
21/10/2020 

Tel. +972-03-640-9023 | E-mail. libarc@tauex.tau.ac.il | Facebook. @lib.arc.tau | Whatsapp +972-3-640-9023 

 

משאבים  על  דכון  ע 
     אלקטרונים 

No. 3 Online Resources 
Update 

תי חבילות ספרים אלקטרוניים  ש
בתחומי ארכיאולוגיה, לימודים 

קלאסיים והיסטוריה עתיקה התווספו 
למאגרי הספרייה. כל הספרים ניתנים  

 לחיפוש ולגישה מרחוק דרך דעת"א. 

אוסף הספרים האלקטרונים בנושאי  
מכיל   .לימודים קלאסיים של בריל 

 במגוון שפות, ספרים 500כ
ועד  2006שהתפרסמו החל בשנת 

היום. ספרים שיראו אור במהלך השנה 
 יתווספו אוטומטית. 

את הספרים ניתן לקרוא אונליין,  
להוריד כפרקים או ספרים שלמים, 

 להדפיס ולייצא כציטוטים.

אוסף הספרים של בלומסברי ללימודים  
האוסף כולל ים וארכיאולוגיה. קלאס 

כותרים שהתפרסמו משנת  100כ
.  I.B. Taurisבהוצאת בלומסברי ו 2018

ספרים שיראו אור במהלך השנה 
 יתווספו אוטומטית. 

את הספרים ניתן להוריד או להדפיס 
 כפרקים שלמים. 

 
 : שזמינים עכשיוכמה כותרים 

 Two new eBooks collection on the 
topics of archaeology, classical 
studies, and ancient history were 
added to our databases, all books 
are searchable and accessible via 
DATA. 

Brill Online E-Books Classical Studies 
Collection includes over 500 books in 
various languages published since 
2006. New books will be added upon 
publication. 
The books can be read online, 
downloaded as chapters or whole 
books, print and export and 
citations.  

Bloomsbury Collections Classical 
Studies And Archaeology includes 
around 100 books published by 
Bloomsbury and I. B. Tauris since 
2018. New books will be added upon 
publication. 
The books can be downloaded or 
printed as chapters. 
 
Some titles that are avilable : 

 Aelia Capitolina - Jerusalem in the Roman period : in light of archaeological 
research/  Shlomit Weksler-Bdolah 

 Dura-Europos / Jennifer A. Baird 
 Empires of the Sea- Maritime Power Networks in World History / Rolf Strootman, Floris van 

den Eijnde and Roy van Wijk (eds.) 
 Multisensory living in ancient Rome : power and space in Roman houses / Hannah Platts 
 The archaeology of late Bronze Age interaction and mobility at the gates of Europe : people, 

things and networks around the southern Adriatic Sea / Francesco Iacono 
 War, Warlords, and Interstate Relations in the Ancient Mediterranean / Toni Ñaco del Hoyo 

and Fernando López Sánchez (eds.) 
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