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 אירועי תרבות בספרייה

 השקות ספרים
  השקת הספרThe Jewish Wardrobe: From the Collection of the 

Israel Museum, Jerusalem  

בהשתתפות: פרופ' רחל אליאור, ד"ר כרמלה אבדר, ד"ר אסתר יוהס )עורכת 

 הספר(. 

ד"ר הגר סלומון ראש תוכנית מוסמך לחקר פולקלור ותרבות עממית בירכה 

נאה, ראש מרכז משגב ירושלים לחקר והוראת -את הבאים, ופרופ' ירון בן

 מורשת יהודי ספרד והמזרח הנחה את האירוע.

סאלם, עיראק תחילת המאה -בערב הוצגו פרטי לבוש מאוסף משפחת אשר

 .02 -ה

 

  השקת ספרו של פרופ' גדעון ארן, "קוקיזם: שורשי גוש אמונים, תרבות

 המתנחלים, תיאולוגיה ציונית, משיחיות בזמננו"

בהשתתפות: ד"ר תומר פרסיקו, פרופ' עמנואל אטקס, מר יהודה עציון, ד"ר 

 מיכאל פייגה ופרופ' גדעון ארן.

פרופ' תמר אלאור מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה הנחתה את 

 האירוע.

 

 "השקת ספרו של פרופ' יהואש הירשברג "קסם האופרות של ורדי 

ובר ופרופ' יהואש ‘פינצ-בהשתתפות:  ד"ר מנואלה קונסוני, פרופ' רות הכהן

 הירשברג.

 פרופ' אדוין סרוסי מהחוג למוסיקולוגיה הנחה את האירוע. 

 

 לומרמן, פרופ' תמר זילבר ופרופ' -השקת ספרם של פרופ' עמליה אוליבר

 שליט "מנהיגים חברתיים בישראל"-אבנר דה

ליפשיץ, מר רן כהן, פרופ' -בהשתתפות: מר ראובן אברג'יל, גב' תמי רוב

שליט. פרופ' חנוך -לומרמן, פרופ' תמר זילבר ופרופ' אבנר דה-עמליה אוליבר

 גוטפרוינד נשיא האוניברסיטה לשעבר הנחה את האירוע.

 

 "השקת ספרה של ד"ר גל ונטורה "השד שיצא מן הבקבוק 

בהשתתפות: פרופ' לנה שילוני, פרופ' שלום צבר, פרופ' דרור ורמן וד"ר גל 

 ונטורה.

עיני מהחוג לתולדות האומנות, ופרופ' -את האירוע הנחתה ד"ר שרית שלו

 ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח בירך את המשתתפים.

 

  ,השקת ספרה של פרופ' רעיה מורגWaltzing with Bashir: Perpetrator 

Trauma and Cinema 

בהשתתפות: ד"ר סנדרה מאירי, פרופ' רעיה מורג, הבמאי אבי מוגרבי 

 והבמאית תמר ירום. 

ד"ר סנדרה מאירי מהאוניברסיטה הפתוחה הנחתה את האירוע, ופרופ' ורד 

 סרוסי, דיקנית הפקולטה למדעי החברה בירכה את המשתתפים.-ויניצקי

 

  אירוע לכבוד הופעת הספר בעברית "באוהלי ישמעאל: תולדות היהודים

 בארצות האסלאם" מאת: מרטין גילברט. 

 עלון
 ספריית

הר הצופים למדעי 
 הרוח והחברה

 ע"ש בלומפילד
 

 פעילויות הספרייה 
 בשנת הלימודים תשע"ד 
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הערב נערך בשיתוף "המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון", ובשיתוף 

המרכז למחקר ולהוראה של מורשת יהדות ספרד והמזרח".  —"משגב ירושלים 

 נאה, ד"ר חיים סעדון, גב' לבנה זמיר.-השתתפו: מר עודד זינגר, פרופ' ירון בן

ששון, נשיא האוניברסיטה העברית, ופרופ' רחל מילשטיין, ראש -פרופ' מנחם בן

 המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון בירכו את הנוכחים. 

 אשר, מהחוג לשפה וספרות ערבית הנחה את האירוע.-פרופ' מאיר בר

 

  ,השקת ספרו של פרופ' יהודה מורלי 

L’oeuvre impossible: Claudel, Genet, Fellini 

 )היצירה הבלתי אפשרית: קלודל, ז'נה ופליני(

בהשתתפות: פרופ' תרז מלאכי, פרופ' בטי רויטמן, פרופ' סיריל אסלנוב, ד"ר 

 יואל גרינברג.

