בעקבות שינוי הנוהל להגשת עבודות גמר בפקולטה למדעי הבריאות ,הספרייה הרפואית מציעה להשתמש
במדריכים מקוונים שנכתבו ע"י המידענים והספרנים בספרייה ככלי עזר לכל מי שעוסק במחקר ובכתיבה.
 .1מדריך "כתיבה אקדמית"http://libguides.bgu.ac.il/writing-citing:
מדריך זה נועד לכל מי שעוסק בכתיבה ובפרסום מדעי .במדריך מרוכזים אתרים וכלי מידע רלוונטיים
בתחום הכתיבה.
המדריך מחולק לתתי נושאים:
א" .ספרים" :ספרים בנושא סגנונות שונים של ציטוט ביבליוגרפי ,מדריכי כתיבה (בעברית ובאנגלית)
ב" .כתיבת מאמרים" :מדריך זה כולל מידע והנחיות לכתיבת מאמרים מדעיים וסקירות ספרות (אתרים
רלוונטיים ,אתרי מו"לים למחברים ,מצגות על מבנה המאמר ,הנחיות לכתיבה נכונה ,כלים לניתוח ציטוטים וכד')

ג" .איפה לפרסם?" :סימני דרך לבחירת כ"ע מתאים לפרסום ,איכות ויוקרה של כ"ע ,מהו היקף החשיפה
למאמרים ,מהי מהירות פרסום המאמר וכד'
ד" .תיזות ודיסרטציות" :אתרים לחיפוש תיזות ודיסרטציות ,חיפוש תיזות בעברית ,הנחיות לכתיבת עבודות
בפורמטים שונים וכד'
ה" .הצגת המחקר" :הנחיות לבניית פוסטרים מדעים ,מצגות והרצאות (כולל ספרים בתחום)
ו" .מענקי מחקר" :אתרים לחיפוש מענקי מחקר ,אתרים לצרכי בקשת מימון-גרנטים ,חיפוש גרנטים
במאגר  Pubmedוכד'
ז" .מדידת המאמר" :השפעת המאמר ומדידה ביבליומטרית דוגמת מאגר  WOSו.Scopus-
ח" .ביבליוגרפיה וציטוט" – הפנייה למדריך נפרד (ראה בהמשך) בנושא
 .2מדריך "ביבליוגרפיה וציטוט"http://libguides.bgu.ac.il/citing :
 .3מדריך על ביבליוגרפיה ,כללי ציטוט ותוכנות לניהול ציטוטים

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
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מדריך על ביבליוגרפיה ,כללי ציטוט ותוכנות לניהול ציטוטים.
המדריך מחולק לתתי נושאים:
"דף הבית" :סרטון מבוא לציטוט וביבליוגרפיה (ספרייה רפואית) ,אתרי מדריכים בנושא גניבה
ספרותית.
"ספרים" :ספרים בנושא סגנונות שונים של ציטוט ביבליוגרפי ,מדריכי כתיבה (בעברית ובאנגלית)
"כללי ציטוט וביבליוגרפיה" :סרטונים בנושא כתיבה ,כללי ציטוט בסגנונות שונים ,דוגמאות לכתיבת
ביבליוגרפיה ועוד'
"תוכנות לניהול ציטוטים" :אתרי תוכנות לניהול ציטוטים (חינמיות ברשת ודרך רשת אב"ג) ,השוואה בין
התוכנות השונות ,הדרכות לשימוש בתוכנה (באנגלית) ועוד
" :"RefWorksמדריך של הספרייה הרפואית בעברית ( )pdfלשימוש בתוכנת  Refworksברשת אב"ג
(כולל  ,Write-N-Citeגרסת  Ref-Grab-It ,Mobileוהתאמה לכתיבה בעברית)
" :"EndNoteמדריך וידאו לשימוש בתוכנת  – EndNoteWebחינמית (כולל Cite-While-You
 ,Writeגירסת  Mobileוכד')
" :"Mendeleyסרטוני הדרכה לשימוש בתוכנת ( Mendeleyכולל .)MendeleyWeb

כל המדריכים של הספרייה הרפואית מתעדכנים ונבנים באופן שוטף בהתאם לצורך ומנוהלים ע"י המידענים של
הספרייה הרפואית.
ניתן לפנות לספרייה בכל נושא הקשור למידע ולשירותי הספרייה ולהציע שינויים ,שיפורים ,עדכונים ,חומרים
רלוונטיים.
הספרייה הרפואית בונה פורטלים ומדריכים בכל התחומים שנלמדים בפקולטה למדה"ב ובביה"ח:
פרטים מלאים על כך ניתן למצוא באתר הספרייה medlib.bgu.ac.il :או בדף הבית של הפורטלים ומדריכים:
http://libguides.bgu.ac.il/home
בברכה,
תמר סיטניאקובסקי
מ"מ מנהלת הספרייה
אחראית שירותי קהל והדרכות
הספרייה הרפואית  ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
tamsitn@bgu.ac.il
Tel: +972-8-6479896

