שירותי הספרייה


עיון חופשי באוספי הספרייה המוצגים בשיטת "המדף הפתוח"



מתן יעץ והדרכה



השאלת ספרי קריאה



השאלת ספרי עיון בהתאם לתנאי ההשאלה



שירותי חיפוש בקטלוג המקוון של הספרייה ובמאגרי מידע



תמיכה להכנת שיעורי בית וכתיבת עבודות בכל שעות פעילות הספרייה



שימוש בעמדות מחשבים נייחים ומחשבים ניידים למטרות לימוד וחקר



שירותי צילום והדפסה

שירותי השאלה:
זכות השאלת ספרים הינה אישית ,ואינה ניתנת להעברה מתלמיד לתלמיד.
תלמידים רשאים לשאול עד שני פריטים בו זמנית ,ספר אחד בעברית וספר אחד באנגלית או
ספר קריאה אחד וספר עיון אחד.
ספרי יעץ  :אין השאלת ספרי יעץ פרט למילוני אוקספורד ומילונים בערבית הקיימים במספר עותקים
וניתנים להשאלה לשיעורים ומבחנים בלבד.
ספרי עיון :פריטים בעלי מדבקה אדומה אינם ניתנים להשאלה ,אלא לעיון בספרייה בלבד.
ספרי עיון הקיימים בספרייה במספר עותקים ניתנים להשאלה לשלושה ימים בלבד.
ספרי לימוד בספרייה מיועדים לעיון בין כתלי הספרייה בלבד ואינם ניתנים להשאלה.
ספרות יפה :משך ההשאלה לספרי קריאה הוא חודש ימים עם אפשרות להארכת תקופת ההשאלה .ניתן
להאריך את תקופת ההשאלה בדלפק ההשאלה בלבד .ניתן לקבל הארכה לספר במידה ולא קיימת עבורו
רשימת ממתינים.
ספרי שירה ומחזות ניתנים להשאלה לשלושה ימים בלבד.
החזרת ספרים :הספרייה משרתת את כלל אוכלוסיית בית הספר ,ואיננה מאפשרת להחזיק בספרים
המושאלים לתקופה העולה על פרק הזמן שנקבע .לרשות הקוראים תא החזרת ספרים הנמצא בכניסה
לספרייה .לאחר סיום שעות פעילות הספרייה ,ניתן להחזיר ספרים דרך התא והקוראים יזוכו למחרת היום.
תלמיד שלא יחזיר ספר במועד הנקבע ,יקבל תזכורת ויתבקש להחזיר את הספר בהקדם האפשרי .אם הספר
לא יחזור לספרייה עד שבוע לאחר מועד ההחזרה ,לא יורשה התלמיד לקבל שירותי הספרייה ,כגון השאלת

ספרים ,שימוש במחשבים ,שירותי צילום והדפסה ועניינו יועבר לטיפול מרכז שכבה .תלמיד שאיבד ספר או
שהספר שברשותו ניזוק ,יחויב בתשלום המחיר המלא של הספר.
עמדות חיפוש :לרשות התלמידים קיימות שתי עמדות חיפוש נפרדות לאיתור מידע בקטלוג המקוון של
הספרייה ובמאגרי מידע .כמו כן ,הגישה לקטלוג ניתנת גם מסביבת הספרייה בריאלידע.
הדרכות :הדרכות וש יעורים בספרייה לכיתות ולקבוצות לימוד ייערכו בתיאום מראש עם המורים .הדרכות
אישיות בחיפוש מידע בקטלוג המקוון ובמאגרי מידע יינתנו לכל תלמיד.
אנא פנו לספרייה לתיאום הדרכות.
שירותי יעץ :שאלות ובקשות לשירותי יעץ ושירות ביבליוגרפי ניתן להפנות לצוות הספרייה:
sifriya@reali.org.il

