דף מידע על שירותי הספרייה
הספרייה

ברוכים הבאים אל ספריית המרכז האקדמי כרמל
ספריית המרכז משרתת את אוכלוסיית הסטודנטים ,המרצים והעובדים של המרכז.
בספרייה ספרים ,כתבי-עת ,סרטים ומאגרים מידע בתחומים שונים כגון משפטים ,מנהל עסקים ,פסיכולוגיה,
חינוך ,מחשבים ועוד.
אוסף הספרייה מאורגן ברובו בשיטת המדף הפתוח,
המאפשר גישה ישירה אל החומר.
על  -מנת לבצע חיפוש בחומרי הספרייה יש להיכנס
ל אתר הבית של הספרייה  .האתר נגיש דרך האינטרנט
ופתוח לציבור הרחב .באתר תמצאו מידע על שירותיה
השונים של הספרייה (מערכת חיפוש אחד ,מאגרי המידע,
סרטוני ההדרכה ועוד) וגם מידע על ספרים חדשים.
כדי לאתר ספר או מאמר ,נשתמש במערכת חיפוש אחד
שנמצאת בדף הבית של הספרייה .מערכת זו משמשת
לאיתור חומרי ספרייה ומשלבת חיפוש בקטלוג הספרייה
ובמאגרי מידע ,כך שניתן למצוא דרכה ספרים ,כתבי עת,
תדפיסים ,וגם מאמרים מתוך מאגרי המידע.
בספרייה עומדים לרשותכם מספר מאגרי מידע
בתחומים שונים .הכניסה אל מאגרי המידע מתבצעת
באמצעות הזדהות עם סיסמת הידיעון.
בספרייה קיימת עמדת יעץ  ,בה תוכלו לקבל סיוע,
הנחייה והכוונה בשאלות הקשורות לאיתור החומר
הדרוש לכם לצורכי הלימוד .כאן יעזרו לכם לרכוש כלים
לאיתור מידע באופן יעיל ועצמאי.
בספרייה פועלת מערכת הארכת השאלה אוטומטית ,
המאריכה בכל יום את הפריטים שהשאלתם .אך שימו
לב כי ספרים שהוזמנו על -ידי קורא אחר אינם ניתנים
להארכה .לכן יש לעקוב אחרי תאריך ההחזרה בכרטיס
הקורא הנגיש דרך הקטלוג ,ולהחזיר את הספרים במועד.
ספר שיוחזר באיחור יגרור דמי איחור וסגירה של
כרטיס ההשאלה עד שישולמו דמי האיחור במלואם.

צוות הספרייה עומד לרשותכם בכל
שאלה ובעיה.

חלק מהחומר נמצא באוסף השמורים של הספרייה
(מאחורי דלפק ההשאלה) .באוסף זה מצויים חומרי
לימוד הנדרשים בקורסים השונים .חלק מהספרים
השמורים ניתן להשאיל למשך לילה (משעה אחת לפני
הסגירה ועד השעה  01.11ביום שלמחרת).
בספרייה  01עמדות מחשב ל שימו ש הסטודנטים .
עמדות המחשב משמשות לצרכי לימוד ,והן מחוברות אל
שרת המדפסות כך שניתן לשלוח מסמכים להדפסה מכל
עמדה .בספרייה יש גם מערכת אינטרנט אלחוטי ,
שהכניסה אליה דורשת הזדהות וסיסמה.
במכללה יש מספר מכונות צילום ומדפסות הנמצאות
בטיפולה של חברה חיצונית .לצורך שימוש במכונות יש
לרכוש כרטיס צילום במכונה המיועדת לכך ,הנמצאת
בחדר הצילום בספרייה .עלות הרכישה של כרטיס
הצילום הנה ( ₪ 01במטבעות בלבד) .עלות צילום/
הדפסה הנה  01אג' לדף.
כללי התנהגות בספרייה

הספרייה היא מקום לימוד ,לכן יש לשמור בה על
שקט .לרשותכם חדר עבודה בקבוצות בו ניתן
לקיים שיחות.
אין להיכנס לספרייה עם תיקים  -לרשותכם
עומדים תאי אחסון הסמוכים לכניסה.
אין להשאיר בתיקים חפצים בעלי ערך.
אין להיכנס לספרייה עם אוכל ושתייה.
חל איסור להפעיל בספרייה טלפונים סלולאריים.
בהשאלת ספרים יש להציג כרטיס סטודנט או
תעודה מזהה אחרת.

ניתן ליצור עמנו קשר דרך הטלפון או
באמצעות הדוא“ל ואנו נשמח לעזור.

שעות הפעילות של הספרייה
ימים א  -ב04:11 - 10:11 :
ימים ג  -ד04:11 - 14:11 :
01:11 - 14:11
יום ה:
) 12:45 - 08:00מדי שבועיים(
יום ו:

טלפון40-29/4400138 :
דוא“לlib.carmel@carmel.ac.il :

שינויים בשעות הפתיחה יפורסמו באתר
הספרייה.

