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הספריה לכלכלה ולמנהל עסקים
דף מידע לסטודנט
הספריה לכלכלה ולמנהל-עסקים,ממוקמת בבנין  ,504מורשת ישראל ,חדר 063
שעות פתיחה :ימים א-ה.19.45 – 9.00 :
הספריה הינה חלק ממערכת הספריות בקמפוס.

אוסף הספריה
בספריה קיימים חומרים בנושאי מנהל-עסקים וכלכלה בעיקר ,בצורות שונות :ספרים ,כתבי-עת מודפסים ,ומאגרי
מידע .חלק מהחומר נמצא בצורה אלקטרונית.
ספרים שמורים
הגדרה – ספרים המופיעים ברשימות הביבליוגרפיות של הקורסים .והינם מוגבלים לתקופת ההשאלה:
שבוע ]עם אפשרות הארכה[ ,לילה ]כל יום מהשעה  16.30ועד  10.00למחרת[ ,ועיון בספריה בלבד )לא להשאלה(.
הספרים מסומנים בסרט ירוק  -עליו רשומה תקופת ההשאלה.
מיקום – הספרים מסודרים בסדר א-ב של שם המחבר ]בדרך כלל[
האותיות מופיעות על מדבקה לבנה שעל גב הספר.
הספרים נמצאים באולם  . 2בארונות  1-2ספרים בעברית .בארונות  3-4ספרים באנגלית.
בארון  – 5ספרים של האוניברסיטה הפתוחה ,בקופסאות ,מסודרים לפי כותר הספר.
ספרים רגילים
הגדרה  -ספרים המושאלים לשבועיים .מיועדים לעבודות סמינריוניות ,או להרחבת הידע .מסומנים במדבקה לבנה.
מיקום – הספרים מסודרים לפי שיטת מיון דיואי ,כאשר מספר המיון מסמן את הנושא .תחת אותו מספר מיון,
הספרים מסודרים א-ב ,לפי מחבר הספר ]בדרך כלל[ .הסימון מופיע על המדבקה הלבנה.
הספרים נמצאים באולם  .5בארונות .8-27
ספרים הקשורים לישראל -מסומנים באות  – Eחלק מהספרים הרגילים הקשורים לישראל מסודרים לחוד .הספרים
מסומנים בפס אדום .נמצאים באולם  .5ארונות  29והלאה.
ספרים ומאמרים שאינם מצויים בספריה ,ובמאגרי המידע שאנו מנויים עליהם ,ניתן להזמין מספריות אחרות בארץ
ובעולם ,באמצעות השאלה בינספרייתית ,דרך קטלוג הספריה.
כתבי-עת
כתבי העת בנייר ,נמצאים באולם  5בספריה .מסודרים לפי א-ב של שמם .כתבי-העת ניתנים לעיון או לצילום.
כתבי-עת בעברית ממוקמים בארונות  ,1-7כתבי-עת בלועזית – בקומפקטוס.
בקטלוג הספריה במחשב יש רישום על מיקומו של כל כתב-עת ופירוט החוברות וצבע הכריכה.
תדפיסים
התדפיסים הינם צילומים סרוקים של מאמרים ,שהוכנו לחלק מהרשימות הביבליוגרפיות לקורסים .ניתן להגיע
אליהם ב"קטלוג הספריה"  -להקיש על  ,Full textבפריט המבוקש .לא לכל החומר יש תדפיסים.

השאלה
השאלת הספרים מתבצעת -בדלפק ההשאלה ,בכניסה לספריה.
חיפוש הספר בארונות נעשה באופן עצמאי על ידי השואל/ת ,יש להגיע עם הספר לעמדה זו.
לצורך ההשאלה יש להציג את תעודת הסטודנט שלך.
ניתן לשאול  4ספרים שמורים ,ו 4-ספרים רגילים בו זמנית.
הארכת מועד החזקת ספרים מושאלים
ההארכה תקפה רק לגבי ספרים היוצאים לשבוע ולשבועיים .אין הארכה לגבי ספרים היוצאים ל"לילה".
הארכה נעשית באופן אוטומטי ,על ידי מערכת ההשאלה ,בתנאי שאין הזמנה על הספר המושאל .עד שלושה
חודשים מתאריך ההשאלה.
על הסטודנט לעקוב אחרי כרטיס הקורא שלו ,ולוודא שזמן ההשאלה הוארך.
במידה ואין הארכת זמן השאלה ,יש להחזיר את הספר לספריה.
על ספר שאבד ,יש לדווח לספריה .לקנות ספר חדש במקומו – או לשלם את ערכו  +דמי טיפול.
החזרת ספרים
ספרים שמורים המושאלים לשבוע  -חוזרים עד השעה  15.00ביום המיועד.

