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מדיניות הספרייה
 .1מבוא
ספריית מכללת כנרת היא ספריית לימוד ומחקר העומדת לרשות הסטודנטי %והמרצי %של המכללה לצור#
לימודיה %ומחקריה .%בנוס& הספרייה נותנת שירותי %ג %לקהלי %אחרי.%
מסמ #זה מרכז את כל הנהלי %הקשורי %בעבודת הספרייה וכ את מטרות הספרייה ,יעדיה והחזו המוביל את
עובדיה.

 . 2חזון
הספרייה תעשה את המיטב שביכולתה כדי לתת לקוראיה את השירות המתאי %בהתא %למטרות שהוצבו.
השינויי %המתחוללי %בטכנולוגיות המידע משפיעי %על אופייה של הספרייה ושירותיה ,הספרייה תשא& להתאי%
את שירותיה לשינויי %ולהתפתחויות אלו .ע %התרחבות המידע במדיה האלקטרונית תאפשר הספרייה גישה
מרובה יותר למקורות ומשאבי %אלקטרוניי .%פועל יוצא מכ #הגישה לאוספי הספרייה תתאפשר למשתמשי
הספרייה מכל מקו.%
המשאב המרכזי של הספרייה הוא צוות הספרייה על כ יש לשאו& למצוינות הצוות ,בזכות ההכשרה והמומחיות
של אנשי הצוות ,תוכל הספרייה לתוו #בי צרכני המידע לבי המידע.
מדיניות ונהלי הספרייה יהיו נגישי %וגלויי %לקהל הקוראי.%
ולסו& ,הספרייה ממשיכה להיות מחויבת ל"חמשת חוקי המידענות" של הספר ההודי ראנגאנאת ,כש"ספר" הוא
בהכללה כל משאב מידע ,ו"קורא" הוא כל משתמש:
•

ספריות קיימות לשימוש

)משאבי %אינ %מיועדי %ל"עמוד" על המד& ,אלא להיות בשימוש(

•

לכל ספר הקורא שלו

)כל משאב הוא ייחודי וייעודי(

•

לכל קורא ספר

)כל משתמש הוא ייחודי בצרכי %שלו(

•

חסו #בזמ של הקורא

)ספריות חייבות להיות קלות לשימוש(

•

ספריות ה יצורי %חיי%

)ספריות משתנות באופ תמידי כדי לספק את צורכי הלקוחות(

 . 3מטרות הספרייה
מטרה – ) (Goalמצב רצוי אותו נית לממש על -ידי השקעת משאבי%

להעמיד לרשות לקוחות הספרייה; אנשי סגל וסטודנטי ,%שירותי ידע ,מקורות מידע ,כלי ,%ותשתיות הדרכה
מתקדמי %שיסייעו לה %בהשגת מטרות הלימוד והמחקר.
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 .4יעדים
יעדי (Objective) : %ביטוי אופרטיבי ,ובדר-#כלל כמותי ,של המטרות

 4.1פיתוח אוס& מקורות מידע מגוו  ,עדכני ונגיש בכל הפורמטי %בה %מצוי המידע כיו ,%שיענה על צרכי
הלימוד והמחקר.
 4.2סיפוק שירותי %ההולמי %את דרישות ההוראה.
 4.3סיוע למשתמשי %והדרכת %בהתמצאות בשירותי הספרייה ובמשאביה.
 4.4יצירת סביבת עבודה נעימה ונוחה למשתמשי הספרייה.
 4.5מת שירות איכותי ,מקצועי ,ואדיב לקוראי.%
 4.6איוש הספרייה בצוות של אנשי מקצוע מומחי ,%מסורי %ומחויבי %למת שירות יעיל.
 4.7עדכו שירותי הספרייה בהתא %לשינויי %ולחידושי %בטכנולוגיות המידע ,באמצעות למידה מתמדת
וקבלת משובי.%
 4.8יצירת מער #הדרכה למשתמשי הספרייה להכרת משאבי הספרייה השוני.%
 4.9מת שירותי השאלה והשאלה בי ספרייתית לקהל קוראי הספרייה.
 4.10יצירת תשתית טכנולוגית המותאמת להתפתחויות הטכנולוגיות  :מחשוב ,תקשורת ונגישות למידע.
 4.11עבודה תו #כדי שיתו& פעולה ע %המחלקות השונות במכללה.
עדכו שירותי הספרייה בהתא %לשינויי %במכללה.

