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עלון ספריית הר הצופים
למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
תשע"ז

הקדמה
צוות ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
מתכבד להגיש את עלון הספרייה לשנת הלימודים תשע"ז ,ובו
סיכום פעילות הספרייה בתחום פיתוח האוסף ,שיפוץ ושידרוג
מערכות ,שינויים בכוח אדם ,הדרכות לקוראים,
ואירועים שהתקיימו בספרייה במהלך השנה.

פיתוח האוסף  -רכש
ספרים  -במהלך השנה רכשה הספרייה
באופן פרטני כ 6,000-ספרים במגוון תחומים
ושפות ,מתוכם כ 1,500 -ספרים אלקטרוניים.
זאת בנוסף למאות אלפי ספרים אלקטרוניים
המתעדכנים מדי שנה במסגרת חבילות
המנויים.
- open access projects
הספרייה הצטרפה לפרויקט
Language Science Press Collection
במסגרת Knowledge unlatched
סרטים  -כ 150-סרטים נרכשו במהלך השנה.
כתבי עת  -רשות הספריות רכשה לאחרונה
חבילות כתבי עת במדעי הרוח והחברה
מהמו"לים הבינלאומיים Sage
ו Taylor & Francis -ועברה למנוי הכולל
את כל כתבי העת של .Emerald
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פיתוח האוסף – המשך
מאגרי מידע חדשים וחידוש מנויים
במסגרת מאמצינו להרחבת כלי המחקר העומדים לרשות החוקרים והסטודנטים
:נרכשו השנה המאגרים הבאים
Flavius Josephus Online .1
Met Opera on Demand .2
Knowledge Unlatched 2016 .3
Oxford Research Encyclopedia of Politics .4
Patrologia Orientalis Database .5
Ifat Digger .6
CEPR Discussion Papers Online .7
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שירותי הספרייה –
השאלה בין-ספרייתית
גם השנה המשכנו לפתח את שירות
ההשאלה הבין-ספרייתית ,המאפשר
לקוראינו לשאול ספרים ולהזמין מאמרים
ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל
בעלות סמלית.

שיפוץ ,מיחשוב ושדרוג מערכות
 בסוף חודש יולי  2017עברו ספריותהרשות לתוכנת ניהול חדשה בשם עלמא
וממשק חדש לקורא בשם פרימו (המכונה
אצלנו  ,)HUFINDמבית אקס ליבריס.
 אתר הספרייה חודש ושודרג. גם השנה הוספנו כונני  SSDלמחשביםרבים ברחבי הספרייה ,לצורך הגברת
הביצועים.
 מטעני "רב קו" הוצבו בקומת הכניסה שלהספרייה (סמוך לאולם כתבי עת) ,לנוחות
הקוראים.
 כיתת המחשבים בקומת הכניסה (כיתה )329עברה שיפוץ נרחב שכלל החלפה של
מערכת מיזוג האוויר ,החלפת כל המחשבים
במחשבים חדשים ,והצבת כיסאות חדשים.
 במהלך השנה נרכשו מחשבים וסורקיםחדשים שהוצבו בקומת הכניסה ובאולמות
הקריאה.
 חדרים  501ו  502עברו שיפוץ .חדר 502יחד עם חדרים  401ו  402נוספו למערכת
הזמנת חדרי הלמידה ,המאפשרת לקוראים
להזמין חדרי לימוד בקבוצות.
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שינויים בכוח אדם
מינויים :
 אסנת לוי ,מנהלת שירותי קוראים עברה לנהל את ספריית הרמן.במקומה התמנתה לתפקיד אירית לינדר.
 תמר גנאור ,ראש צוות הדרכה ,עברה לרשות הספריות והתמנתה לתפקיד רכזת מאגרי מידע.ספרנים חדשים בספרייה :
 יהודית גרטנר התקבלה לתפקיד ספרנית במחלקת השאלה בני בר יהודה התקבל לתפקיד ספרן תחום יהדות דניאלה מיכאלי התקבלה לתפקיד ספרנית שירותי קוראים -אסראא עאמר התקבלה לתפקיד ספרנית שפה וספרות ערבית וקיטלוג

בהצלחה לכולם בתפקידיהם החדשים!

