הדרכה לתלמידי מוסיקה קלסית
חיפוש בקטלוג ובכלי הגילוי של הספרייה
בספריית האקדמיה יש אוסף גדול של ספרים ,תווים והקלטות לצפייה ולהאזנה.
בנוסף ,האקדמיה רכשה ספרים ומאמרים מקוונים ומאגרי תווים והקלטות לצפייה ולהאזנה.
האוסף המקוון איננו דיגיטציה של האוסף שבספריה.
חיפוש במאגרים המקוונים מתבצע בנפרד.

חיפוש בקטלוג הספרייה
גישה מאתר האקדמיהjamd.ac.il :
תפריט ראשי – ספרייה – קטלוגים ומאגרי מידע – קטלוג הספרייה.
רוב הקטלוג הוא באנגלית .רק תווים של מוסיקה ישראלית וספרים בעברית מקוטלגים בעברית.

או בקישור ישירjamd.exlibris/co.il/F :

חיפוש בסיסי
ברירת המחדל היא חיפוש ממילים מכל שדה ב"ספרייה מרכזית" (ללא הארכיון ואוסף המקהלה הקמרית) .אפשר
לעבור לאוסף אחר או לחפש רק בתוך סוג חומר מסוים.
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 oנבצע חיפוש פשוט לדוגמה violin sonatas
 oכותבים את מילות החיפוש בחלון החיפוש ולוחצים על הכפתור אישור או  ENTERבמקלדת.
 oקיבלנו  2172תוצאות ,לא כולן באמת סונטות לכינור

אם לא בטוחים באיות ,אפשר להשתמש בסימן שאלה בסוף מילה או במקום אות אחת באמצע מילה.
למשל ,החיפוש ? Prokימצא את .Prokofiev
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במקום "מילים מכל שדה" אפשר לחפש בשדה מסוים או לדפדף בשדה מסוים כגון כותר ,מחבר ,מבצע או נושא.
הנושאים כולם באנגלית .מלחין יכול להיות נושא אם זה ספר עליו .בתווים ובהקלטות ,נושא הוא צירוף של הרכב
וז'אנר .נדגים דפדוף בנושאים המתחילים .sonatas violin :מקבלים את רשימת הנושאים:

הנושא הראשון הוא סונטות לכינור (ללא ליווי) .עכשיו מקבלים באופן ממוקד  156תוצאות ממוקדות סונטות לכינור
בלי ליווי (לסונטות לכינור עם פסנתר אפשר להמשיך בדפדוף עד ).Sonatas (violin and piano

תוצאות החיפוש
 oאפשר למיין את התוצאות לפי מחבר ,כותר ,מו"ל ,שנה ומס' מדף.
 oזמינות פריטים ניתן לבדוק בשדה "מצאי/מושאל" .המונה של השבר מציין כמה עותקים מושאלים,
המכנה מציין כמה עותקים קיימים בספרייה בסך הכול.
 oכניסה לרשומה המלאה של הפריט מתבצעת בלחיצה על מספר התוצאה.
 oאם מצאתם מה שרציתם ,יש לרשום ולזכור את מספר המדף המלא של הפריט ולפי זה למצוא את הפריט
על המדף.
 oאם הפריט נמצא בארכיון (מס' מדף מתחיל ב )AIMאו באולם האזנה וצפייה (מס' מדף מתחיל ב CDאו
 )DVDאו אם אתם מתקשים למצוא אותו ,נא לפנות לספרן.
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אם יש רק חמש תוצאות או פחות ,רואים רק את התוצאה הראשונה .כדי לראות את כל התוצאות יש לבחור
בתפריט התחתון "."results list
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חיפוש מתקדם
לוחצים על "חיפוש מתקדם" ומקבלים ממשק עם  3חלוניות חיפוש .אפשר לבחור שם שדות שונים לחיפוש ,וניתן
לכתוב מילות מפתח בכל חלונית ,לא חובה למלא את כולן.
בעמודה "מספר רשומות" מקבלים תוצאה לגבי כל שדה חיפוש ואחר כך את התוצאה המשותפת .בלחיצה עליה
מקבלים את רשימת התוצאות .התוצאה  0כתוצאת שדה חיפוש לפעמים יכולה לסמן על שגיאת כתיב.
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הזמנת פריט והזדהות לקטלוג
מי שרשום לספרייה רשאי להזמין פריט מושאל .לחיצה על קישור "הזמנה" מובילה לדף הזדהות לקטלוג.

יש להכניס מספר קורא או מס' ת.ז .גם בתור שם המשתמש וגם בתור הסיסמה.

אחרי הכניסה יש ללחוץ על " "GOועוד פעם על "."GO

כלי גילוי לחומרים המקוונים
מסך ראשי
גישה מאתר האקדמיהjamd.ac.il :
תפריט ראשי – ספרייה – קטלוגים ומאגרי מידע – חיפוש במאגרים המקוונים
או בקישור ישירBit.ly/jamdlib :
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חלונית חיפוש ראשית (ברירת מחדל יש )3
אפשרות לבחור שדות :מחבר ,כותר ועוד.

הזדהות במערכת
הגישה לחומרים המלאים מוגבלת למורי ולתלמידי האקדמיה בעלי חשבון קורא .צוות הספרייה יפתח חשבונות
אחרי השלמת הדרכה.
שם משתמש בדרך כלל jamID :כש ID-זה תעודת זהות בלי אפס פותח ועם ספרת ביקורת.

