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תוסף חיפוש  ULIבדעת"א
ה ULI -הוא מנוע חיפוש מטעם הספרייה הלאומית המאתר פריטים ברוב הספריות האקדמיות בארץ.
מטרתו של תוסף זה בדעת"א ,היא לאפשר הרחבת החיפוש וקבלת תוצאות התואמות את החיפוש
מתוך ה ULI -בספריות אחרות בארץ.

חיפוש בדעת"א
•

לאחר ביצוע החיפוש בדעת"א תופיע בסרגל המסננים האפשרות 'לחפש במנועי חיפוש נוספים'.

•

באפשרות זו מופיעים מספר אפשרויות ובתוכם ה.ULI -

•

הקלקה על ה ULI -תפתח לשונית חדשה בדפדפן עם מנוע החיפוש.
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תוצאה בULI -
•

בתיבת החיפוש יופיע אותו החיפוש שבוצע בדעת"א.

•

ברשומות שבמסך התוצאות ניתן לראות היכן נמצא הפריט בארץ בלחיצה על 'מיקומים'.

חזרה לתחילת המסמך ↑
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תוסף חיפוש  Google Scholarבדעת"א
גוגל סקולר הוא מנוע חיפוש של גוגל המאתר מידע אקדמי ומקצועי ברשת ובמאגרי מידע.
התוסף מאפשר לקבלת תוצאות חיפוש בסקולר עם מילות החיפוש שביצעתם בדעת"א ,זאת כדי
להרחיב את תוצאות החיפוש או לאתר מקורות שאינם זמינים באוספי הספרייה.

חיפוש בדעת"א
•

לאחר ביצוע החיפוש בדעת"א תופיע בסרגל המסננים האפשרות 'לחפש במנועי חיפוש נוספים'.

•

באפשרות זו מופיעים מספר אפשרויות ובתוכם ה.Google Scholar -

•

הקלקה על אפשרות זו ,תפתח לשונית חדשה בדפדפן עם תוצאות חיפוש בסקולר עם מילות
החיפוש שהוקלדו בדעת"א.

חזרה לתחילת המסמך ↑
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תוסף חיפוש  Worldcatבדעת"א
ה Worldcat-הוא קטלוג המציג פריטים מלמעלה מ 15 -אלף ספריות מרחבי העולם .בקטלוג זה ניתן
לאתר פריטים שאינם נמצאים בספריות בארץ לצורך הזמנה מהשאלה בין-ספרייתית או להרחיב את
החיפוש לפריטים שונים מרחבי העולם ולקבל מידע נוסף כגון מהדורות שונות ומידע ביבליוגרפי.
התוסף מאפשר לקבלת תוצאות חיפוש מה Worldcat-עם מילות החיפוש שביצעתם בדעת"א.

חיפוש בדעת"א
•

לאחר ביצוע החיפוש בדעת"א תופיע בסרגל המסננים האפשרות 'לחפש במנועי חיפוש נוספים'.

•

באפשרות זו מופיעים מספר אפשרויות ובתוכם ה.Worldcat -

•

הקלקה על אפשרות זו ,תפתח לשונית חדשה בדפדפן עם תוצאות חיפוש ב Worldcat-עם מילות
החיפוש שהוקלדו בדעת"א.
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תוסף  Google Booksבדעת"א
מנוע החיפוש  Google Booksמאפשר חיפוש וצפייה בספרים סרוקים ובמטה-דאטה שלהם באופן
מלא או חלקי ,לפי זמינות החומר .התוסף של גוגל בוקס לדעת"א מאפשר מעבר מהרשומה בדעת"א
לספר סרוק באופן מלא ב.Google Books -
לרוב מדובר על ספרים ישנים או עתיקים שזכויות היוצרים עליהם פגו.

חיפוש בדעת"א
•

לאחר ביצוע החיפוש בדעת"א נקליק על הפריט בו אנו מעוניינים.

•

נקליק על 'קישורים' בתפריט שבצד המסך או נגלול מטה עד ל'קישורים'.

•

נבחר באפשרות ' - Google Booksטקסט מלא/תצוגה מקדימה'.

•

לשונית חדשה תפתח עם סריקה של הספר במאגר .Google Books

חזרה לתחילת המסמך ↑
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