גב' קרן כהן מהחוג ללימודי התיאטרון הנחתה את האירוע, פרופ' ראובן עמיתי, 

פינצ'ובר, ראש בית הספר -דיקן הפקולטה למדעי הרוח ופרופ' רות הכהן

 לאומנויות בירכו את הנוכחים.

 

  השקת הספר "סיפורי הנביאים" מאת: מוחמד בן עבד אללה אלכסאאי, תרגמה

 מערבית: אביבה שוסמן

הערב נערך בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון, השתתפו: ד"ר 

יאיר שיפמן, ד"ר יוסף ויצטום, פרופ' רחל מילשטיין, והמתרגמת: ד"ר אביבה 

 שוסמן. 

 פרופ' ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח בירך את המשתתפים.

 

   השקת ספרם של פרופ' אדוין סרוסי ופרופ' מוטי רגב, "מוסיקה פופולרית

 ותרבות בישראל"

השתתפו: מר עודד ארז, פרופ' אריאל הירשפלד, פרופ' תמר אלאור, פרופ' מוטי 

 רגב ופרופ' אדוין סרוסי.

פינצ'ובר, ראש בית הספר לאומניות בירכה את הנוכחים ופרופ' -פרופ' רות הכהן

 נפתלי וגנר מהחוג למוסיקולוגיה הנחה את האירוע.

 

 "השקת ספרה של ד"ר טליה שגב, "חצי חצי: על ישראלים ממוצא עדתי מעורב 

 בהשתתפות: פרופ' גד יאיר, פרופ' מומי דהאן, גב' דנה קפלן וד"ר טליה שגב.

דרש מבית הספר למדיניות ציבורית הנחתה את האירוע. -ד"ר לימור סמימיאן

תלמידי המחלקה לסוציולוגיה מיטל וינסטוב ויונתן וסקאז ליוו את הערב בקטעי 

 קריאה.
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 ערבי עיון ומפגשי תרבות:  

 "מפריז לירושלים" 

 ערב עיון לכבוד מסירת אוסף הספרים של פרופ' סוזי דופרן ז"ל )פריס(.

פנר, ד"ר אנדריאה -נהר, ד"ר אמה מעיין-בהשתתפות: פרופ' אלישבע רבל

 קונטסה ופרופ' ואסיליקי טצמאקאדה.

פרופ' ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח, גב' נעמי אלשייך מנהלת 

 עיני בירכו את המשתתפים.-הספרייה וד"ר שרית שלו

 הדלקת נרות בחנוכה 

מדי ערב התקיים בכניסה לספרייה טקס הדלקת נרות בהשתתפות סטודנטים 

 וצוות הספרייה.  

  "ערב עיון ותערוכת צילומים בנושא.  -"מיתוס "המפתח" הפלסטיני מבעד לעדשה 

הערב בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון, נערך בהשתתפות: 

 טל, מר אנטון שלחאת, מר רוני שקד, פרופ' עמיקם נחמני.-פרופ' דניאל בר

פרופ' ראובן עמיתי, דיקן הפקולטה למדעי הרוח ופרופ' מאיר חטינה, ראש 

המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון בירכו את המשתתפים. פרופ' אלי 

 פודה מהחוג ללימודי המזרח התיכון הנחה את האירוע.

 הרצאת אורחProf. Raoul David Findeisen, University of Vienna -  

 ההרצאה בשיתוף מרכז פריברג ללימודי מזרח אסיה בנושא:

"The Invention of Chinese Children's Literature – 

The Role of (Mediated) Translation from the Swiss Robinson  

(1812-27) to Harry Potter (1997- 2007)"  

  בולים בארצות ערב" –"סיפור גדול בממדים קטנים 

 ערב עיון ותערוכת בולים בשיתוף המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון.

השתתפו: פרופ' מאיר חטינה, פרופ' עמי איילון, פרופ' אלי פודה, ד"ר אייל ג'יניאו, 

 מר אייל דוד, ד"ר עמרי ניר, ד"ר נגה אפרתי, ד"ר מירה צורף.