 .5שעות פעילות הספרייה
ימי %א' – ד'

18:45 – 08:00

17:45 – 08:00
יו %ה'
11:45 – 08:00
יו %ששי וערבי חג
שירותי ההשאלה נפסקי %רבע שעה לפני סגירתה
ייע 1יינת בי השעות .16:00 – 09:00
המעונייני %בייעו 1ארו #יצרו קשר ע %מחלקת היע 1לקביעת מועד מתאי.%
הדרכה לקבוצות בספרייה תינת לאחר תיאו %ע %מנהלת הספרייה ,ג %כאשר הקבוצה מגיעה ע %מדרי.#
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 . 6כללי התנהגות בספרייה
 6.1יש לשמור על השקט בכל תחומי הספרייה ,למעט באזורי %בה %מותר לעבוד בקבוצות.
 6.2השימוש בטלפוני %סלולאריי %אסור בספרייה.
 6.3אסור לעש בספרייה.
6.4
6.5
6.6
6.7

אי לאכול ולשתות בספרייה.
אי להיכנס ע %תיקי %לספרייה .מרצי %רשאי %להיכנס ע %תיק לאחר שקיבלו אישור לכ.#
יש לשמור על הניקיו והסדר בספרייה.
יש לשמור על שלמות הספרי %ושל כל חומר ספרייתי אחר ,ולהקפיד להחזיר %שלמי %ונקיי ,%כל מקרה

של השחתה יובא בפני וועדת משמעת של המכללה.
 6.8יש להחזיר פריטי %מושאלי %במועד שנקבע להחזרה.

 . 7השימוש באוסף הספרייה
רוב האוס& בספרייה מאורג בשיטת המד& הפתוח .משתמשי הספרייה רשאי %לגשת ישירות למדפי ,%לחפש
ולהוציא מ המדפי %ספרי %וחומר ספרייתי אחר כרצונ %ולעשות בה %שימוש הוג.
רוב האוס& בספרייה מיועד להשאלה בהתא %לנוהל ההשאלה של הספרייה .ספרי %שאינ %ניתני %להשאלה
מסומני %בפס צהוב.
בסיו %השימוש יש להניח את הספרי %או כתבי העת על העגלות המיועדות לכ.#

 . 8השאלת ספרים
 8.1כרטיס קורא
 8.1.1זכאי %להשתמש בשירותי הספרייה :סטודנטי %של המכללה ,סגל אקדמי ומנהלי.
 8.1.2השאלת הספרי %הינה אישית בלבד ע %הצגת כרטיס סטודנט המשמש ככרטיס קורא.
 8.1.3קוראי %חיצוניי – %קוראי %במנוי פרטי  אשר הפקידו פיקדו כספי ונפתח לה %כרטיס קורא.
 8.1.4הקוראי %יעדכנו את הפרטי %האישיי %בכרטיס הקורא הווירטואלי בקטלוג אל& ,לרבות כתובת,
מספר טלפו וכדומה.
8.1.5

כרטיס הקורא נסגר כאשר :הסטודנט סיי %את לימודיו במכללה.
איש הסגל אקדמי /מנהלי שסיי %לעבוד במכללה.

 8.2תקופות השאלה
 8.2.1ספרי %שמורי] %השאלת לילה[ מסומני %במדבקה צהובה – מושאלי %בימי %א' – ה' מהשעה
 17:00עד השעה  08:30למחרת .בימי ששי הספרי %מושאלי %מהשעה  08:30  11:30ביו %ראשו.
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8.2.2

ספרי לימוד רגילי – %מושאלי %לתקופות של שלושה ימי %ועד שבועיי .%תקופות ההשאלה
נקבעות על ידי מנהלת הספרייה לפי הצור #בהתא %לביקוש ומספר העותקי %הקיימי,%
ומתעדכנות בקטלוג הספרייה.

8.2.3

כתבי עת – לא ניתני %להשאלה.

8.2.4

ספרי יע  1מילוני ,%אנציקלופדיות וכו' אינ %ניתני %להשאלה.

8.2.5

חומרי %לא ספריי – %מפות ,חומר דיגיטלי וכו' ,ניתני %להשאלה לצרכי הוראה בהרשאה
מיוחדת  .השימוש בה %בתו #הספרייה אפשרי ללא הגבלה.

8.2.6

ספרי ספרות יפה – מושאלי %לתקופה של שבועיי %עד חודש .תקופות ההשאלה נקבעות על ידי
מנהלת הספרייה לפי הצור #בהתא %לביקוש ומספר העותקי %הקיימי ,%ומתעדכנות בקטלוג
הספרייה.

