
ש בלומפילד"ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע

ספרים  

במהלך השנה רכשנו למעלה  

ספרים ברכישה חד   6100מ

בגישה  40%-מתוכם כ, פעמית

.  אלקטרונית

המשכנו לרכוש מנויים  , בנוסף

לחבילות ספרים אלקטרוניים  

:לים החשובים הבאים"של המו

BRILL ,DE GRUYTER ,

CAMBRIDGE,OXFORD 

.

02-5882124: מחלקת השאלה
02-5881587: מחלקת הדרכה

02-5881134: מחלקת מדיה
02-5881153: אוסף מפות

msrefer@savion.huji.ac.il:דוא״ל

,קוראים יקרים

בסיומה של שנה מאתגרת נוספת  

אנו מבקשים להציג בפניכם את  

סיכום פעילותנו בשנת הלימודים  

:א"תשפ

:רכש חומר ספרייתי

משבר הקורונה חידד עוד יותר  

את הצורך לרכוש חומרים  

ואנו פועלים להשגת  , אלקטרוניים

מטרה זו בנוסף להמשך רכישת  

.ספרים בפורמט פיזי

mailto:msrefer@savion.huji.ac.il


• ICPSR (Inter-university 
Consortium for Political and 
Social Research)

• Digital National Security Archive 
(DNSA)

• Al Manhal eLibrary: 
Authoritative Arabic Scholary
Content

• Artprice

מאגרי עיתונות יומית  
בעברית

מאגרי מידע

מאגר ספרים  

אלקטרוניים בעברית

הכולל  פסיקרכשנו מנוי למאגר 

ישראליים  לים'"מוספרים של 

.רבים

רכש חומר ספרייתי

רכש חומר ספרייתי

רכש חומר ספרייתי

(  2001-מ)הארץמנוי מקוון ל
(2008-מ)דה מרקרו

ידיעות אחרונותמנוי מקוון ל
(2008-מ)כלכליסטו( 1939-מ)

https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61291496710003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,ICPSR%20(Inter-university%20Consortium%20for%20Political%20and%20Social%20Research)
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61287847720003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Digital%20National%20Security%20Archive%20(DNSA)&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61305255880003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Al%20Manhal
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61299976740003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=en_US&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,Artprice&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61298688830003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA51298912630003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA51298912600003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5%20%D7%90%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61291196380003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&facet=tlevel,include,online_resources&offset=0
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61291196380003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98&facet=tlevel,include,online_resources&offset=0


מקורות ראשוניים

British periodicals

Early Arabic Printed Books

The Times Digital Archive, 1785–2019

(ממשק חדש)

The Financial Times Historical Archive

The Making of Modern Law: Foreign. 

Comparative and International Law 

1600-1926

The Making of Modern Law: Foreign 

Primary Sources 1600-1970

Seventeenth and Eighteenth Century 

Nichols Newspapers Collection

Seventeenth and Eighteenth Century 

Burney Newspapers Collection

רכש חומר ספרייתירכש חומר ספרייתי

:אירועי תרבות
למרות אילוצי הקורונה קיימנו גם השנה  

ארוע בזום : כגון, מספר אירועי תרבות
לכבוד פרסום ספרה של עינת משעל ניצן  

מלמדים תיאטרון  -במה לכל אדם "
, טקס תה יפני ברחבת הכניסה, "פלייבק

אנחנו  . ארוח יום קונפוציוס בספרייה ועוד
מקווים שלמרות הקורונה נוכל לקיים  
בשנת הלימודים הבאה ארועים רבים 

, בספרייה ולהציב תערוכות נלוות לכנסים
.בהצעותומזמינים אתכם לפנות אלינו 

https://www.proquest.com/britishperiodicals/index?accountid=14546
https://gdc.gale.com/gdc/artemis?p=EAPB&u=huji
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=972HUJI_ALMA61187664020003701&context=L&vid=972HUJI_V1&lang=iw_IL&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,The%20Times%20Digital%20Archive&offset=0
https://go.gale.com/ps/start.do?p=FTHA&u=huji
https://go.gale.com/ps/start.do?p=MMLF&u=huji
https://go.gale.com/ps/start.do?p=MLFP&u=huji
https://go.gale.com/ps/start.do?p=NICN&u=huji
https://go.gale.com/ps/start.do?p=BBCN&u=huji


