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 ,שלום רב

מנוע לחיפוש ספרים -רבתוכנת שלנו. מדובר על  ספרייהחידוש גדול שהגיע ל םכלגאה להציג   היום אני

עלון ה. לכן נו. זה שינוי חשוב עבורספרייהת את משתמשי הת, שמעכשיו משרPRIMO - ומאמרים

 נוכחי יתמקד רק בפרימו.ה

וגם עזרה רבה ממרכז  ספרייההטמעת פרימו נמשכה כמה חודשים ודרשה מאמץ רב מכל צוות ה

. אני ספרייהיומי של ה-יוםה. הצלחנו להטמיע את פרימו בלי לפגוע בתפקוד ומערכות מידע המחשוב

סטודנטים, חוקרים, מרצים ועובדים של  –שלנו שימוש בפרימו יעזור לכל המשתמשים המאמינה ש

 מרכז האקדמי לב.ה

 

  מה זה פרימו?

 
. כיום יש יש לנו מנוי להםמידע שהמספר מאגרי גדל בשנים האחרונות 

לנו יותר ממאגר אחד עבור כל נושא שנלמד במרכז האקדמי לב. 

מקשה על ש , דברמידע בנפרד לחפש בכמה מאגרי נאלציםקוראים ה

ולר לחיפושים. אבל קבעבר המלצנו להשתמש בגוגל ס תהליך החיפוש.

ולא נותן גישה לכל המאמרים  הספרייהגוגל סקולר לא מחפש בקטלוג 

 הוא גם מפנה למקורות שאין לנו גישה אליהם.  ליהם.עשאנו מנויים 

רכשנו פרימו. פרימו יכול לחפש בו מידע האל מנת להקל על חיפושי 

)ספרים וספרים אלקטרוניים(, בכל המאגרים  ספרייהזמנית בקטלוג ה

ם בגישה חופשית ברשת. יהם וגם במאגרים מדעילשיש לנו מנוי 

טית. תנתונים ברורה ואסההחיפוש בפרימו הוא קל ואינטואיטיבי. הצגת 

אני יש אפשרויות רבות להגבלת תוצאות החיפוש לחטיבות ספציפיות. 

 ממליצה לכולם להתנסות בתוכנה החדשה.

 

 

 

   איך אפשר לגשת לפרימו?

 

 

אפשר גם . מאגרי מידעבפרק של  ספרייהקישור לפרימו נמצא באתר ה
קלה ביותר לכניסה הדרך ה. אבל במועדפים לפרימולשמור קישור ישיר 

 .ספרייהאתר הראשי בהחיפוש בדף החלון דרך לפרימו היא 

 

 

https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
https://jct-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972JCT_V1&lang=iw_IL
https://jct-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972JCT_V1&lang=iw_IL
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://jct-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/search?vid=972JCT_V1&lang=iw_IL
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
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 גישה מרחוק

 

 

ולעבוד מהבית, או מכל מקום  גישה מרחוקניתן לגשת לפרימו דרך 
אחר בעולם. אני ממליצה לכל מי שמתכנן להשתמש בגישה מרחוק 

גישה לכל כך תקבלו . כובפרימו ולעבוד דראישי המשתמש להתחבר ל
 המאמרים בטקסט מלא בצורה נוחה ביותר.

 
משתמש השם  – מאודפשוטה היא התחברות למשתמש בפרימו ה
בספרייה  ם רשומיםרק קוראי .הם מספר הזהות של הקורא סיסמההו

 יכולים להתחבר לחשבון האישי בפרימו.
 

גם בלי להתחבר לגישה מחוץ לקמפוסים אפשר לחפש בפרימו 
 ם לא יפתחו.להשאנו מנויים מהמאגרים מאמרים המרחוק, אבל אז 

.  

 

 
 

 הדרכות לשימוש בפרימו

 

 

פשוטה מאוד ודומה לגוגל. כל אחד יכול  חיפוש של פרימוהרכת עמ

להשתמש בה בקלות. אבל לפרימו יש גם אפשרויות נוספות, לא תמיד 

 גלויות לעין. 

פרימו. של אפשרויות הכל לדרכות מפורטות סקים בהכנת האנחנו עו

 רוצה לקבלמי ש ,בינתיים. ספרייהבקרוב הדרכות אלה יגיעו לאתר ה

הדרכה אישית להזמין  יכול פרימו אפשרויות שלהעל  הדרכה מפורטת

 . רייהספבאתר ה

 

 
 נינוילשמרנים שב

 

 

 מידע.הובמאגרי  ספרייהאפשרות נוספת לחיפוש בקטלוג ההוא פרימו 
להמשיך מי שרוצה, יכול  .מהןהוא מוסיף אופציות חיפוש ולא גורע 

דרך מידע והולחפש דרך מאגרי ישן שלנו )אלף( הלהשתמש בקטלוג 
 גוגל סקולר. 

 
 

 

 

 

 

 

 ברכהב

 ז'אנה גורליק

 הספריותמנהלת 

https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
https://lev.jct.ac.il/dana-na/auth/url_1/welcome.cgi
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
https://www.jct.ac.il/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%94
http://jct.exlibris.co.il/F