 8.3זכויות השאלה
 8.3.1חברי הסגל האקדמי – השאלת הספרי %הינה עד לסו& השנה האקדמית ,ובתומה חייבי %להחזיר את
הספרי %או לחדש את ההשאלה .חבר סגל אשר סיי %את עבודתו במכללה חייב להחזיר את הספרי%
שברשותו מייד.
8.3.2

מספר הפריטי %המותר להשאלה – סגל אקדמי ומנהלי ,סטודנטי %מ המניי  20פריטי %בו זמנית.
קורא חו ) 1מנוי פרטי ( זכאי לשאול  5פריטי %בו זמנית.

8.3.3

סטודנטי %זכאי %לשאול פריטי %לאחר שעברו שיעור להכרת הספרייה.

8.3.4

סטודנטי %חייבי %להזדהות באמצעות כרטיס קורא או כרטיס סטודנט בדלפק ההשאלה.

8.3.5

ספרניות הספריות המקומיות בישובי %הקשורי %לספרייה האזורית :בתאו %ע %הספרייה האזורית.

 8.4הארכת השאלה
 8.4.1תקופת ההשאלה של ספרי %שלא הוזמנו על ידי קוראי %אחרי %תואר #באופ אוטומטי ,פרט למקרי%
בה %קיימת הגבלת הארכה לגבי הפריט או לגבי הקורא .על הקורא לבדוק את מצב ההשאלה שלו
בכרטיס הקורא הווירטואלי .ספר שהשאלתו אינה ניתנת להארכה ,הקורא חייב להחזירו לספרייה עד
מועד ההחזרה הנדרש.
8.4.2

הגבלות למספר ההארכות שנית לבצע ,יש לבדוק בטבלאות הספרייה.

 8.5הזמנת ספרים
8.5.1

נית להזמי פריט ספרייתי המושאל לקורא אחר באמצעות מערכת קטלוג הספרייה.

8.5.2

נית להזמי פריט רק כאשר הוא מושאל לקורא אחר ,הזמנה זו תמנע מהקורא שהפריט נמצא אצלו
להארי #את תקופת ההשאלה של הפריט.

8.5.3

ספרי %שמורי  %אי אפשרות להזמי.

8.5.4

לא נית להזמי בעת ובעונה אחת יותר מעותק אחד של אותו ספר ,וג %לא לשאול יותר מעותק
אחד של אותו ספר.
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8.5.5

ע %הגעת הספר המוזמ ,תופיע הודעה על כ #בכרטיס הקורא הוירטואלית .בתוספת הודעה על
התארי #שבו תבוטל ההזמנה במקרה שהקורא לא הגיע לאסו& את הפריט הממתי לו ) .כמו כ
תשלח הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני לקורא המזמי ,בכפו& למגבלות הטכנולוגיות( .

8.5.6

לא נית לבצע הזמנת ספר לתארי #מסוי.%

8.5.7

אי אפשרות להזמי ספר כאשר ישנ %עותקי %ממנו על המד& ,או א %עותק אחר שלו כבר נמצא
ברשות המזמי.

 8.6ספרים שמורים
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

ספרי %שמורי] %השאלת לילה[ מסומני %במדבקה צהובה –
מושאלי %בימי %א' – ה' מהשעה  17:00עד השעה  08:30למחרת.
בימי ששי הספרי %מושאלי %מהשעה  08:30  11:30ביו %ראשו.
נית לשאול ספר שמור אחד בכל פע.%

 8.6.5ספר שמור אינו נית להארכה.
 8.6.6אי אפשרות לבצע הזמנת פריט שמור דר #הקטלוג.

 8.7החזרת ספרים
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4

על כל הקוראי %להחזיר את הספרי %במועד %המדויק.
נית להחזיר ספרי %לצוות הספרייה בדלפק ההשאלה.
נית להחזיר ספרי %לתיבת ההחזרות הנמצאת מחו 1לספרייה.
ספר שמור יש להחזיר עד השעה  08:30באותו היו %בו הספר אמור להיות מוחזר.

 8.7.5נסיעה לחו"ל ,שירות מילואי ,%מחלה או כל סיבת היעדרות אחרת אינה פוטרת את הקורא מהחזרת
הספר במועד ) .במקרי %מסוימי %על פי שיקול דעת מנהלת מחלקת השאלה נית להארי / #לקבל את
הספרי %לתקופה ארוכה מהרגיל(.
 8.7.6רישומי מחשב הספרייה ה %המחייבי.%
 8.7.7אחור בהחזרת פריט – קורא שאחר בהחזרת פריט יחויב בקנס .עד לתשלו %הקנס יהיה הקורא מנוע
מהשאלת פריטי %אחרי ,%וכ תמנע ממנו אפשרות הארכת השאלה לגבי כל הפריטי %הנוספי%
הנמצאי %אצלו.
8.7.8

קורא שאיבד פריט רשאי להביא במקומו פריט זהה במצב תקי ומאותה מהדורה לפחות.

