
 מחול ותנועה לתלמידי    אולמות הספרייה 

 אולם הקריאה 

 אזור הדלפק 

 כניסה לספרייההדלפק ההשאלה נמצא מול 

 ארון ספרי יעץ וספרים המלווים קורסים, בהם:  ההשאלה לדלפק מיןבארון בכניסה מי

 

• International Encyclopedia of Dance  )זמינה לכם גם מקוונת אך ללא התמונות( 

 אנציקלופדיה לבלט בשני כרכים ולמחול מודרני בכרך שלישי.  •

• Encyclopedia of World Music   זמינה לכם גם מקוונת(, כוללת גם מחול אתני בין(

 לאומי. 

 מדףההמשמעות של מספר 

 ארצות הברית. בעיקר אולם הקריאה ממוין כמו רוב הספריות בארץ לפי שיטת ספריית הקונגרס 

 מופרדים בנקודה.  ייה יש כתובת המורכבת משני חלקים לכל פריט בספר

וממספר )לפי   (GV: בספרי המחול, המורכב מאותיות )עד הנקודה יש קוד תוכן המדף •

   וישראלי מחול יהודי:  GV1704שיטת הקיטלוג(, למשל 

 בדרך כלל של מחברים.תי, יב-אחרי הנקודה יש אותיות וספרות לפי סדר אלף •

שאחרי האותיות אחרי הנקודה, ורק אחרי הנקודה הם מספרים עשרוניים. המספרים  •

 . B3ולפני  B2נמצא אחרי  B29לדוגמה, 

 מבנה הספרייה 

של  ולאוסף תווים בחלק שסמוך לכניסה( אוסף אולם הקריאה נחלק לאוסף ספרים ) •

 חלון לקיר.מהנחש לסירוגין מהקיר לחלון וארונות הספרים והתווים מסודרים כמוסיקה. 



  

 בתוך כל ארון, הפריטים מסודרים בעמודות •

הוא הפריט האחרון במדף התחתון בעמודה עליון הלפני הפריט הראשון במדף הפריט ש •

 שלפניו. בעמודה 

 טלוג המקוון.המדויק יש למצוא בקהמדף את מספר  •

 אוסף ספרי המחול והתנועה

הנושאים השאלה. הי של הספרייה קרוב לדלפק ספרי המחול מרוכזים בקיר הקדמ •

 העיקריים במחול: 

 נושא  מספר 

GV1585   מילונים ואנציקלופדיות –מחול 

GV1587   כתב תנועה  –מחול 

GV1590   סוציולוגיה ופילוסופיה  –מחול 

GV1601  כללי   –תולדות המחול 

 GV1607– GV1619  לפי תקופות  –תולדות המחול 

GV1623– GV1715  לפי ארצות   –תולדות המחול 

GV1704  מחול ישראלי ויהודי 



 נושא  מספר 

GV1785   אודות הכוריאוגרפים 

GV1790  )אודות יצירות מחול )בלטים 

GV1799   חינוך לילדים  –מחול 

GV1800 תנועה 

   GV1810  אנטומיה ופיזיולוגיה 

GV1820  תרפיה במחול 

GV3829  פסיכולוגיה וקוגניציה 

 

   של הספרייה האחורי קיר ה

 

 בקיר האחורי של הספרייה יש אוסף ספרים שאינם בתחומי המוזיקה  

• A –   אמנות 

• F –  פולקלור 

• L –  ספרות 

• T –  תיאטרון 



 זנה והצפייה אאולם הה

 

 בעיקר כהרחבה של חדר מחשבים. אולם ההאזנה והצפייה משמש 

רוב ההאזנה והצפייה כיום מקוונות. הרבה חומרים שאין בווב החופשי יש במאגרים שבמנוי של 

   האקדמיה. פירוט נמצא בהדרכה על החומרים המקוונים.

   .אוסף פיזי של חומרי האזנה וצפייהבנוסף קיים בספרייה 

מסחריות של יצירות מחול אמנותי )בלט קלאסי ומחול מודרני(,  קלטות די וי די  350האוסף כולל כ 

קלטות די וי די   200ורובו אינו זמין לצפייה מקוונת בשום צורה. בנוסף, יש אצלנו אוסף מיוחד של כ

 לא מסחריות שקיבלנו ממרכז סוזן דלאל. 

 קלטות וידאו של יצירות מחול שאינן זמינות בפורמט דיגיטלי.  100יש עדיין גם כ

אוסף ההאזנה והצפייה נמצא בארונות סגורים, והגישה אליו רק באמצעות צוות הספרייה לפי 

 מספר המיון בקטלוג הממוחשב. 

את חומרי ההאזנה והצפייה אסור לקחת הביתה. השאלה לשיעור אפשרית תמורת תעודת זהות. 

עצמי את כל   מוד יש לכם אישור חוקי )לאחר חתימה על טופס שימוש הוגן( להעתיק למטרות לי

 , אך בפועל קלטות הדי וי די המסחריות מוגנות מפני העתקה. החומרים שבספרייה

  

 