מדעי הרוח הדיגיטלייםדף מידע בנושא 

Gale Digital Scholar Lab

דף מידע לחוקרים באתר רשות הספריות 
מדדי ,ORCIDהכולל בין היתר מידע על

,דירוגים בינלאומיים, תוצרת מחקרית
.ועודזכויות יוצרים, פרסום בגישה פתוחה

:כלי מחקר

:אוספים דיגיטליים

מאגר התזות הדיגיטליות של 

האוניברסיטה העברית

אוסף המפות הדיגיטליות של 

האוניברסיטה העברית

אמנות ותרבות חומרית בארצות  

האסלאם

אוסף שגן לאמנות יפנית

הדיגיטליותאוסף המפות 

https://huji-il.libguides.com/c.php?g=957018&p=6908191&preview=be658de3933b328847b4049e104eba60&g=957018
https://go.gale.com/ps/start.do?p=DSLAB&u=huji
https://libraries.huji.ac.il/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://huji-il.libguides.com/ORC_Heb_Guide
https://huji-il.libguides.com/ORC_Heb_Guide
https://huji-il.libguides.com/ResearchMetrics
https://huji-il.libguides.com/InternationalRanking
https://huji-il.libguides.com/open_access/agreements
https://huji-il.libguides.com/copyrights
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81265528130003701
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81236488880003701&lang=iw_IL
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&collectionId=81277694830003701&lang=iw_IL
https://huji-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/collectionDiscovery?vid=972HUJI_V1&inst=972HUJI&collectionId=81295668550003701


השאלה והשאלה  
:בינספרייתית

,  בנוסף לפעילות הרגילה של מחלקת השאלה

סריקה של אנו מאפשרים לקוראים להזמין 

במגבלות זכויות )חומרים מאוסף הספרייה

כמו כן אנו ממשיכים במתן שירות  (. יוצרים

ל  "אספקת מאמרים וספרים מהארץ ומחו

.בינספרייתיתהשאלה ללא תשלום במסגרת 

:הדרכות
במהלך השנה העברנו הדרכות רבות על 

מאגרי מידע ותוכנות לניהול , הקטלוג

נשמח לתאם איתכם הדרכות  . ביבליוגרפיה

.  תחילת שנה לסטודנטים ולמרצים חדשים

20הודות לדיקנט הסטודנטים רכשנו 
.מחשבים ניידים נוספים להשאלה יומית

רכשנו סורק עילי המאפשר לסרוק בקלות הן 
הסורק נמצא  . מסמכים והן חומרים כרוכים

.בחדר המדפסות

רכשנו סורק מפות איכותי צבעוני לסריקה עד  
9000וברזולוציה של עד ' אינץ48לגודל של 

DPI , 2הממוקם באוסף המפות בקומה
ומשמש להמשך פרויקט הדיגיטציה של מפות 

.האוניברסיטה העברית

רכשנו מחשב גיימינג בו מותקן משחק מחשב 
נשמח לקבל  . המשמש כאמצעי עזר לקורסים

.פניות נוספות לרכש משחקי מחשב

:ציוד

:שדרוג פיזי
אנו ממשיכים לשדרג את הספרייה  

תוך שימת דגש על הנגשתה , ושירותיה
בכל שאלה או בעיה . הפיזית לכלל קוראינו

אחראית  , שרה גרוסוולדניתן לפנות אל 
.  נגישות בספרייה

צבענו בלבן את תקרות אולמות הקריאה  
.5ו 4בקומות 

:  שדרגנו את הכניסות לאולמות הקריאה
הוספנו אזורי , ארגנו מחדש את מדפי היעץ

.ישיבה פורמליים ולא פורמליים ועוד

אנו מבקשים לאחל  , לסיום
שהשנה הבאה תתאפיין  

,  בחזרה לשגרה מהנה
נוכחות ערה בקמפוס  עם 

.ופעילות רבה ומעשירה

בברכת שנה טובה 
,ובריאות טובה לכולנו

צוות הספרייה

https://libraries.huji.ac.il/form/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
https://libraries.huji.ac.il/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D
mailto:saragr@savion.huji.ac.il