8.7.9

קורא שהודיע על אובד פריט יחויב במחיר הפריט ,ועליו לשל %את המחיר בתו #שבועיי %מיו%
ההודעה.

 8.7.10פריט שנדרש מקורא הטוע שהחזירו ,אינו נמצא ואינו מושאל לקורא אחר ,הספרייה תחפשו במש#
שבעה ימי עבודה .א %לאחר מכ לא נמצא הספר ,תחייב הספרייה את הקורא בער #הספר ובדמי
טיפול כנהוג לגבי ספר אבוד ,ויחול עליו קנס במקרה וקיי %איחור.

 8.8השאלה בין ספרייתית
 8.8.1שירות זה מיועד לספק ספרי %וצילומי %שאינ %מצויי %באוס& הספרייה ,הספרי %המוזמני %יושאלו
לקורא בהתא %לתנאי הספרייה המספקת.
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8.8.2

תקופת אספקה ממוצעת בשירות השאלה בי ספרייתית היא שבוע .א #הספרייה אינה יכולה
להתחייב על מועד אספקה כלשהו.

8.8.3

הודעות על מצב ההזמנה – ישלחו אל המזמי בדוא"ל.

8.8.4

הספרייה תזמי את הפריטי %המבוקשי %מאחת הספריות באר ,1בהתא %לשיקול הדעת המקצועי
של ספר ההשאלה הבי ספרייתית.

8.8.5

נית להזמי שירות בהשאלה בי ספרייתית  :סטודנט על ידי מילוי טופס בדלפק היע 1או את הטופס
המקוו באתר הספרייה  .איש סגל ימלא טופס בדלפק היע 1או באמצעות הטופס המקוו וישלח
את הטופס בדוא"ל או בפקס.

8.8.6

הזמנת ספרי %ומאמרי %כרוכה בתשלו %על פי התעריפי %המפורטי:%

8.8.7

הזמנת ספר – ) 4 15דמי טיפול(

8.8.8

הזמנת מאמר –  ) 4 15דמי טיפול(

8.8.9

המזמי יחויב בתשלו %עבור שירות ההשאלה מראש.

 8.8.10איחור בהחזרת ספרי %שהושאלו בהשאלה בי ספרייתית יחויבו בתעריפי קנס הנהוגי %במקרה של
איחור החזרת ספר שמור.

 8.9אחריות הקורא
 8.9.1ספר מושאל או ספר שמעייני %בו בספרייה נמצא באחריותו המלאה של הקורא ,לרבות האחריות
לשלמותו וניקיונו ומניעת נזקי .%יש לבדוק את הספר לפני השאלתו.
8.9.2

אחריות הקורא לניהול כרטיס הקורא שלו .עליו להתעדכ בתאריכי החזרת פריטי %מושאלי %ולעדכ
פרטי תקשורת אתו ) טלפוני ,%דוא"ל ועוד(.

8.9.3

קורא שאיבד ספר או גר %נזק לספר מתבקש להודיע על כ #לספרייה ועליו לספק לספרייה ספר זהה
במצב תקי ,או לחילופי לשל %את מחיר הספר.

8.9.4

ספר שלא נמצא על המד& ומושאל לקורא ,יחשב כמושאל.

8.9.5

אי להעביר ספר לקורא אחר ללא רישו %במערכת אל"& ,בדלפק ההשאלה.

