חברות וחברי סגל יקרים,
בימים אלה של אי-ודאות ,הסתגרות וריחוק שנכפו על כולנו ,הספרייה מנסה לתת את המענה האפשרי והטוב
ביותר להוראה וללמידה מרחוק של סמסטר זה.
צוות הספרייה עובד מהבית בתורנות כדי לתת מענה לשאלות ,הדרכה והזמנות רכש.
מאגרי הספרייה  -פתוחים לקהיליית אב"ג (נדרשת הזדהות).
חלק גדול מספקי המידע פותחים בתקופה זו כתבי עת וחומרים רבים שאין לנו עליהם מנוי ,כולל קורסים
מקוונים וכלים להוראה מתוקשבת .ריכזנו עבורכם מידע בדף מיוחד באתר הבית של הספרייה בקישור הבא
שירותי השאלה בינספרייתית  -ניתן להזמין מאמרים ופרקים מספרים מקוונים.
ההזמנה דרך קטלוג הספרייה (כרגיל) .בשאלות ניתן לפנות למייל interl@bgu.ac.il
שאלות יעץ והדרכה לחיפוש ספרים ,מאמרים ,איתור חומר לעבודות – חברי הסגל והסטודנטים מוזמנים
לפנות למייל yaatz@bgu.ac.il
יש הרבה מאוד חומרים מקוונים שניתן להשתמש בהם להוראה ולכתיבת עבודות ,אנא עדכנו את הסטודנטים
ועודדו אותם להתחיל את העבודות כל עוד יש להם זמן.
סריקת פרקים מספרים וכתבי עת מאוסף הדפוס של הספרייה – הצוות נערך בכדי להמשיך ולשלוח
סריקות מהאוסף הפיסי ,כדי לאפשר למרצים להמשיך בהוראה במקוונת .באם יתאפשר ,תורן יסרוק וישלח
אליכם את החומר הנדרש להמשך הסמסטר .אנא שלחו את הזמנותיכם למייל yaatz@bgu.ac.il
שימו לב:
לא נוכל לסרוק ספר שלם ,אלא רק מספר פרקים.
תוכלו להעלות את החומר הסרוק למודל בהתאם להתקדמות ההוראה ,ולאחר השימוש להוריד את החומר
שיצא משימוש ,ולהעלות פרקים אחרים במקומו.
בסוף הסמסטר יש למחוק את החומר הסרוק ,כדי לא לפגוע בזכויות יוצרים.
הזמנת ספרים  -אנא שלחו את רשימות הספרים לרכישה לספרנית הקשר (כרגיל) .בימים אלו ההעדפה היא
כמובן לגרסאות אלקטרוניות .אנו נשתדל לספק את הגישה האלקטרונית במהירות האפשרית .הזמנת ספרים
מודפסים תטופל כאשר נחזור לשגרה.
גישה למשאבים אלקטרוניים – אם קיימות בקשות מיוחדות לשימוש במהלך הסמסטר הקרוב ,אנא הודיעו לי
ואנסה לבקש תקופת ניסיון או פתיחת המשאב ללא עלות.
כל המידע העדכני נמצא בדף הבית של הספרייה:
ספריית ארן
הספרייה הרפואית
אתם מוזמנים לפנות אליי בכל שאלה או בעיה :מייל –  igeller@bgu.ac.ilטל' 050-2029740 -
צוות הספריה ואני מברכים את כולנו בברכת בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה.
אילונה גילר ,מנהלת הספרייה