פרופ' ראובן עמיתי דיקן הפקולטה למדעי הרוח ופרופ' רחל מילשטיין, ראש 

ציגלמן מהחוג -המרכז לחקר האסלאם ע"ש נחמיה לבציון וגב' אירינה בוצ'בר

 ללימודי האסלאם והמזרח התיכון בירכו את המשתתפים.

  "חקר היהדות הדתית בשואה –"בסתר הרעם 

הרצאת אורח לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה בשיתוף היחידה לדת ומסורת 

באוניברסיטה מפי גב' אסתר פרבשטיין, ראשת המחלקה ללימודי השואה 

 במכללה ירושלים.

 את הערב הנחה מר אריה סלומון, רכז דת ומסורת באוניברסיטה העברית.

 .ספרות, מוסיקה וקולנוע של הקאריביים 

-שגרירות הרפובליקה הדומיניקנית בישראל, החוג ללימודים רומאניים ולטינו

אמריקאיים וספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה, ערכו שבוע תרבות 

 קאריבית של הרצאות, תערוכת צילומים ומוסיקה.

 מפגש עם זמרת הפאדו כריסטינה בראנקו והסופר והעיתונאי טיאגו סאלאזר 

-לרגל יום תרבות פורטוגל. המפגש נערך על ידי החוג ללימודים רומאניים ולטינו

 אמריקאיים בשיתוף הספרייה.
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 תערוכות:

  משיכות" של האמנית אניטה שטרובל. התערוכה עסקה  –תערוכת ציורים"

 בתהליך החושי והרגשי של המתבונן בציורים.

האמנית הושפעה בעיקר מהציור האקספרסיוניסטי הגרמני, בגלל החשיבות של 

 הצבע והתפיסה עצמה של האמנות כתהליך חושי ורגשי.

 .תאטרון המעלות" שהיה לאמפיתאטרון" 

תערוכת כרזות מאוסף ארכיון האוניברסיטה העברית בנושא הקמתו ופעילותו של 

תאטרון המעלות כמבנה שהוקם כדי לתת מענה דחוף להתכנסות לאלפי מוזמנים 

 לטקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית. 

 

 נגישות 

לרגל יום הנגישות הבינלאומי, הספרייה בשיתוף דיקנט הסטודנטים הציגה 

תערוכה חזותית המשקפת את החשיבות בהבנת הצורך להנגשה ולמתן הזדמנות 

 שווה לכל.

 

  :שנה להשכלת גליציה" 022תערוכה לרגל כנס "מגלי טמירין 

 בתערוכה הוצגו מוצגים בלתי מוכרים מהשכלת גליציה.

 

 מיתוס "המפתח" הפלסטיני מבעד לתמונה 

תערוכת צילומים בנושא מיתוס "המפתח" הפלסטיני מבעד לתמונה שצולמה על 

 ידי מר רוני שקד ממכון טרומן, התערוכה היתה חלק מערב עיון בנושא.

 

 "תערוכת בולים בנושא "בולים בארצות ערב 

התערוכה בשיתוף התאחדות בולאי ישראל הוצגה בספרייה, וכללה בולים נדירים 

 מארצות האסלאם. 

 התערוכה היתה חלק מכנס בנושא בולים מארצות ערב.

 

 Cartazes – Azulejo  

תערוכת צילומים בנושא: קרמיקה פורטוגזית בשיתוף החוג ללימודים רומאניים 

 אמריקאיים.-ולטינו

 

 החוג לתאטרון מציג 

תערוכת צילומים של החוג לתאטרון המציגה תמונות שצולמו בשלושה פרויקטים 

אמנותיים, אשר נוצרו בשנים האחרונות בסדנאות השונות של החוג והוצגו בפני 

 קהל.

 

 ספרות, מוסיקה וקולנוע של הקאריביים 

אמריקאיים, שנערכה -תערוכת צילומים של החוג ללימודים רומאניים ולטינו

 בשבוע תרבות הקאריביים בנושא ארצות הקאריביים, מנהגים ותרבות.

 

 תערוכת תרבויות מזרח אסיה 

לכבוד ימי תרבות של החוג ללימודי אסיה, הספרייה בשיתוף החוג ערכה תערוכת 

 חפצים ובגדים לאורך דרך המשי.

 

  מוסיקת הפאדו 

אמריקאיים בשיתוף -לרגל יום תרבות פורטוגל, החוג ללימודים רומאניים ולטינו

עם הספרייה ערכו ערב תרבות עם זמרת הפאדו כריסטינה בראנקו והסופר 

והעיתונאי טיאגו סאלאזר, לערב התלוותה תערוכת צילומים והסברים בנושא 

 מוסיקת הפאדו.

