
מדריך למיקום הספרים בספריה המרכזית

קומה/מס' הספר
כניסה

קומה/מס' הספרמדור
כניסה

מדור

אמנות 2ב/960-999ספרים כלליים    כניסהק.920-990

צילום2ב/990.0-999אנציקלופדיות ק.כניסה930-939

אמנות2ב/984-990ספרים כלליים כניסהק.900-949

אמנות2ב/900-909פילוסופיה2/א040-099

ספרות2ב/860-899פסיכולוגיה2א/050-059

קלסיקה0א/898-899פילוסופיה2א/000-069

ספרות2ב/890דת0ב/200-299

קלסיקה0א/888-889מקרא0ב/224-229

ספרות2ב/802.3-880דת0ב/228-225

בריתספרות ע0ב/802.4מקרא0ב/220

ספרות2ב/802.6דת0ב/200-239

מזרחנות0א/802.9קלסיקה0א/202

ספרות2ב/800-802.8דת0ב/205-203

היסטוריה0א/090-099יהדות0ב/206

גיאוגרפיה0א/009מזרחנות0א/209

אטלסים-היסטוריה0א/000דת0ב/200-208

אטלסים-גיאוגרפיה0/א002מדעי החברה2א/354.0-399

ארכיאולוגיה2ב/003אוסף שמחוני2א/350-355

גיאוגרפיה0א/000-004מדעי החברה0א/300-369

היסטוריה0א/029בלשנות2ב/460-499

ביוגרפיה יהודית0ב/022.06קלסיקה0א/498-499

כ"ע בקלסיקה0א/039.5בלשנות2ב/490

היסטוריה0א/032-039קלסיקה0א/488-489

היסטוריה של ע"י0ב/033ספרות2ב/489 **

היסטוריה0א/059-034בלשנות2ב/402.3-480

מזרחנות0א/059.95בלשנות עברית402.4

היסטוריה0א/052-050בלשנות2ב/402.6

מזרחנות0א/053מזרחנות0א/402.9

היסטוריה0א/054תבלשנו2ב/400-402.8

מזרחנות0א/056-055מדעים2א/560.0-599

פרהיסטוריה 2ב/593.0-599
ואנתרופולוגיה

היסטוריה 0א/ 050-059

מזרחנות0א/060-069מדעים2א/599.9-574

היסטוריה 0א/ 000.0-099  רפואה וטכנולוגיה 2א/ 600-699

CCנמצאים בקומה ב' אלא אם כן מצוין   .30.774,  30.74,  30.774,  774..3הערה: ** 

מספרי ספר עם קידומת באותיות

 E    )1ב/ )ארץ ישראל 
M,ML    )2ב/ )מוסיקולוגיה
MFP, MF,MCP          )קומת יציע  )מיקרו קרד  ומיקרופיש 

ב/2



 
 ה המרכזיתירשימת סמלי מיקום הספר בספרי

         
BL קומה ג' – בנין גרוס וינר אוסף ברנרד לואיס 

CA פנה לספרניות אולם הקריאה, בהתאם למספר המיון ספרים חתומים    

CB קומת כניסה מחלקת יעץ 

CBG פורמט גדול –קומת כניסה  מחלקת יעץ 

CC קומה א' תרבות קלאסית 

CCG פורמט גדול –קומה א'  ת תרבות קלאסי 

CE פנה לספרניות אולם הקריאה, בהתאם למספר המיון    חומר לא ספרי 

CG ראה לפי מס' דיואי באולמות הקריאה פורמט גדול 

CH קומה ג' - בנין גרוס וינר  אוסף הורודיש 

CHI קומה ב' אוסף בסינית 

CHK קומה ג' – בנין גרוס וינר אוסף קזמי 

CHL קומה ג' – בנין גרוס וינר יב  לויאוסף חב 

CI קומת מרתף ארכיון לתיאטרון  

CJ קומה ב' אוסף ביפנית 

CK ב'קומת   פרהיסטוריה ואנתרופולוגיה 

CL קומת יציע ספריה לימודית 

CM פנה לספרניות אולם הקריאה, בהתאם למספר המיון    מדף סגור 

CMP תאם למספר המיון   פנה לספרניות אולם הקריאה, בה מדף סגור 

CO קומת המרתף אוסף בורה 

CP ראה לפי מס' דיואי באולמות הקריאה כתבי עת שוטפים 

CR הזמנה מראש באמצעות טופס מקוון –בנין גרוס וינר  ספרים נדירים 

CRG  הזמנה מראש באמצעות טופס מקוון –בנין גרוס וינר  פורמט גדול –ספרים נדירים 

CS מה א'קו אוסף שמחוני 

CT פנה לספרניות אולם הקריאה, בהתאם למספר המיון    חומר מיוחד 

CTG  פנה לספרניות אולם הקריאה, בהתאם למספר המיון    פורמט גדול –חומר מיוחד 

CY קומה ב' אוסף מרגוליס 

CZ )קומת יציע חומר מזוער )מיקרופורם 

JA השאלהנא לפנות לספרן בדלפק ה-קומת כניסה  אוסף יפה 

MB  המרכז לחקר תקשרת של העם היהודי ע"ש אנדריאה
 וצ'רלס ברונפמן

 קומת מרתף

WIE בנין גרוס וינר אוסף וינר 

                   

 סמלי הספריות והאוספים המסונפים לספריה המרכזית
 

 Music Sub-Library ספריית האקדמיה למוסיקה מוסיקה

 Architecture Sub-Library בוטון(-ספריית ביה"ס לאדריכלות   )בנין דה אדריכלות

המכון 
 הארכיאולוגי

 Archaeology Sub-Library אולוגיה   )בנין גילמן(יספריה לארכ

AB  אולוגיה   יספריה לארכ -( 95מדף סגור )מרתף Archaeology Sub-Library 

AC  אולוגיה   יספריה לארכ -דלפק הספרן ומשרד Archaeology Sub-Library 

AG אולוגיה   יספריה לארכ  - פורמט גדול Archaeology Sub-Library 

AL אולוגיה   יספריה לארכ -גורן  -מעבדה Archaeology Sub-Library 

 Geography Sub-Library ספריית החוג לגיאוגרפיה   )בית אבנר,אפקה( אוגרפיהיג

 Mehelmann Sub-Library ספריית מהלמן   )בנין קרטר( מהלמן

CF רטים   )בניין מקסיקו(ארכיון ס  

FL )שפות זרות   )בניין ווב  

JH (ומרכז מורשת ע"ש צימבליסטה בית הכנסת)  מורשת יהודית  

MK )מכון כץ   )בנין רוזנברג  

SH (קומה ד' מרכז דיין   )בנין גילמן  

TA (9קומה  נמץ   )בנין נפתלייהמכון ע"ש תמי שטי  

 




