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יצירת מאגר שאלונים מחקרים באתר של הספרייה באוניברסיטת חיפה
ספריית יונס וסוראיה נזריאן  -אוניברסיטת חיפה
אבישי אברוני
בהנחיית :גב' דנה לוטן
ניהול מידע וידע בספריות אקדמיות מצריך שימוש בכלים חדשניים ודרכים יעילות יותר לשם השגת
המטרה .תפקיד של המאגר השאלונים הוא לנהל ,לחשוף ולפתוח שער למידה וידע בצורה טובה ומהירה
יותר ,כך שנקבל כלי חיפוש רב תחומי המציע למשתמש אפשרות של אחזור של מידע ביבליוגראפי עם
נגישות לאוסף נרחב של האמצעים הפסיכולוגים כגון סולמות ,סקרים ואמצעים אחרים חיוניים לצרכי
המחקר של סטודנטים וכמו כן גישה למחקר המלא.
מטרת העבודה היא הנגשת שירותי מאגר השאלונים בספרייה והגדלת המאגר כך שלסטודנט יהיה מגוון
רחב יותר של כלי מחקר במחקרו .במהלך הפרקטיקום עזרתי לסקר " ספרות אפורה " ,כוללת עבודות
לתזה לתואר מוסמך ,עבודות דוקטורט ודו"חות מחקר .לפני הקמת המאגר ,הספרות האפורה התפרסמה
בפרסומים פנימיים ,ולכן הכללתה של הספרות האפורה במסגרת המאגר הביבליוגראפי של מרכז הידע
הופכת אותה לנגישה וזמינה בצורה מהירה ויעילה ,וכל העוסקים בתחום נחשפים לספרות חשובה זו.
המחקרים נמצאים במאגר נתונים בתוך המערכת ומתוכם צריך להוציא את השאלונים לפי סוגם ,תוכנם
ומיקומם בטקסט.
כיום המאגר מכיל מידע ביבליוגרפי רב תחומי בעזרתו ניתן למצוא חומרים המתפרסמים בעברית
ובאנגלית במגוון תחומי ידע וברמות שונות .המאגר מכיל הפניות ל 3264 -שאלונים מתוך תזות שנכתבו
באוניברסיטת חיפה ,מתוכם נוספו  140בחודשיים האחרונים .המאגר הוא כלי ליצירת וריכוז ידע חדש
וכולל גם הפניות מח קרים בשפות נוספות המציעות למשתמש במגוון אפשרויות של חיפושים בכל
המאגרים האקדמאיים והמקצועיים .ריכוז הפרסומים במאגר אחד מביא לייעול תהליכי העבודה והשירות
הניתן עלי ידי הספרייה .הצלחת המאגר תגרום להעצמת חשיבותו של תפקיד הספרן בסביבה הטכנולוגית
המשתנה וביסוס מעמדו כגורם מקצועי הכרחי הנחוץ למתן מענה אמין ,מדויק ומהיר תוך התאמה מיריבת
לבקשת המשתמש .ספריית אוניברסיטה נמצאת בעיצמו של הגדלת מאגר המידע דבר שיכול לסייע
לסטודנטים במציאת כלי מחקר עבור מחקרם בתואר השני .כתיבת עבודה זו הדגישה עבורי את החשיבות
בבניית מאגרי פרסומים כדי להקל על סטודנטים וחוקרים במהלך מחקרם לחשיפתם לכלים שונים אשר
חוקרים השתמשו במחקרם  ,אני הייתי ממליץ על ביצוע סקרים בקרב סטודנטים וחוקרים כדי לשפר את
עבודה במאגר ,ופרסום של המאגר על מנת לחשוף סטודנטים רבים לשירות המאגר.
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