 

 עולם ועמלו", תערוכת צילומים" 

תערוכת צילומים של הצלם אלי ורון בנושא אנשים בעבודה. הצלם טייל ברחבי 

העולם והנציח יום עבודה שגרתי עבור אלפי אנשים. דרך הצילומים, ניסה הצלם 
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להעביר צבעים, קולות וריחות המאפיינים את חייהם של אותם אנשים העוסקים 

 בעבודתם.

 

 הקרנות סרטים:
 "מונית לגונדר"

לרגל סיום שנת הלימודים הוקרן הסרט התיעודי "מונית לגונדר", סרט מסע נפשי 

ורגשי על יהודים ממוצא אתיופי שעלו ארצה בילדותם, מתוודעים לעולמם הקודם 

-ולסביבה שבה גדלו אבותיהם. בסיום הסרט נערך דיון עם במאי הסרט אלי טל

 .אל

 

 מח' הדרכה

 ,EDS -מערכת חיפוש חדשה לקטלוג הספרייה 

Vufind  
במהלך שנת הלימודים תשע"ד הוטמעה מערכת חיפוש חדשה לקטלוג הספרייה. 

מדגימה את השינויים המהותיים שעוברים על עולם  Ebscoמערכת זו מבית 

 EDS = Ebsco Discoveryהחיפוש והפרסום האקדמי. המערכת המכונה 

Services  מאפשרת חיפוש במספר מאגרי מידע במקביל לחיפוש בקטלוג ובכך

 מיישמת שני עקרונות חדשניים בעולם המידענות:

 בתיבת טקסט אחת, וסינון לפי פרמטרים שונים. –חיפוש "גוגלי" 

חיפוש משולב בקטלוג ובמשאבים אלקטרוניים התופסים נפח גדל והולך מכלל 

 הרכש של הספרייה.

 

 הדרכות
במהלך השנה, מחלקת ההדרכה קיימה הדרכות שונות לקהלים מגוונים. 

 ההדרכות התקיימו על הנושאים הבאים:

הדרכות בשימוש בספרייה לסטודנטים חדשים, הדרכות מתקדמות לתארים 

 מתקדמים וסגל וכן לקהלי חוץ.

 הדרכות על מאגרי מידע ייעודיים למדעי הרוח ולמדעי החברה.

 .EndNote onlineסדנאות על תוכנת ניהול הביבליוגרפיה 

 סדנת טיפים באופיס וגוגל.

 הדרכות על ספרים אלקטרוניים.

 .Scopus, ועל מאגר Web of Scienceהדרכות על מאגר 

 סדנת עריכה בויקיפדיה, בהנחיית מומחים בתחום. 

הדרכות נוספות התקיימו לגורמי חוץ בין היתר לשלוש קבוצות של ראשי מוסדות 

אקדמיים ומנהלי ספריות ממדינות שונות באפריקה. בהדרכות אלו עלו שאלות 

שונות, שהעידו כי אותם אתגרים עומדים בפני ספריות אקדמיות במקומות שונים 

בעולם, כגון: הנגשת חומר דיגיטלי, זכויות יוצרים לתוכן מגוון, שינוי אופי הספרייה 

 בעידן למידה קבוצתית ועוד.

 

 מאגרים חדשים 
 במהלך השנה התווספו מאגרים עשירים ומגוונים לאוסף הספרייה:

 :Ebscoארבעה מאגרים מבית 

Business Source Complete  המכסה את תחום מנהל עסקים )הכולל גישה

 (;Harvard Business Reviewבטקסט מלא לכתב העת הנחשב 

SocIndex  ;המכסה את תחום הסוציולוגיה 

Political Science Complete המכסה את תחומי מדע המדינה ויחסים בין- 

 לאומיים; 

  Film & Television Literature Index ,המכסה מידע בתחומי תקשורת

 קולנוע וטלוויזיה. 

ארבעת המאגרים הללו הינם מאגרים מעמיקים ומשמעותיים, וכוללים תוכן רב 

 העתיד לספק תוספת משמעותית להוראה וללמידה. 
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המספק לראשונה גישה  מאגר אוצר הלשון הספניולית לדורותיה )לדינו(

 טקסטואלית למילים, שורשים ומונחים בשפת הלדינו. -היפר

Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics 

 אנציקלופדיה מקוונת בתחום השפה היוונית העתיקה

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics 

 אנציקלופדיה בתחום השפה העברית

CIAO  (Columbia International Affairs Online)  מאגר לטקסט מלא

  והפניות של כתבי עת, ספרים ומקורות נוספים בתחום יחסים בין לאומיים.

