
ברוכות הבאות
וברוכים הבאים

לספריית המכון לארכיאולוגיה



קצת על הספרייה

מרכז מידע ומשאבים לסטודנטים וסגל •

המחקרי של המכון לארכיאולוגיה  

.הקדום-ותרבויות המזרח

ומהווה חלק , 1969הוקמה בשנת •

.אינטגרלי לפעילות המחקרית במכון

חלק ממערך הספריות של האוניברסיטה •

ומאפשרת גישה למשאבים המשותפים 

.לספריות



התמצאות באוספי הספרייה

ספרים  
שמורים

מפות 
ותוכניות

כתבי עת מידע  
אלקטרוני

ספרי יעץ ספרים



התמצאות באוספי הספרייה

חלוקה גיאוגרפית

חלוקה נושאית

זיהוי אתרים קבוע
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התמצאות באוספי הספרייה



כמה אזורים שכדאי להכיר

דוחות חפירה-1350•

היסטוריה של המזרח התיכון-1020•

עבודה  , ספרים על ארכיאולוגיה-6000•

ומחקר בשדה

האנציקלופדיה לחפירות-6310•

מילונים לשפות עתיקות•



חיפוש וגישה אלקטרונית

גישה מרחוק•

א"דעת•

מאגרי מידע•
•New Pauly Online

•Oriental Institute Open Access Publications

•Oxford Classical Dictionary

עדכונים על גישה אלקטרונית•

קטלוגים נוספים שכדאי להכיר•

ם"חרסימערכת –קטלוג רשות העתיקות •

ULI–קטלוג מאוחד ישראלי •

https://libraries.tau.ac.il/remote-access-h
https://tau-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=TAU&sortby=rank&lang=iw_IL
https://libraries.tau.ac.il/databases
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://referenceworks.brillonline.com/cluster/New%20Pauly%20Online?s.num=0
https://oi.uchicago.edu/research/catalog-publications
https://rproxy.tau.ac.il/login?url=https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199545568.001.0001/acref-9780199545568
https://il-antiquities-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972IAA_V1
http://primo.nli.org.il/primo-explore/search?vid=ULI&lang=iw_IL&fromRedirectFilter=true&sortby=rank&_ga=2.91276954.1449463835.1599742667-667777480.1579692246


שירותים נוספים בספרייה

יעץ על ידי צוות הספרייה•

-סריקה ומדפסת, מכונת צילום•

בתשלום

מחשבים נייחים לסטודנטים•

ספרים שמורים לקורסים•



משאבים משותפים לספריות  
האוניברסיטה

ספרי ארכיאולוגיה בספרייה המרכזית•

•913

•E131

תוכנות ניהול הפניות•

השאלת מחשבים ניידים•

בינספרייתיתשירותי השאלה •

https://libraries.tau.ac.il/Bibliographic_Management_Tools
https://cenlib.tau.ac.il/computing
https://libraries.tau.ac.il/inter-loan-libraries


כללי התנהגות בספרייה

ספרייה שקטה•

אין לדבר או ללחוש•

יש להשתיק טלפונים סלולריים וווליום של מחשבים•

אחסון חפצים ותיקים•

יש לאחסנם בכוורת, אין להיכנס עם תיקים לספריה•

אוכל ושתייה אסורים•

מותר מים בבקבוק סגור•



כללי התנהגות בספרייה

שימוש בספרים•
מותר לקחת מהמדפים הפתוחים באופן חופשי•

אסור להחזיר למדפים בכלל•

יש להחזיר ספרים לעגלות הפתוחות בלבד•

כללי השאלה•
השאלה ללילה בלבד-ספרייה לימודית•

חלק מהספרים לא ניתנים להשאלה כלל•

שמירת ספרים•
עד חמישה ספרים לשימוש חוזר בספרייה•

(עד שבוע)לכתוב פתק עם שם וטווח תאריכים לשמירה •



-שירותי הספרייה כרגע
תחת הנחיות התו הסגול

הזמנת ספרים להשאלה•

זמן השאלה גמיש לפי מקרה•

החזרת ספרים לתיבה בלבד•

ייעץ מרחוק•

סריקות מאוסף הספרייה•

הזמנת מקומות ישיבה•



שעות פתיחה בתו הסגול

9:00-18:00' ה-'ימים א

שינויים ועדכונים מתפרסמים על דלת הספרייה וברשתות החברתיות•



-דרכי התקשרות
☺אל תהססו לפנות אלינו -הספרניות והספרנים כאן כדי לעזור לכם, הספרייה

+972-3-640-9023 03-640-9023

arc.lib.tau libarc@tauex.tau.ac.il

224גילמן 
אוניברסיטת תל אביב @lib.arc.tau

https://www.instagram.com/arc.lib.tau/
https://www.facebook.com/lib.arc.tau


עוד כמה טיפים לסטודנטים חדשים

כל עוד אתם סטודנטים  365בתוכנות אופיס ( וחינמי)אתם זכאים לשימוש חופשי •

!באוניברסיטה

בעזרת המייל האוניברסיטאי שלכם-הזהבלינקהרשמה •

כך תוכלו גם לעקוב אחרי חוקרים  Researchgateובבאקדמיהצרו לעצמכם משתמש •

.שמעניינים אותכם וגם לגשת לפרסומים שמועלים לשם ללא תשלום

https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office
https://www.academia.edu/
https://www.researchgate.net/


תודה על ההקשבה


