Bibliography handbook
In order to find a book in the Libraries, one must resort to the book's
serial number: this includes a series of numbers, followed by a series
of letters (usually derived from the author's name) and sometimes,
more numbers (according to volume number, provided there are
multiple volumes).
The books are physically arranged based on this criteria: first, by
the numbers and than by the letters that follow. Nevertheless,
several libraries also catalog their books based on categories such as
Theses and Dissertations; journals and serials; guides, dictionaries
and encyclopedias, etc...
Some libraries also define “limited-access books” - usually, text
books used in introductory classes which have a high demand and
are loaned for short periods of time to allow for several copies to
always remain within the premise of the library – these would
usually be stored in or near the librarian stand or even in a separate
room altogether.
With regards to journals, it is important to stress that one must look
for the name of the journal and the relevant volume (date of
publishing and page numbers can also be of assistance). The name
of the actual article is irrelevant to the act of physically finding the
journal.
In order to search for books online, one must access Bar Ilan's
Libraries site: http://www.lib.biu.ac.il/en. This site contains a
“Library Card” slip (accessing which requires inserting one's ID
number into both the username and password fields) where one can
preorder books (at libraries where such an option is available), check
return dates, fines for delayed returns, etc...Having entering the card
page, one can also go into various searching options. Pay heed to the
“Electronic Resources” line at the top of the Libraries' site main
page; as well as to the “basic search” and ULI cues at the top of the
Library Card page (in the pictures).

פנקס הדרכה ביבליוגרפית
למציאת הספר אותו אתם מחפשים בספריה יש להיעזר במספר
 ואחריהן רצף, מספר זה כולל רצף של ספרות:הסידורי שלו
אותיות (הלקוח לרוב משם המחבר) ולעתים שוב מספרים
.) אם יש כמה,(בהתאם למספר הכרך
 לפי, ראשית כל:הספרים מסודרים לפי מספר סידורי זה
, עם זאת. לפי האותיות הבאות אחריהן,המספרים ולאחר מכן
בספריות רבות הספרים גם מחולקים על פי קטגוריות שונות כגון
;עבודות גמר של תלמידי לימודים מתקדמים; כתבי עת וסדרות
. מילונים ואנציקלופדיות,מגדירים
 ספרים,בחלק מן הספריות ישנם גם ספרים שמורים – לרוב
 ואשר ניתנים לפרק, אשר הביקוש עבורם רב,לקורסי מבואות
השאלה קצר במיוחד מתוך כוונה שתמיד יישארו מספר עותקים
לטובת עיון בתוך שטח הספרייה – אלו לרוב יוחזקו בדלפק או
.בקרבתו או אף בחדר נפרד
 יש לברר מהו שמו של כתב העת ומה,יש לציין כי בחיפוש כתבי עת
הכרך הרלוונטי (ניתן להיעזר גם בשנת ההוצאה או במספרי
 שם המאמר עצמו אינו רלוונטי לחיפוש.)העמודים הרלוונטיים
.הפיזי בשטח הספרייה

 יש להיכנס לאתר הספריות,לביצוע חיפוש אינטרנטי של ספרים
 אתר זה מכיל כרטיסיה./Http://www.lib.biu.ac.il :של בר אילן
המספקת גישה לכרטיס הקורא של התלמיד (הזיהוי דורש הכנסת
 שם ניתן,)מספר תעודת הזהות בשורות שם המשתמש והסיסמה
 לבדוק תאריכי,)להזמין ספרים (בספריות המאפשרות זאת
, לאחר הכניסה לכרטיס. וכך הלאה, חובות על איחורים,החזרה
 שימו לב ללשונית מאגרי המידע.ניתן לבצע פעולות חיפוש שונות
- ו," ולכרטיסי ה"חיפוש בסיסי,בעמוד הראשי של אתר הספריות
.) בראש עמוד כרטיס הקורא (בתמונותILU

The basic search is identical to the one the librarians use to track
down books, and allows to find them based on words in the title, the
name of the author, and/or other criteria. As with the physical
search, the search engine cannot track down individual articles by
name, so only the name of the journal is important.
Using the search engine can help in finding books available in the
libraries, check in which library within the university they can be
found (which includes the library of the School of Medicine in
Tzefat), whether they are available and to which period of time.
Some of the books will also include a link for online access.

