חזרנו!
ביום ראשון ה 24.5.2020
הספרייה באקדמית כנרת נפתחת במסגרת ה"תו הסגול"
הספרייה עושה את מירב המאמצים על מנת לשמור על בריאותכם וביצעה את ההתאמות הנדרשות
לפי "התו הסגול".

עקבו אחר ההנחיות העשויות להשתנות מעת לעת.
עדכונים באתר הספרייה ,בפייסבוק הספרייה במכללת כנרת ובאינסטגרם הספרייה באקדמית כנרת.

כניסה לספרייה




הכניסה לספרייה תתאפשר לסטודנטים ולמרצים בלבד.
לפני הכניסה יש לחטא ידים באלכוג'ל
יש להצטייד במסכת הגנה ,לא תתאפשר כניסה לספרייה ללא מסכה.

שעות פתיחת הספרייה
הספרייה ,במכללה האקדמית כנרת ,תהייה פתוחה
בימים א'-ה' בין השעות .9:00-16:30
בימי ו' הספרייה תהיה סגורה.

השאלת והחזרת ספרים
דלפק ההשאלה  -יש לבצע הזמנת ספרים מראש באמצעות המייל או הווטסאפ.
הספרים יאספו ע"י צוות הספרייה ויושאלו על שמכם.
הספרים ימתינו לכם בדלפק ההשאלה המצוי בכניסה לספרייה.
החזרת ספרים לספרייה תהייה באמצעות תיבת החזרת הספרים בלבד הנמצאת בכניסה לספרייה.
ספרים שיוחזרו לספרייה מהשאלה יבודדו למשך  72שעות ורק לאחר מכן יוחזרו לאוסף.
הספרים המושאלים הוארכו עד ה  14.6.2020לאחר תאריך זה מערכת ההשאלות וההחזרות
תמשיך לפעול כרגיל .והיה ותהייה בעיה מיוחדת יש להתקשר לאורית בשירותי הקוראים 04-
.6653638
-

עד להודעה חדשה לא תהא השאלה של ציוד נלווה ( אוזניות ,חישוביות )

למידה בתוך הספרייה
שימוש בספרייה יתאפשר על פי חלונות הזמן :



סבב ראשון 12:30-09:00
16:30-13:00
סבב שני

הישיבה תותר במקומות מסוימים אשר יסומנו ככאלה ,וזאת על מנת לשמור על מרחק של  2מ' בין
השוהים בספרייה.

לא תותר ישיבה בזוגות או בקבוצות ,אלא בצורה יחידנית בלבד.
אין להזיז שולחנות  /כסאות מהמקום בו הם נמצאים.
עמדות המחשב אינן פעילות בספרייה והשימוש במחשבים אישיים בלבד .לצרכי הדפסה יופעל
מחשב אחד ליד המדפסת לשימוש ההדפסה בלבד .אנא הגיעו עם החומר מסודר על מנת לאפשר
לאחרים להשתמש במדפסות ( .לפני כל שימוש יש לחטא את המקלדת והעכבר – באחריות
המשתמש )
בסיום הסבבים :הראשון  /השני יעשה חיטוי ע"י המנקה.

שירותי יעוץ והדרכה
הדרכה ויעץ :שירותי היעץ וההדרכה יינתנו מרחוק בלבד.
כל מאגרי המידע והקטלוג שלנו נגישים מרחוק ..משאבי הספרייה האלקטרוניים  -מאגרי מידע ,כתבי
עת ,ספרים הנגישים מרחוק למשתמשי המכללה האקדמית כנרת  ,באמצעות מערכת החיפוש
חסמב"א ומדף מאגרי המידע מהבית.
הדרכות ותמיכה ניתן לקבל באמצעות מערכת זום  -יש לתאם מפגש מראש,
כאשר מבקשים ייעץ מומלץ להיות ליד מחשב

אנחנו זמינים עבורכם:






בוואטסאפ050-6684909 :
במייל asklib@kinneret.ac.il
הדרכות ושאלות ייעץ ,04-6653809 :
דלפק ההשאלה 04-6653721 :
שירותי קוראים04-6653638 :

04-6653805

שירותי צילום ,הדפסה
בספרייה פועלים  1מכונות צילום 1 ,מדפסות.
בכל אחד מאזורי הצילום  /מדפסת יוכל לעמוד רק אדם אחד.
בעת ההמתנה בתור למכונה הצילום  /מדפסת יש להקפיד על מרווחים של  2מטר.

האזורים הבאים יהיו סגורים לקהל:



כיתות המחשבים
החדר השקט

הנחיות לזמן השהות בספרייה





אנו ממליצים להגיע לספרייה עם מחשב נייד אישי .לא ניתן יהיה להשתמש במחשבי
הספרייה.
מגבונים לחיטוי משטחים ומקומות הישיבה פוזרו בכניסה לספרייה וברחבי הספרייה .עליכם
לנקות את משטח העבודה בתחילת ובסיום הפעילות.
לא תתאפשר אכילה ושתייה בשטחי הספרייה.
אנא הימנעו מהתקהלות ומלאו אחר ההנחיות.

בואו נשמור על הבריאות של כולם
מחכים לראותכם.
צוות הספרייה
במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

