ספריה
שנתון תשע"ח

הספרייה
מנהלת הספרייה
גב' סמדי מלמד
טל04-6653722 :

e-mail: smadi@kinneret.ac.il

שעות פתיחת הספרייה:
19:00 -8:00
ימים א' –ה'
יום ו' וערבי חג 12:00– 8:00
שירותי הספרייה ניתנים משעת הפתיחה ונפסקים רבע שעה לפני סגירת הספרייה.
הודעות על שינויים בשעות הפעילות מפורסמות על גבי לוחות המודעות ובאתר הבית של
הספרייה.
הספרייה במכללה ממוקמת במבנה ה"ספרייה" ,זהו מבנה חדש ומושקע שזכה בפרסי עיצוב.
המקום מותאם וידידותי לסטודנטים ,למרצי המכללה ולציבור הרחב.
ספריית המכללה מהווה צומת חשוב במערכת האקדמית.
ייעודה העיקרי במתן עזרה ותמיכה לסגל האקדמי ולקהל הסטודנטים באיתור חומר ובהשגתו.
אוספי הספרייה ושירותיה נועדו לאפשר לימוד והרחבת ידע ,ביצוע מטלות לימודיות ,הכנה
לבחינות ומחקר.
באוסף הספרייה שלוש מאות אלף פריטים ספריים ולא ספריים (מקוונים) העומדים לרשות
לקוחות הספרייה.
אוסף הספרייה הפרוש על פני ארבע קומות הספרייה ,כולל את כל תחומי הידע הנלמדים
במכללה .לכל תחום דעת יש אזור מיוחד ,על פי מספרי מיון בשיטת דיואי.
אוספים עיקריים  :האוסף הכללי ,כתבי עת מודפסים וכתבי עת אלקטרוניים ,סמינריונים,
פרויקטים ,חומר אור -קולי ,ספרים מקוונים ,ספרי יעץ – אנציקלופדיות ,שנתונים סטטיסטיים,
מדריכים ,מילונים ,מאגרי מידע ,תדפיסים אלקטרוניים.
שירותי הספרייה כוללים :עיון ולימוד באזורי הקריאה ,גישה למאגרי מידע וכתבי עת
אלקטרוניים ,יעץ ,הדרכות לשימוש במאגרי מידע ,הדרכות קבוצתיות על פי בקשת המרצים,
הדרכות אישיות באיתור מידע ,שירותי השאלה מקומית ובינספרייתית.
לרשות הקוראים עומדות תחנות עבודה לחיפושים במאגרי מידע אלקטרוניים בתחומים רבים,
באמצעותם ניתן לקבל מאמרים בטקסט מלא ,ורשימות ביבליוגרפיות.
אל רוב המאגרים הללו קיימת גישה מהמחשב הביתי וממחשבים במכללה.
החיפוש בקטלוג הספרייה חסמב"א – חיפוש ספרים ומאמרים בבת אחת  -פתוח לכל.
בתחילת כל שנת לימודים מחויבים הסטודנטים החדשים לעבור שיעור "להכרת הספרייה"
השיעור מועבר על ידי הספרניות .מטרת השיעור לתת לסטודנטים החדשים כלים להתמצאות
בסיסית בספרייה ,להכיר את שירותיה המגוונים ובעיקר לתת ידע בשימוש בקטלוג הספרייה .ללא
שיעור זה אין אפשרות לשאול ספרים מהספרייה.
השאלת הספרים בספרייה היא אישית בלבד ומתבצעת עם הצגת כרטיס סטודנט או כרטיס קורא.

הגישה לקטלוג הספרייה ,למאגרי המידע ,לכתבי העת האלקטרוניים היא דרך אתר הבית של
הספרייה המתעדכן באופן תדיר בקישורים למקורות המידע הרלבנטיים לתחומי הלימוד
במכללה.
 - http://lib.kinneret.ac.il/אתר הבית של הספרייה.
מחכים ומצפים לראותכם ,זכרו כי הדרך להצלחה עוברת בספרייה.