 8.10קנסות והגבלות
 8.10.1סטודנטי %המאחרי %בהחזרת פריטי %יחויבו בקנס בתעריפי %המפורטי %בטבלה המצורפת ונקבעי%
על ידי ועדת הספרייה ומתעדכני %מעת לעת.
 8.10.2למנהלת הספרייה ישנה הסמכות שלא להטיל קנס ,על א& שהסטודנט איחר בהחזרת הפריטי%
בנסיבות הבאות :סיבה רפואית ,לידה ,חתונה ,אבל ,צו מילואי %חריג  ,שירות מילואי ) %בתנאי
שיביא אישורי %מתאימי.(%
 8.10.3הקנסות יגבו על ידי מנהלת מחלקת ההשאלה ,על פי החישוב הקבוע בטבלה.
 8.10.4עד לתשלו %הקנס יהיה הקורא מנוע משירותי השאלה של פריטי %נוספי ,%מהארכת מועד ההחזרה
של פריטי %אחרי .%תשלו %הקנס יעשה בדלפק ההשאלה או במדור שכר לימוד.
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 8.10.5במקרי %של עבירות חוזרות ונשנות ,איחורי %אשר יש בה %פגיעה בכלל הסטודנטי ,%או אי תשלו%
קנסות ,ידווח הדבר לראש המנהל האקדמי ,הרשאית ,על פי שיקול דעתה ,למנוע מהקורא שירותי%
ממזכירות המכללה.
 8.10.6קורא אשר ע %תו %לימודיו יהיה חייב לספרייה ספרי %ו  /או קנסות ,לא יהיה זכאי לקבלת שירות
מהמכללה ,לרבות אישור זכאות לתואר.
תעריפי הקנסות נכו לינואר :2009
 ספר רגיל   4 3לכל יו %של איחור
 ספר שמור   4 3לכל שעה של איחור או חלק ממנה.
 ספר רגיל בתקופת בחינות כאשר הספר מוזמ על ידי קורא אחר  4 50לכל יו %של איחור.
 ספר רגיל בתקופה של בחינות כאשר הספר מוזמ על ידי קורא אחר במקרה של בחינה ע %חומר
פתוח  4 200לכל יו %של איחור.

 . 9יעץ והדרכה
 9.1יעץ
 9.1.1ספרני היע 1מסייעי %לקוראי %באיתור מקורות המידע הנדרשי %לה %לצרכי לימוד בספרייה ומחוצה
לה .ההדרכה נועדה לעזור לקוראי %להתמצא בספרייה ובשימוש במשאביה המודפסי %והדיגיטאליי,%
בהערכת מקורות המידע שנמצאו ,ובבחירת מקורות המידע המתאימי %והראויי %ובאיתור %הפיזי.
9.1.2

את העזרה נותני %אנשי היע 1בעיקר בעמדת היע 1בספרייה ובא %יש צור #ג %באמצעות הטלפו או
הדאר האלקטרוני.

9.1.3

השירות נית לסטודנטי %של המכללה ) בתנאי שהשתתפו בשיעור להכרת הספרייה ,ונפתח לה%
כרטיס קורא ( ,ולאנשי הסגל ,קוראי חו 1מקבלי %הסבר קצר על השימוש בקטלוג הספרייה.

9.1.4

שעות פעילות היע : 1א' – ה' בי השעות  16:00 – 09:00ששי 11:00 – 09:00

9.1.5

הגישה לקטלוג הספרייה המקוו חופשי.

9.1.6

שירותי הספרייה הדיגיטאליי %פתוחי %במלוא %לסטודנטי %ולסגל המכללה בלבד.

 9.2הדרכה
 9.2.1צוות היע 1מדרי #את הקוראי %בשימוש והתמצאות בספרייה ובמשאביה .ההדרכה נעשית בדרכי%
שונות:
9.2.2

הדרכה יחידנית בהתא %לצרכי הקורא הפונה לשולח היע.1

9.2.3

הדרכה קבוצתית משולבת בקורס הדרכה ביבליוגרפית /קריאה מדעית – הדרכת מאגרי מידע ואתר
הספרייה.
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9.2.4

הדרכה קבוצתית על פי בקשת אנשי הסגל האקדמי עוסקות בנושאי %מורכבי %חיפושי מידע
במאגרי %מיוחדי %ובנושי %ספציפיי ,%איתור מידע באינטרנט ועוד.

9.2.5

הדרכות בשימוש בקטלוג אל"& של הספרייה.

9.2.6

הכנת דפי הדרכה לעזרת הקוראי.%

9.2.7

פיתוח אתר הספרייה ככלי ייע 1מרכזי וכמקור מידע על הספרייה ושירותיה.

9.2.8

איתור ,הערכה ובחירה של מאגרי מידע מקווני %ושילוב %באתר הבית.