ספרים שמורים ללילה  -חוזרים עד השעה  10.00בבוקר ,למחרת.
ספרים רגילים חוזרים עד השעה  19.00ביום המיועד.
בדלת הכניסה של הספריה יש חריץ ,להחזרת ספרים ,גם כאשר הספריה סגורה.
איחור בהחזרת ספר – גורר תשלום קנס כספי ,ושלילת השאלה בכל ספריות הקמפוס
הזמנת ספרים
הזמנה תעשה על ידי הסטודנט .יש להכנס לקטלוג הספריות הממוחשב – הברקט.
יש לחפש את הספר בקטלוג .ליד כל פריט ישנה פקודה – הזמן פריט.
יש להזמין לפי ההוראות במחשב.
יש לעקוב אחרי ההזמנה בכרטיס הקורא .כשהספר יוחזר לספריה ויעמוד לרשות הקורא ,תהיה הודעה בכרטיס
הקורא.
האחריות על המעקב בכרטיס הקורא היא של הסטודנט.
בנוסף ,הודעות על החזרת ספרים והזמנת ספרים נשלחות גם לדואר האלקטרוני של הסטודנטים.

הדרכה
בדלפק ההשאלה ניתן לקבל הדרכה ועזרה להתמצאות בספריה.

מחשבים
לרשותך – עמדות מחשב – באולם  ,2צמוד לקיר ,בצד ימין ,ובאולמות ] 3-4במקלט[
מחשבים נוספים נמצאים במעבדה ,בקומה .1

הדפסה
מדפסת לרשות הסטודנטים נמצאת באולם  .3ניתן לשלוח להדפסה מכל המחשבים בספריה .יש לשים לב למספר
עמדת המחשב ,הרשומה על יד המחשבים.
ההדפסה במדפסת כרוכה בתשלום .יש להכניס כרטיס אשראי ,או כרטיס הנרכש בחברת המפעיל.

מכונות צילום
לרשותכם מכונת צילום בספריה ,באולם  ,3וכן ישנן מספר מכונות מחוץ לספריה.
הצילום במכונות כרוך בתשלום.
יש להכניס כרטיס אשראי ,או כרטיס הנרכש בחברת המפעיל.

מערכת אינטרנט אלחוטית
קיימת בספריה ,כמו גם בכל הקמפוס.

חדר תרגילים
בספריה במקלט ,אולמות  , 3-4יש מקום בו ניתן ללמוד בקבוצות ולדבר.
בשאר המקומות יש לשמור על השקט ,לכבות טלפונים ,אסור לאכול ולשתות בספריה.

חיפוש בקטלוג הספריה
גישה באמצעות קטלוג אל"ף ,הכניסה דרך אתר האוניברסיטה ,קישורים מהירים ,הקטלוג הממוחשב.
לחיפוש כתב-עת אלקטרוני-
.1הקישו את מס' ת.ז .שלכם ב"כרטיס הקורא" )מופיע בשורה העליונה בצד שמאל(
 .2בצעו את החיפוש המבוקש בקטלוג
 .3לחצו על REMOTE ACCESS
 .4במסך זכויות יוצרים ושימוש הוגן במקורות אלקטרוניים הקישו על מסכים.
 .5בחיפוש כתב עת במסך  TDNETשמתקבל ,בחרו בקישור המתאים לפי טווח השנים
 .6במסך  Athens Loginשמתקבל יש להקליד בשורת ה Username-ובשורת ה: Password-
דוגמאbiu012345678 :
קידומת ) biuבאותיות קטנות( ומספר ת.ז .שלכם בן  9ספרות.

גישה למאגרי מידע
הגישה למשאבים האלקטרוניים ניתנת למשתמשי בר-אילן מורשים בלבד ,מהקמפוס ומחוץ לו.
הכתובתhttp://lib.biu.ac.il/resources -
לבחור במאגר במבוקש,
במסך  Athens Loginשמתקבל יש להקליד בשורת ה Username-ובשורת ה: Password-
קידומת ) biuבאותיות קטנות( ומספר ת.ז .שלכם בן  9ספרות.
נשמח לעמוד לרשותך כל עת.

שנת לימודים פוריה ומהנה -צוות הספריה לכלכלה ולמנהל עסקים

