולהתכונן  ואיתורו  מידע  חיפושי 
לקורסים  להרשמה  קבלה  תנאי  שהוא  הביבליוגרפי, 

מתקדמים. 

שירותי סיוע בחיפוש מידע ואיתורו לבאי הספרייה בכל   0

סיוע  מעניק  גם  הארצי"  היעץ  "מרכז  הפעילות.  שעות 
בחיפושי מידע מרחוק באמצעות הטלפון, הדוא"ל וטופס 
שמהותו  שירות  מתן  על  אמון  המידעניות  צוות  מקוון. 

הדרכה ועזרה לצורך למידה עצמאית.

ברוב  בו־זמני  חיפוש  המאפשר  מהיר  לחיפוש  מנוע   0

מאגרי המידע ובקטלוג הספרייה וגישה נוחה לטקסטים 
המלאים של הפרסומים. ניתן, כמובן, גם לבצע חיפושי 

מידע בכל מאגר בנפרד. 

לביתך" המאפשר לסטודנטים  "הספרייה מגיעה  שירות   0

לביתם  ולקבלם  האו"פ  מספריית  ספרים  להזמין 
להזמין מאמר מכתב  כן השירות מאפשר  כמו  בדואר. 
ומספריות  האו"פ  מספריית  ספר,  מתוך  ועמודים  עת 

אקדמיות אחרות, ולקבל את החומר ישירות לדוא"ל. 

וסגל  הבכיר  הסגל  חברי  לרשות  מעמידה  הספרייה   
של  בין־ספרייתית  השאלה  שירותי  האקדמי  ההוראה 
מספריות  ספרים  מתוך  ופרקים  מאמרים  ספרים, 

באוניברסיטאיות אחרות, בארץ ובחו"ל.

שירותים אלה מרחיבים את היצע הפרסומים, המודפסים   
בבתיהם  ולסגל  לסטודנטים  הנגישים  והאלקטרוניים, 

לצורכי לימוד ומחקר.

אוניברסיטאיות  של  בספריות  והשאלה  עיון  שירותי   0

אחרות לחברי סגל ולסטודנטים בשלבים מתקדמים של 
לימודיהם.
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