9.2.9

פרסו %מאגרי %ושירותי %חדשי.%

 . 10שימוש בעמדות המחשב בספרייה:
 10.1ציוד המחשוב בספרייה נועד ללימוד בלבד.
 10.2אי לשמור קבצי / %מידע על גבי מחשבי הספרייה.
 10.3נית לשמור קבצי %על התקני אחסו חיצוניי %כדוגמת  Disk On Keyאו דיסקטי.%
 10.4נית לשלוח קבצי %ממחשבי הספרייה בדואר אלקטרוני ,מומל 1שהקבצי %לא יעלו על . MB 5
 10.5נית להשתמש בספרייה מחשבי %נישאי.%
 10.6אי לתקי תוכנות כלשה על מחשבי הספרייה.
 10.7תקלות בציוד המחשבי %בספרייה ידווחו לספרני .%חל איסור על ניסיונות תיקו תקלות על ידי מבקרי
הספרייה.

 . 11אוסף הספרייה
הספרייה מרכזת את אוס& מערכות המידע המודפסי %והאלקטרוני %וככזו היא נותנת שירות אקדמי למכללה.
מדיניות הרכישה של ספריית המכללה מכוונת ליצירת אוס& ההול %את מכלול הצרכי %של המכללה ,בהתא%
למגמות הפיתוח האקדמי של המכללה .יש לציי כי פיתוח תחו %חדש או העמקת תחו %או מסלול לימוד קיי%
מחייבי %יצירת תשתית ספרייתית מתאימה ,ובמקרי %רבי %בתו #פרק זמ קצר ,ומחייבת תוספת תקציבית
בהתא.%
בניית תשתית ספרייתית מידענית מתאימה הינה תהלי #מתמש #של שיתו& פעולה בי הסגל האקדמי לבי סגל
הספרני .%מסלולי הלימוד השוני %ישתפו את הספרייה על שינויי %והדגשי %בהוראה שיחולו לקראת שנת
הלימודי %הבאה .השיתו& יחייב את מסלולי הלימוד השוני %לדווח לספרייה מראש על כל תכנית לימודי %חדשה
שהמסלול מפתח ,ועל קליטה עתידית של אנשי סגל והמשמעות הספרייתית הכרוכה בכ.#

 11.1מטרות כלליות
הספרייה שותפה פעילה בפיתוח האקדמי של המכללה .על מנת לשרת את קהיליית המכללה שואפת הספרייה
להשיג ) במסגרת מגבלות התקציב ( מקורות מידע חשובי %על מנת להשיג את המטרות הבאות:
פיתוח האוס& והתאמתו לצרכי ההוראה במכללה.
יצירת תשתית עדכנית של מידע כללי בתחומי %קיימי %וחדשניי.%
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יצירת אוס& כתשתית לקידו %המחקר האקדמי של חברי הסגל האקדמי במכללה.
פיתוח אוס& עדכני ומותא %לנושאי לימוד ומחקר חדשי.%
האוס& הנדרש לענות על הדרישות הללו כולל :ספרי ,%כתבי עת ,וחומר לא ספרי – בדפוס או בצורה אלקטרונית
או בכל פורמט אחר.

 11.2אוספי הספרייה
כתבי עת מודפסי / %אוס& מדיה /
/
אוס& הספרי %הכללי  /אוס& היע1
אוס& מפות  /אוס& עמק הירד  /אוס& פרויקטי ,%עבודות גמר ,וסמינריוני %מצטייני%
האוס& מתחלק באופ כללי לחומרי %ספריי %וללא ספריי .%רוב הרכישה לגבי חומר ספרי :ספרי %וכתבי עת
מהווי %כ  45%מהאוס& והשאר מאגרי מידע וחומר אורקולי .רוב הספרי %וכתבי העת המודפסי %הנרכשי %ה%
בעברית .מאגרי המידע ברוב %באנגלית.
הספרייה משתדלת לרכוש בעברית כל חומר שהינו רלוונטי ומתאי %בתחומו וברמתו לתחומי הלימוד במכללה,
באנגלית האוס& הנרכש הינו על פי הזמנת מרצי.%

 11.3הקצאת משאבים עדיפויות והגבלות
בכל שנה יוקצה לספרייה סכו %כספי המותא %לצרכי המכללה לפיתוח האוס& :הספרי ,%כתבי העת וחומרי%
בפורמטי %נוספי.%
מספר העותקי%
הספרייה תרכוש עותק אחד מכל ספר.
הספרייה תרכוש עותקי %נוספי %של ספרי %הנחוצי %למספר רב של קוראי %לפי מפתח:
ספרי לימוד )(Text Book
עותק אחד לכל  15סטודנטי %הלומדי %במדעי הרוח והחברה,
עותק אחד לכל  6סטודנטי %הלומדי %בבית הספר להנדסה.
ספרי חובה שאינ %ספרי לימוד הספרייה תרכוש עד  2עותקי .%לקורסי %שבה %מעל  100סטודנטי %תרכוש
הספרייה עד  5עותקי %ל 2כותרי %מקסימו.%