English Historical Documents   מקורות ראשוניים במגוון תחומים

 בשפה האנגלית. 

 PhilPapers מאגר חשוב בתחום הפילוסופיה המשלב מאמרים, בלוגים

 פרסום.-ודיונים טרום

ספרים  002,222המכיל גישה לכ   Ebscoמאגר ספרים אלקטרוניים של 

אלקטרוניים במגוון רחב של נושאים. כל הספרים נגישים דרך קטלוג 

 הספרייה.

Cambridge Historical Online   מאגר ספרים אלקטרוניים המכסה

 תחומים נרחבים ותקופות שונות בהסיטוריה. 

Oxford Scholarship Online  חבילות ספרים אלקטרוניים בתחומי

 .0205-0204פילוסופיה ומשפטים מהשנים 

 De Gruyter)   Der Islam, Zeitschrift fuer die(ארכיבים של כתבי העת

Alttestamentliche Wissenschaft 

 

 קורס הכרת הספרייה
כבכל שנה, קורס הכרת הספרייה התקיים במרחב הווירטואלי במודל. בקורס 

זה קיימות מספר לומדות לשימוש עצמי, המציגות נושאים שונים בתחום 

השימוש בספרייה. הקורס הינו חובת מעבר לסטודנטים שנה א' בפקולטות 

למדעי הרוח, החברה ומנהל עסקים והשנה נרשמו אליו גם סטודנטים מבית 

 הספר לחינוך. 

 מחלקת מדיה ומוסיקה
 סמינרים וכנסים 

מחלקת מדיה ומוסיקה אירחה סמינרים וכנסים שהשתמשו בתשתיות 

 ובמכשור המתקדם של המחלקה לצורך קיום האירועים:

 הכנס הבינלאומי של החוג לתקשורת בניהולה של פרופ' רעיה מורג.

 כנס הדוקטורנטים בהתנהגות אירגונית בשיתוף בית ספר למנהל עסקים.

 "קולנוע נאצי" בניהולו של ד"ר עופר אשכנזי. -כנס מכון קובנר 

 

 פרויקטים במחלקה
 המרת קלטות שמע מוזיקליות לאחסון דיגיטלי.

 .DVDהמרת קלטות וידיאו לפורמט 
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 הקרנות סרטים מיוחדים
 .BLU RAYהקרנת בכורה בארץ של סרט ברזילאי בטכנולוגית 

 

 עמדות צפייה במחברות בחינה
 חדש במחלקה: עמדות צפייה במחברות הבחינה של הסטודנטים.

 

 חידושים ושדרוגים 
 מחשבי הספרייה ומסכי הספרייה הוחלפו ושודרגו.

 מחשבים ניידים הניתנים להשאלה במחלקת ההשאלה. 02הוספו 

  נוספה אפשרות להדפסה ממכשירים סלולריים ומחשבים ניידים )הדפסת ענן(.

 שודרגו המדפסות ומכונות הצילום. 

 .-windows 7הוחלפה מערכת הפעלה של כל מחשבי הספרייה ל

הוכנסו תוכנות ומכשור חדש לעמדות בעלי מוגבלויות: מכשיר להגדלת הטקסט, 

 תוכנה להגדלת הפונט במחשב. 

שודרג מערך התקשורת האלחוטית בכל רחבי הספרייה לאור השימוש הגובר 

 במחשבים ניידים.

 

 חדר נצר לזכרו של פרופ' אמנון נצר 
בקומה הרביעית של הספרייה הוקם חדר סמינרים לזכרו של פרופ' אמנון נצר 

מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, מגמת איראן. החדר הוקם הודות 

 Amnon Netzerהמרכז למורשת של יהודי איראן ע"ש אמנון נצר ) של לתרומה

Center for Iranian Jewish History and Heritage אנג'לס. -( הממוקם בלוס 

איש ומאובזר במערכת וידאו קונפרנס מתקדמת.  02–06החדר מכיל מקום ל 

 מהחדר ניתן לצאת למרפסת פנורמית המשקיפה על ירושלים.

