מידעת – כתב עת אקדמי ושפיט הפועל תחת חסותה של המחלקה למדעי המידע – אוניברסיטת בר אילן
קול קורא :גיליון מיוחד המוקדש לפרופ' בר אילן ז"ל
מערכת מידעת מעוניינת להוציא גיליון לזכרה של פרופ' יהודית בר אילן ז"ל.
פרופ' בר אילן הייתה בין החוקרים המובילים במדעי המידע בישראל .היא
פרסמה בכתבי עת בארץ ובעולם ,הופיעה בכנסים בינ"ל רבים וזכתה
בפרסים מכובדים על פועלהDerek de Solla Price Memorial Medal :
ב  , 2017 -ופרס האיגוד העולמי למדעי המידע וטכנולוגיהAssociation :
 for Information Science and Technologyב  .2018 -פרופ' בר אילן
שמשה ראשת המחלקה למדעי המידע באוניברסיטת בר אילן בין השנים
 .2012 - 2008כמנחה ,כיוונה חוקרים צעירים בדרכי המדע ,תוך גילוי
מקצועיות ,סבלנות ,יושרה ודוגמא אישית.
הגיליון יצא ביולי  2022ויציין שלוש שנים למותה.
אנו פונים בקריאה לחוקרים שעבדו עם פרופ' בר אילן ,תלמידי מחקר שלה ,לחוקרים בתחום מדעי המידע
ולאנשי שדה מתחום הספרנות והמידע להגיש מאמרים שיכללו בגיליון.
במסגרת הגיליון נקבל מאמרים הקשורים לשדה המחקר של פרופ' בר אילן :ביבליומטריקה ,אלטמטריקה,
אינפורמטיקה ,איחזור מידע ,התנהגות מידע ,חקר האינטרנט ,ורשתות חברתיות.
כל מאמר שיוגש יעבור שיפוט של קוראים מעריכים .תהליך השיפוט הינו אנונימי לשני הצדדים (double-
.)blinded review
המערכת תקבל מאמרים עד 30.12.21
את המאמרים יש לשלוח לעורכת מידעת :פרופ' נועה אהרוניnoa.aharony@biu.ac.il :
הנחיות לכותבים:
 .1המאמר יתבסס על מחקר מקורי ,כמותי או איכותני ,בהיקף עד  8000מלים (לא כולל הפניות).
המאמר יכלול:
 .1דף שער נפרד שעליו יופיעו בעברית ובאנגלית :שם המחבר ותוארו  ,שייכות מוסדית ,כתובת
דואר ,כתובת דואר אלקטרוני  ,מספרי טלפון.
 .2תקצירים של המאמר באנגלית ובעברית (עד  250מלים כל תקציר).
 .3רשימה של עד  5מילות או מושגי מפתח.
 .4קובץ עם המסמך המקורי בלי פרטים מזהים של המחבר/ים .המסמך חייב לכלול את רשימת
המקורות שעליהם מסתמך המחבר בהתאם לכללי הכתיבה של המהדורה האחרונה של כללי ה.APA
פורמט
על הפרסום להיות כתוב כמסמך  WORDגודל גופן  ;12רווח בין שורות :שורה וחצי; רווח בין פסקאות:
כפול ללא הזחה פנימה בתחילת פסקה; מיספור העמודים למטה בצד שמאל הערות שוליים כחלק מגוף
הטקסט.