 11.4כתבי עת מודפסים ואלקטרוניים
הספרייה תרכוש מנויי %לכתבי עת בתחומי הלימוד של המכללה .כתבי העת יוזמנו על פי המלצת רכזי המחלקות.
בהזמנת כתבי עת חדשי %יועדפו גרסאות אלקטרוניות .המגמה היא לרכוש כתבי עת אלקטרוניי %באופ מרוכז
באמצעות מלמ"ד.
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 11.5מאגרי מידע
הספרייה תרכוש מנויי %למאגרי מידע בתחומי הלימוד של המכללה על פי הרלוונטיות שלה ,%הכיסוי הנושאי,
רמת ההתעדכנות והקישוריות לטכסט מלא בכתבי עת אלקטרוניי.%

 11.6דילול האוסף
דילול אוס& הוא חלק בלתי נפרד מפיתוח אוס& בספרייה.
הדילול נעשה כאשר
יש שינוי בפורמט
פריטי %שאבדו  /ניזוקו
פריטי %שאיבדו את הרלוונטיות שלה%
פריטי %שהתגלו כלא אמיני%

 11.7מתנות
מתנות ה מקור חשוב להעשרת אוס& הספרייה בתחומי %שוני.%
תרומות כספיות שיתווספו לתקציב הספרייה יועדו לרכישות מיוחדות לפי תנאי התורמי %ובאישורו של מנהל
הספרייה.
תרומות של ספרי %וחומר אחר יתקבלו בתנאי %הבאי:%
נציג הספרייה יבדוק את האוס& המוצע לספרייה ,יתייע 1על פי הצור #במומחי %מבי הספרני %והסגל האקדמי
ויגיש את המלצותיו למנהל הספרייה .מנהל הספרייה ,לאחר שישקול את ההצעות יחליט על קבלת האוס&.
הספרייה תהייה רשאית לקבל רק חלק מ הספרי %שהוצעו כמתנה ,ולטפל בשאר כראות עיניה ובשיקול דעת.
הספרייה מקבלת כל פרסו %שיוצא במכללה.

 11.8רכש
 11.8.1פעילות הרכש
רכישת פריטי מידע הנדרשי %לצורכי הלימוד ,ההוראה ,והמחקר במכללה .ספרי לימוד ,מאגרי מידע ,כתבי עת,
ומולטימדיה .
פעילות הרכש נעשית בשיתו& פעולה הדוק ע %הסגל האקדמי במכללה.

 11.8.2נוהל רכש
כל חברי הסגל האקדמי יכולי %להזמי פריטי מידע ספרייתיי .%ביצוע הרכישה יעשה בהתא %למדיניות
הרכישה של הספרייה ובהתא %לזמינות המשאבי %המוקצי %לרכישה לאותה שנה.
על חבר הסגל המעוניי לרכוש ספר חדש למלא טופס הזמנת ספר מקוו אותו הוא ישלח אל מנהלת
הספרייה.
ספרי לימוד ומחקר  נרכשי %במש #השנה באופ שוט& 
ספרי לימוד לקורסי – ( Textbooks ) %נרכשי %אחת לשנה על פי בקשות אנשי הסגל המגיעות
לספרייה עד אמצע חודש יוני .רכישות נוספות יתבצעו במש #השנה במקרי %יוצאי דופ.
כתבי עת ומאגרי מידע – מזמיני %אחת לשנה לקראת שנת המנוי הבאה ,ומחדשי %מנוי בהתא%
לצור.#
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צוות הספרייה יוז %רכישת פריטי %נוספי %כהשלמה להצעות הסגל.
צוות הספרייה בודק ומתאי %את הרכישות על פי זמינות המשאבי %המוקצי %לרכישת פריטי ספרייה באותה
שנה.
צוות הספרייה ישלח הודעה למרצה על הגעתו של הפריט שנרכש על פי הזמנתו.
צוות הספרייה עוקב אחרי הגעת בזמ של חוברות כתבי העת ,עדכו הקטלוג בהתא %וטיפול בבעיות.
צוות הספרייה מקיי %קשרי %ע %ספקי המאגרי %לטיפול בתקלות בזמינות המקורות האלקטרוניי%
שהספרייה מנויה עליה.%