הרצאות, ישיבות ושיחות ועידה עם  ,החדר ישמש לימי עיון, כנסים, סדנאות

 ניתן להזמין את החדר דרך מזכירות הספרייה. גורמי חוץ שונים.

 

 אולמות קריאה
אורגן מחדש לפי צרכי המשתמשים, והועבר  4אוסף ספרי יעץ המתכת בקומה 

 למדפי העץ.

 בכל קומות הספרייה נוספו מדפים חדשים לפי הצורך.

 

  מחלקת כתבי עת
הורדו במספר כתבי העת בנייר והעברתם לפורמט אלקטרוני, לאור צמצום 

 והוספו מקומות ישיבה לקוראים. במרכז האולם כונניות תצוגת כתבי העת שעמדו

 כתבי העת בלועזית עברו סידור מחדש לפי סדר האלפבית.

 אזור העבודה של הספרנים הוכשר לישיבה עבור הקהל.

בכניסה לאולם הוצב לוח מודעות עם עדכון כתבי העת החדשים שנרכשו 

 והפורמט שהוזמן. 

 

 תרומות גדולות שהתקבלו לספרייה
 אוסף מעיזבונה של פרופ' דליה כהן ז"ל 

האוסף כולל עבודות מחקר של תלמידיה, ספרי תאוריה ותווים. מחקריה חשפו 

כמה מן העקרונות האוניברסליים וכללי היסוד של המוסיקה, המוסיקה הערבית 

 העממית בישראל.

 אוסף מעיזבונו של פרופ' ישראל אדלר ז"ל 

 אוסף עשיר ומכובד הכולל ספרי מוזיקה יהודית. 

   ,מוזיקולוגו ישראלי מלחיןאוסף מעיזבונו של קלוד אברבנאל ז"ל. 

 אוסף עשיר ומקיף של תווים של מוזיקה קלסית מערבית.

   .הספרייה קיבלה תרומת ספרים ממכון קונפוציוס 

   ספרים בתחומי הספרות,   10הספרייה קיבלה מהשגרירות האמריקאית

 ההיסטוריה והתרבות האמריקנית.  
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 ספרים אלקטרוניים
אנו נמצאים בעידן של מהפכה דיגיטלית בכל הקשור לספרים אלקטרוניים. 

מהפכה זו החלה ביצירת עותקים אלקטרוניים עבור הצרכן הפרטי, וחדרה גם 

לאור למו"לים הגדולים, דבר אשר אפשר גם לספריות לרכוש עותקים כאלה.  

מגמה זו, הרחיבה הספרייה את רכש הספרים האלקטרוניים ממו"לים וספקים 

 שונים במגוון תחומים.

 

 סריקת תזות
 חידשנו את סריקת התזות לתארים מתקדמים.  

ני נגישות דרך קטלוג הספרייה ממחשבי  התזות בפורמט האלקטרו

 גישה מרחוק" מהבית. –האוניברסיטה או דרך "סמבה 

 

 שינויים בכוח אדם בספרייה
, רינה החלה את דרכה 0204פרשה לגמלאות במרץ רינה קירשנבאום 

באוניברסיטה בספרייה לפילוסופיה בגבעת רם בקמפוס אדמונד י' ספרא ועם 

המעבר לספריית הר הצופים התמנתה לספרנית פילוסופיה, מדעי הדתות 

וקוגניציה. במהלך השנים יצרה קשרים טובים ומפרים עם סגל המורים 

והתלמידים בחוגים השונים, הייתה קשובה לצרכיהם, ודאגה לפתח אוסף 

איכותי ועשיר. רינה בלטה בהשכלתה הנרחבת בתחומי מדעי הרוח, 

 ובמקצועיותה הרבה בתחום הספרנות.

החלה לעבוד באוניברסיטה  רחל, 0204פרשה לגמלאות במאי רחל קנגיסר 

כספרנית המפות עם הקמת ספריית הר הצופים. במהלך השנים דאגה לפתח 

ומפות קיר מהארץ והעולם,  את האוסף ולהעשירו בחומרים שונים: מפות

אטלסים, תבליטים וכל דבר שיכול לשרת ולסייע לסגל המורים והתלמידים 

באוניברסיטה העברית. במהלך השנים פיתחה ויזמה שירותים חדשים  

שהוכנו ע"י הקרטוגרפים של  דיגיטציה של מפות הקירומגוונים, ביניהם 

המחלקה לגיאוגרפיה. בעבודתה בלטה במסירות ואחריות, מקצועיות והשכלה 

 נרחבת בתחומי עיסוקה.