הסיסמה כנ"ל; בדרך כלל עם קו תחתי לפני המספר.

7

חיפוש במאגרים המקוונים
 oברירת המחדל היא חיפוש בחומרים שיש גישה לטקסט המלא שלהם.
 oדוגמת חיפוש במאגריםStravinsky Oedipus :
 oבחלונית רושמים את החיפוש הרצוי
 oמתחת לחלונית רואים את כמות התוצאות ()423

מיון תוצאות לפי סוגי חומר ("סוגי מקורות")
בתצוגה הראשית רואים את סוגי המקורות העיקריים
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כשיש הרבה סוגי מקורות בוחרים "הצג עוד" ורואים את כל הסוגים

צמצום התוצאות לפי סוג חומר תווים  +כניסה לפריט
 oבוחרים סוג חומר תווים ומעדכנים
 oלוחצים על  Full Textגם כשהחומר הוא לא באמת טקסט
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מאגר הצפייה Classical Score Online
כניסה למאגר
לפעמים המאגר הזה דורש אשרור נוסף .לחצו לכניסה על קישור Jerusalem Academy Music and Dance

תווים לצפייה
רואים את התווים המלאים ,ואפשר לנווט לפרק מסוים.

הערה * :תווים קלסיים שלא תחת זכויות יוצרים יהיו באתר החינמי  .imslp.orgסטרווינסקי בזכויות עד שנת .2041

חומרי האזנה וצפייה
 oלאקדמיה מנוי על מאגר  .Naxos Music Onlineלמאגר זה יתרונות על  YouTubeואפילו על :Spotify
 oיותר הקלטות איכותיות
 oבלי הקלטות לא מקצועיות
 oכיתוב אמין
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 oחיפוש מסודר
 oאפשרויות חיפוש נוספות
אפשרות לייצר רשימת השמעה אישית.
ההקלטות להאזנה מקוונת בלבד.

סרטים לצפייה מתוך Classical Performance Online
לאקדמיה מנוי על  ,Classical Performance Onlineאוסף סרטים גדול הכולל אופרות ,יצירות מחול וקונצרטים.
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חיפוש חומרים עיוניים לכתיבת עבודה
 oלקבלת חומרים שיש אליהם גישה מלאה ,נישאר עם ההגבלה "טקסט מלא".
 oלצמצום לחומרים מוסמכים בלבד נבחר "הערכת עמיתים"
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 oאפשר לצמצם תאריכים כדי לא לקבל תוצאות ישנות מדיי
 oנבחר סוגי חומר :כתבי עת וספרים אלקטרוניים
בחיפוש לדוגמה  Stravinsky Oedipusהתוצאה הראשונה היא מאמר ממאגר  JSTOR,שהוא אחד ממאגרי
המאמרים העיקריים ויש לנו גישה רק לחלק ממנו.
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חיפוש שלם בתוך ג'סטור JSTOR
החיפוש בכלי הגילוי יודע לחפש בג'סטור רק בכותרות .בשביל תוצאות מלאות מג'סטור צריך לבחור כפתור ג'סטור
בתפריט  More Providersוהחיפוש שביצענו מתבצע מחדש בתוך ג'סטור.

עכשיו נשלפות גם תוצאות רלוונטיות שחלק מהמילים שחיפשנו נמצאות רק בתוך הטקסט שלהן ולא בכותרת.
למשל המאמר ""Stravinsky and his Latin Texts
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ספקי תוכן נוספים ורשימת המאגרים
לספרייה גישה למקורות עיוניים מקוונים נוספים:
 oהאנציקלופדיה  Grove Dictionary of Music and Musiciansב 29כרכים

 Garland Encyclopedia of World Music oב 10כרכים
 oספרים מקוונים שקנינו (מפורטים גם בקטלוג)
 oמאתר האקדמיה אפשר להגיע לרשימה המלאה של המאגרים.

חיפוש בעברית
מקלידים את מילות החיפוש בעברית ,לדוגמה "סטרווינסקי".

התוצאה "פולחני האביב" היא מאמר מתוך כתב העת ״מחול עכשיו״ באמצעות מפתח חיפה לכתבי עת עבריים;
התוצאה "בלט רוס של דיאגילב" היא ספר מקוון במאגר ״כותר ספרי עיון״

גישה לכתבי עת עבריים של ג’סטור
לפעמים מתקבלות תוצאות שהמקור שלהם במאגר העברי של ג'סטור .כשתנסו להיכנס ,המאמר לא ייפתח.
הגישה אליו רק דרך הספרייה הלאומית (בקשו מספריית האקדמיה הנחיה).
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חיפוש חומרים שאינם זמינים בטקסט מלא
לפעמים כדאי להגיע גם לתוצאות שאינן זמינות בטקסט מלא.

מבטלים את ההגבלה לטקסט מלא בלבד.
מקבלים הפניות לחומרים מודפסים (בלי קישור לטקסט המלא) .יש לשמור את הפרטים ולהמשיך לחפש:

בתוצאות יכול לצאת מאמר מכתב עת שקיים בדפוס בספרייה (בקטלוג הספרייה יופיע רק שם כתב העת) ,או
מאמר שאפשר להזמין בהשאלה בין ספרייתית באמצעות צוות הספרייה.
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