 11.8.3קריטריונים לבחירת פריטים
תדפיסי – %הספרייה יוצרת תדפיס רק על פי בקשת מרצה שיעביר את הבקשה בטופס הנדרש כ  6שבועות לפני
תחילת הסמסטר .הטופס יכלול את פרטי המרצה ,את הפרטי %הביבליוגרפי %המלאי %ואת פרטי הקורס .הכנסת
תדפיס לקטלוג הספרייה תעשה רק בהתא %לכללי %המקובלי %ביחס לזכויות יוצרי.%
נהלי הפקת תדפיס :
התדפיס יסרק על ידי הספרייה ויוכנס לקטלוג הספרייה ע %כל פרטיו הביבליוגרפי.%
הגישה לתדפיס נעשית דר #קטלוג הספרייה .פתיחת התדפיס מותנית בזיהוי הקורא כסטודנט /איש סגל.
מפות – מפות ירכשו על פי המלצת מרצי %בלבד.
חומר אורקולי – הספרייה תרכוש חומר אורקולי ) ,DVDוטכנולוגיות חדשות נוספות ( בנושאי הלימוד של
המחלקות השונות במכללה ,בהתא %למצב התקציבי ובהתייעצות ע %רכזי המחלקות.

 12וועדת ספריה
וועדת ספרייה היא וועדת מכללתית ,כפופה למועצה האקדמית של המכללה.

 12.1חברי הוועדה
בוועדת ספרייה יכהנו  9חברי.%
 יו"ר הוועדה – איש סגל אקדמי בכיר.
 מנהל /ת הספרייה  חבר /ה קבוע/ה בוועדה מתוק& התפקיד.
 נציגי %מכל מסלול לימודי ) %יו"ר הוועדה או הנשיא יפנו במכתב אל אנשי הסגל ויבחר מבי המועמדי(%
 ראש מנהל אקדמי

 12.2בחירת הוועדה
הוועדה תמונה על ידי הנשיא.
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 12.3משך כהונת הוועדה
חברי הוועדה ) למעט החברי %הקבועי %מתוק& תפקיד (%יכהנו בתפקיד %במש 3 #שני .%ע %תו %כהונתו של
חבר בוועדה יפנה יו"ר הוועדה לגופי %המתאימי %על מנת לבחור נציג אחר.

 12.4סמכויות הוועדה
 אישור תקנו הספרייה ,שינוי ,עדכו ,תיקו וכל פעולה דרושה אחרת.
 ועדת הספרייה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את נהלי הספרייה על פי צרכי %משתני.%
 החלטות על רכישת פריטי %חדשי %בהתא %לתקציב הספרייה ,לרבות גיבוש מדיניות הרכש.
 קביעת נהלי %והנחיות לטיפול באוס& הספרייה.
 קביעת מדיניות השאלה לסגל המרצי ,%סגל מנהלי וציבור הסטודנטי.%

 12.5תחומי פעילות הוועדה
 יו"ר הוועדה יביא לדיו בפני הוועדה ולאישורה את עיקרי המדיניות שגובשה  ,את חלוקת התקציב
והקצאת המשאבי %עליה %החליט יחד ע %מנהל/ת הספרייה.
 פיתוח הקשר בי הספרייה לגורמי %השוני %במכללה ) .סגל אקדמי ,סטודנטי(%
 גיבוש מדיניות קבלת תרומות ספרי %לספרייה.
 גיבוש המלצות לארגו כוח אד %בספרייה.
 כל בעיה הקשורה לפעילות הספרייה.

 12.6ישיבות הוועדה
יו"ר וועדת ספרייה יכנס את הוועדה לפחות ארבע פעמי %בשנה ,וכ תכונס לישיבות מיוחדת על פי הצור.#

 .13מנהל/ת הספרייה
 כפו& לנשיא המכללה בכל הקשור לניהול האקדמי של הספרייה ,ולמנכ"ל בכל הקשור לניהול המינהלי.
 מנהל/ת הספרייה יהיה בעל תעודה אוניברסיטאית בלימודי ספרנות ,בעל תואר שני לפחות ובעל ניסיו
בניהול.
 מנהל/ת הספרייה יהיה אחראי על ניהול הספרייה ,על השימוש במשאבי %ובתקציבי %של הספרייה
ויקבע את חלוקת %הפנימית בהתא %למדיניות הספרייה.
 מנהל/ת הספרייה יהיה אחראי לבחירת %ומינויי %של עובדי הספרייה בתאו %על המנכ"ל.
 מנהל/ת הספרייה יהיה משתת& קבוע במועצה האקדמית.
אחריות
מנהל הספרייה אחראי ליישומו של נוהל זה.
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