הדרכות
 הדרכות כלליות  -בשבועיים הראשונים ללימודים התקיימו הדרכות לסטודנטים החדשים. במהלך השנה התקיימו הדרכות ייעודיות לקהלים שונים :תלמידי חו"ל ,סטודנטים מהמכינה,תלמידי ריפוי בעיסוק ועוד.
 התקיימו הדרכות על התוכנות לניהול ביבליוגרפיה זוטרו ומנדליי. התקיימו הדרכות חיצוניות במגוון נושאים -הדרכה על ויקיפדיה ,הדרכת טיפים בגוגל ,סדנתמחברים מטעם חברת  ,Elsevierסדנה על מאגר ,SCOPUS
הדרכה על תוכנת ( Atlasתוכנה לניתוח איכותני) ועוד.
 נערכו ביקורים של גורמי חוץ שכללו סיור בספרייה והדרכה על קטלוג הספרייה והמאגרים:ביקור בכירים ממוסדות באפריקה ואסיה (במסגרת קורס במכללת תל-חי),
ביקור קבוצת מורים ומורות מסין.
נשמח לקבל פניות להדרכות בנושאים שונים במהלך שנת הלימודים.
נא לפנות אל מחלקת שירותי קוראים,
msrefer@savion.huji.ac.il

02 - 5881587
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אירועי תרבות  -השקות ספרים

הגל השלישי

גם השנה ערכנו מפגשי השקות לספרים
שכתבו חברי סגל האוניברסיטה:
 - 16.11.2016השקת ספרה של
ד"ר דיאנה דולב:
The Planning and Building of The
Hebrew University, 1948-1919: Facing
The Temple Mount

The War of 1948

 - 14.12.2016השקת ספרה של
גב' דיאנה דניאל שרים :מדרשי שיר
 - 20.3.2017השקת הספר "הגל השלישי"
בעריכתם של פרופ' אלי פודה ופרופ' און וינקלר
טראומת הכובש ,הקולנוע ,האינתיפאדה

 - 10.5.2017השקת הספרThe War of 1948 :
בעריכתם של פרופ' אברהם סלע
ופרופ' אלון קדיש
 - 28.5.2017השקת הספר:
The Self in Performance
בעריכתה של ד"ר סוזאנה פנדזיק
 - 6.6.2017השקת ספרה של פרופ' רעיה מורג:
"טראומת הכובש ,הקולנוע ,האינתיפאדה"

Global Women, Colonial Ports

 - 13.6.2017השקת ספרה של
ד"ר ליאת קוזמא:
.Global Women, Colonial Ports
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אירועי תרבות-
מפגשי תרבות ,הופעות
והקרנות סרטים

7.12.2016

 - 7.12.2016הופעות בכניסה לספרייה
לרגל יום מכון קונפוציוס
חג החנוכה תשע"ז  -הדלקת נרות
בשיתוף עם מקהלת הסטודנטים של
האוניברסיטה העברית בניצוחה של
גב' ענת רובינשטיין
 - 18.1.2017מגדר ומשלב בתרגום שירי
זמר ,בהשתתפות מר דוד בן נחום,
פרופ' גלעד צוקרמן ,ד"ר יזהר בן נחום
 - 21.3.2017הדגמת קליגרפיה יפנית
בכניסה לספרייה
 24.4.2017יום השואה  -הרצאתו של
מר אדי מור על זכרונותיו מהפרהוד
בעיראק

חג החנוכה תשע"ז

 - 3.5.2017הקרנת סרטה של
גב' עביר זייבק-חדד "נשות החופש"
 - 5.6.2017הרצאתה של
ד"ר ג'ו-יאן רי בנושא מצב זכויות האדם
בצפון קוריאה ,והקרנת סרט תיעודי
על צפון קוריאה .ההרצאה התלוותה
לתערוכת ציורים בכניסה לספרייה
 - 24.5.2017מופע מוסיקה הודית
בכניסה לספרייה
 - 26.6.2017הופעה של מקהלת
הסטודנטים של האוניברסיטה העברית
בניצוחה של גב' ענת רובינשטיין ,בכניסה
לספרייה לרגל סיום שנת הלימודים
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24.5.2017

3.5.2017

תערוכות

 - 7.12.2016פתיחת תערוכת ציורים
בהשראת ספריו של פרימו לוי
 - 21.3.2017תערוכה על המשוררת
הארגנטינית אלחנדרה פיזרניק ,בשיתוף
עם החוג ללימודים רומאניים
ולטינו-אמריקניים
באוניברסיטה העברית בירושלים.
 - 24.4.2017הקרנת סרטונים לרגל יום
השואה :ארבע קהילות יהודיות נכחדות,
בשיתוף עם בית הלל.
 - 27-25שבוע קטלוניה בכניסה
. .4.17
לספרייה ,לרגל שבוע הספר הקטלאני
 - 11-3 .5.17תערוכת אמנות וקליגרפיה
סינית ,הדגמת קליגרפיה וציור
 - 5.6.2017פתיחת תערוכת ציורים
בכניסה לספרייה בנושא פגיעה בזכויות
אדם בצפון קוריאה

5.6.2017

נשמח להמשך שיתוף פעולה עם
החוגים השונים.
נא לפנות אל מחלקת שירותי קוראים
msrefer@savion.huji.ac.il

02 - 5881587
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