אנו מבקשים להוקירן על שנות עבודתן המסורות ולאחל להן הצלחה בדרכן 

 החדשה. 

 מונתה ראש צוות חומר לא ספרי )מדיה, מוזיקה ומפות(.אלה קוליק 
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 EBSCOמאגרי מידע של 

 י שגרירות ארצות הברית“תרומת ספרים ע

 CIAOמאגרי מידע של 

http://www.mslib.huji.ac.il/he/eresources/maps-project.html


 
HEADLINE GOES HERE 

When you’re writing a newsletter: 

 Ask yourself what you’re trying to accomplish and 

focus on that goal. 

 Make your newsletter easy to read by keeping 

each chunk of information easy to scan. Use 
headlines, short paragraphs, and bullet points 
throughout. 

 Whenever possible, include timely news so that 

each edition is fresh. 

 Be sure to proofread your newsletter. 

 Always provide a way for recipients to stop 

receiving the newsletter.  

Continue newsletter text here. Continue newsletter 

text here. Continue newsletter text here. Continue 

newsletter text here. Continue newsletter text here. 

Continue newsletter text here. Continue newsletter 

text here. Continue newsletter text here. 

SUBHEAD GOES HERE  

Continue newsletter text here. Continue newsletter 

text here. Continue newsletter text here. Continue 

newsletter text here. Continue newsletter text here. 

Continue newsletter text here. Continue newsletter 

text here. Continue newsletter text here. Continue 

newsletter text here. Continue newsletter text here. 

Continue newsletter text here. Continue newsletter 

text here. Continue newsletter text here. Continue 

newsletter text here. Continue newsletter text here. 

Continue newsletter text here. 

 

 
 

MO

YOUR NAME HERE 
YOUR TAGLINE GOES HERE 
 

 

 

 

 

 

Delete text and place photo here. 

CALL OUT GOES HERE 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 A Bulleted list or call out goes here 

 

 

 

 נתונים סטטיסטיים -מחלקת ההשאלה 
 השאלות לסמסטר. 0007 –מחשב נייד  –הפריט הכי שימושי בספרייה

 קוראים פעילים  05053בספרייה רשומים כ 

 מתוכם:

 7450 -תלמידי תואר ראשון 

 3510 –תלמידי תואר שני 

 807 –תלמידי תואר שלישי 

 815 –מרצים 

 4735ספרים,  534,222כותרים, מתוכם:  822,222 -אוסף הספרייה כולל כ

 02,077סרטים,  7,765כתבי עת אלקטרוניים,  82,222כתבי עת מודפסים, 

 מפות ועוד. 72,222ספרים אלקטרונים,  075,222תקליטורים, 

 זמנית מחוץ לספרייה.-ספרים מושאלים בו 50822כ 

 הספרים הכי פופולריים בשמורים: 

 הסתברות / תלמה לויתן, אלונה רביב 

 משפט בינלאומי / רובי סיבל 

 מיקרו כלכלה / יצחק אורון, נילי מארק, גליה עופר  -מבוא לכלכלה 

פוליטיקה העולמית :מגמות ותמורות / צ'רלס קגלי, יוג'ין ויטקופף ; תרגום: חדוה 

 ארליך ; עריכה מדעית: אהרון קליימן.

 

 שונות
  'הספרייה הרחיבה את שעות פעילותה במהלך חופשות הסמסטרים א' וב

. הדבר נעשה לבקשת אגודת 00:32ועד  8:32והייתה פתוחה בין השעות 

 הסטודנטים.

  הוקצה לאזור "רעש",  0במהלך חופשת הסמסטר, חלק מאולם הקריאה בקומה

 אזור למידה בקבוצות. 
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שימוש ברשת אלחוטית בקמפוס  נתונים 
 באדיבות  ברוך לזרוס מרשות המיחשוב

  



 ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד
 

 האוניברסיטה העברית בירושלים
 1012520ירושלים, 

 20-5880587: מחלקת הדרכה 20-5880004: השאלה מחלקת

  20-5880000 כתבי עת: 20-5880034 מחלקת מדיה

   20-5883400מפות: 

  

 170-0-5300435מספר פקס:

 אתר הספרייה
http://www.mslib.huji.ac.il 
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