החיפוש הבסיסי זהה לחיפוש בו הספרנים משתמשים לאיתור
 שם, ומאפשר למצוא ספרים לפי מלים המופיעים בכותרת,ספרים
 יש לציין גם, כמו בחיפוש פיזי.או קריטריונים נוספים/ ו,המחבר
 מנוע החיפוש אינו מחפש מאמרים,כאן כי בחיפוש כתבי עת
.ספציפיים ולכן החשיבות היא שמו של כתב העת
 לברר,בעזרת החיפוש ניתן למצוא ספרים שנמצאים בספריות
באילו ספריות באוניברסיטה הם נמצאים (גם ספרית בית הספר
 האם הם זמינים ולאיזה פרק זמן,)לרפואה בצפת נכללת בחיפוש
 לחלק מן הספרים אף יצורף קישור לגישה.של השאלה
.אלקטרונית

If the basic search is fruitless, one can perform a nation-wide search
via the ULI cue. The interface and search engine are the same, but

 ניתן לבצע חיפוש,במידה והחיפוש הבסיסי אינו מניב תוצאות

their scope includes every academic and public library in the State
of Israel. If one finds something, its possible to approach the
interlibrary loans department in the Central Library to arrange
(provided a small fee) for the requested book to be temporarily
transported to the premise, or one can be aided by colleagues from
another university, if one has any.
The Libraries' site also allows to access the sites of the various
journals and Electronic Resources which offer online articles, and
search their sites for specific articles and read them. This is arrived
at through the “Electronic Resources” line and selecting either the
“databases” (for journals) or “Electronic Resources” and than
browse through them by alphabetical order. The actual access to any
of these sites requires typing the username and password used to log
into the Moodle system (for students) or one's academic email
address, for members of the faculty.
Another useful way of searching is via Google Scholar. If one starts
by entering the Libraries' site first, logs into their Library card and
only than enters Scholar.google.com, one would be granted access
to whatever articles google finds, provided the university is
subscribed to the respective journal.
It is important to note that the google search can be narrowed down
to searching specific file types, such as PDF, by inserting filetype:
pdf at the head of the search line; limit the search to a specific site
by typing site: followed by the name of the site (the “www” prefix
not included), or to a certain author, by typing author: followed by
the authors last name.

.ULI-בכלל האוניברסיטאות בארץ דרך לחיצה על כרטיסיית ה
 אך הוא,הממשק ומנוע החיפוש זהה לזה של החיפוש הבסיסי
 במידה ומוצאים.בודק כל ספריה ציבורית ומוסד אקדמי בישראל
 ניתן לגשת למדור השאלה בין ספרייתית בספריה המרכזית,משהו
כדי לקבל את הספר (עבור תשלום סמלי) או להיעזר בעמיתים
. אם ישנם,הלומדים באוניברסיטה הרלוונטית
אתר הספריות מאפשר גם לגשת ישירות לאתרים של כתבי עת
ומאגרי מידע המופצים בצורה אלקטרונית ולחפש בהם מאמרים
 הגישה היא דרך לשונית "משאבים.רלוונטיים ולקרוא אותם
.אלקטרוניים" ומציאת כתב העת המבוקש לפי סדר אלפבי"ת
הגישה לכתב העת דורשת התחברות על ידי הכנסת הנתונים
 (עבור תלמידים) אוMoodle-המשמשים לחיבור למערכת ה
.)לכתובת המייל האוניברסטאית (עבור חברי סגל
.Google Scholar-אפשרות מועילה נוספת היא ביצוע חיפוש ב
במידה ונכנסים לאתר הספריות ולכרטיס הקורא ולאחר מכן
 מנוע החיפוש יזהה אתכם,Scholar.google.com-גולשים ל
כרשומים לאוניברסיטת בר אילן ויאפשר להם גישה אלקטרונית
 במידה ואמנם יש לאוניברסיטה מנוי,למאמרים אותם הוא מוצא
.אל כתב העת המכיל אותם
חשוב לציין כי ניתן לצמצם את החיפוש בגוגל לסוג קובץ מסוים
 בראש שורתfiletype:pdf  (על ידי הקלדתPDF כגון קובצי
 על ידי,החיפוש) או למקד את החיפוש לתכולה של אתר מסוים
 בראש שורת החיפוש והקלדת שם האתר (לא כולל אתsite: הקלת
 כנ"ל ניתן לבצע.) לפני המלים אותם מחפשיםwww קידומת
 ומיד לאחר מכן אתauthor: חיפוש לפי שם מחבר על ידי הקלדת
.שם משפחתו של המחבר

נכתב על ידי חן גלר

