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הדרכה כללית לתלמידי האקדמיה על מבנה
הספרייה
שעות פתיחה:
א'-ד' 19:00–9:00
18:00–9:00
ה'
שישי  ,שבת וערבי ח ג – סגור

למה צריך חשבון קורא
לאחר שתאשרו את הצפייה בהדרכה נפתח לכל אחד מכם חשבון קורא ובעזרתו תוכלו:
 .1להשתמש במאגרי המידע המקוונים של האקדמיה
 .2לשאול הביתה עד  12פריטים (ספרים או תווים) בו זמנית ,בכפוף לסטטוס ההשאלה של הפריטים.

סטטוסים של פריטים ,תנאי ההשאלה וקנסות
תנאי ההשאלה לפי הסימנים הבאים בחלק התחתון של הפריט:
מדבקה לבנה עם טקסט מודפס בלי עיגול צבעוני או כתב יד בלי סרט צבעוני 4 :שבועות עם הארכה אוטומטית.

מדבקה לבנה עם טקסט מודפס עם עיגול כחול או כתב יד על סרט כחול :שבוע עם הארכה אוטומטית.

1

מדבקה לבנה עם טקסט מודפס עם עיגול צהוב או כתב יד על סרט לבן או צהוב :לילה (אפשר להוציא אחרי 17:00
ויש להחזיר עד  12:00למחרת).

מדבקה לבנה עם טקסט מודפס עם עיגול אדום או כתב יד על סרט אדום :לא להשאלה.

קנסות על האיחורים:
ספרים ותווים שיוצאים לשבוע או ארבעה שבועות 1 – :ש"ח על כל יום איחור.
•

הקנס מתחיל רק אחרי שפג תוקף כרטיס הקורא ,או אחרי תום תקופת ההשאלה אחרי שמישהו הזמין את
הפריט והפריט לא חזר.

ספרים ללילה –  4ש"ח ליום איחור ,החל משעה  12:00ביום בו הפריט היה צריך לחזור.

הזמנות והחזרות
•
•
•
•

פריטים היוצאים לשבוע או ארבעה שבועות עוברים הארכה אוטומטית אם אין עליהם הזמנה.
פריט שהוזמן אי אפשר להאריך .אם אתם צריכים פריט מושאל ,בצעו הזמנה כדי שההארכה תיחסם .אם
פריט שברשותכם מוזמן תקבלו הודעת .e-mail
פריטים מושאלים יש להחזיר לדלפק לידי הספרן.
בשעות שהספרייה סגורה בלבד אפשר להחזיר פריטים מושאלים באמצעות תיבת ההחזרות מחוץ
לספרייה ,קרוב למעלית.

פריט שלא ניתן להשאלה
•

פריטים שאינם יוצאים מהספרייה אפשר לצלם או לסרוק (לצורך לימוד עצמי בכפוף לחוק זכויות יוצרים).
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•

השימוש בסורק הוא חינם .הסורק לא מחובר למדפסות!

•

מכונות צילום :שתיים בתוך הספרייה ואחת מחוץ לדלת .השימוש במכונות הצילום הוא בתשלום .יש
מסמך הוראות שימוש מקוון ומודפס.

•
•
•

הוצאת פריטים למכונת הצילום מחוץ לספרייה מחייבת השאלה באמצעות דלפק ההשאלה.
פריטים מהארכיון אסור להוציא מהספרייה .אפשר להשתמש בהם בתוך הספרייה רק עם השארת תעודה
מזהה.

הספרייה :הוראות כלליות
•
•
•
•

יש לשמור על השקט.
יש לכבות טלפונים ניידים או להעביר למצב רטט ,ואין לדבר בטלפון.
אנא בדקו את המיקום של הפריט הנדרש במחשב ואל תוציאו מדף שלם.
פריטים שהוצאתם והשתמשתם בהם נא להשאיר על השולחנות ולא להחזיר אותם למדף בעצמכם.
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•

בספרייה אסור לאכול ולשתות .אסור לפתוח את מכונות הצילום.

עליכם לצפות בעוד שני קובצי הדרכה לשירותי הספרייה (מותאמים לפי פקולטות):
 .1אולמות הספרייה
 .2חיפוש בקטלוג הספרייה ובכלי הגילוי של החומרים המקוונים.
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