ספריית מרק ריץ'
הספרייה היא יחידה פעילה ומתפתחת ,המהווה חלק אינטגרלי ממארג הלימודים והמחקר באוניברסיטת רייכמן.
הספרייה ממוחשבת ובנויה בצורה המותאמת לצרכי מוסד אקדמי מוביל ומשרתת את כלל הסטודנטים של אוניברסיטת
רייכמן ואת הסגל האקדמי.
אוסף הספרייה הגדל כל הזמן ,תוך שימת דגש על פיתוח אוסף בתחומים שונים ומגוונים ,כולל ספרים ,כתבי עת,
ספרים אלקטרוניים ומאגרים אלקטרוניים.
קטלוג הספרייה נגיש ממחשבים בקמפוס ומרחוק ונועד לעזור לקוראים להתמצא באוסף .לסטודנטים ולסגל קיימת
גישה הן ממחשבי הספרייה והן מהבית ,לספרים אלקטרוניים ולמאגרי מידע מקוונים הכוללים מידע מגוון בעל ערך,
הנותנים מענה ללימוד אקדמי מקיף ומעמיק.
ניתן גם להיעזר באתר הספרייה https://www.runi.ac.il/he/library/pages/main.aspx
בצוות הספרייה ספרנים ומידענים מקצועיים ,אשר יעמדו לרשותכם לצורך הדרכה במחשב וחיפושים במאגרים
השונים .לצורך חיפושים מעמיקים יש לתאם פגישה מראש .נשמח להדריך אתכם בכל עת.
אנא קראו בעיון את תקנון הספרייה ,המסדיר את הנהלים הקיימים בספרייה.
הננו להדגיש ,שמירה קפדנית על ההנחיות מבטיחה תנאי שירות הולמים לכל אוכלוסיית הקוראים.
שעות פתיחת הספרייה:
ימים א'  -ה' 21:00 - 8:00
יום ו' 13:00 - 8:00
*בערבי חג ובחופשים תפורסם הודעה בנפרד בלוח המודעות ובאתר הספרייה על שינויים בשעות הפתיחה.
בחופשת בחינות יש לעקוב אחר השעות המשתנות.

תקנון הספרייה
כללי התנהגות
כדי לשמור על הספרייה כמקום נעים וראוי וכדי להבטיח תנאי שירות הולמים ,אנא זכרו:
•

ניתן להיכנס עם תיקים לספרייה.

•

לא תתאפשרנה שיחות בטלפונים ניידים .אנא זכרו להשתיקם.

•

הספרייה ממוגנת נגד גניבות על ידי מערכת אלקטרונית .במידה ובהכנסכם /צאתכם תופעל האזעקה -
חובתכם להציג את תיקכם לבדיקה.

•

מחשבי הספרייה מיועדים לצרכי לימוד בלבד .חל איסור מוחלט על הכנסת שינויים באתרי האוניברסיטה
ובאינטרנט ,בנייה והפצת דפי פרסום מכל סוג שהוא וכיו"ב.

•

השימוש במאגרי מידע ,עיתונות אלקטרונית ,תדפיסים וספרים אלקטרוניים מחייב את המשתמשים לכבד את
זכויות היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספרייה והמוציאים לאור/ספקים.

•

הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לאנשי הסגל והסטודנטים של האוניברסיטה בלבד למטרת לימוד
ומחקר בלבד ולא לשימוש מסחרי.

שימוש במאגרים שלא למטרה לשמם ניתנו ,תוך הפרת הסכמים בין אוניברסיטת
רייכמן והמו"לים ו/או הפרת זכויות יוצרים אחרת ,יהוו עילה להעמדה לדין משמעתי
ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות האוניברסיטה.
•

יש לשמור על שקט בספרייה כדי לאפשר תנאי לימוד הולמים.

•

אין לחבל בכל צורה שהיא בכל חומר שהוא בספרייה.

• עישון (לרבות סיגריות אלקטרונית) אכילה ושתיה אסורים בכל שטחי הספרייה .
אי קיום כללי התנהגות אלה יגרור אחריו דיון משמעתי.

נהלי השאלה והחזרת ספרים
ההשאלה היא אישית ,אין קורא רשאי לשאול ספר עבור קורא אחר.
השואל פריט ,אחראי לו עד להחזרתו לספרייה.
קורא שיאבד פריט או יחזירו במצב לא תקין ,יחויב ברכישת פריט חדש.
אין להוציא פריטים מן הספרייה ללא רשות.
השאלה והחזרת ספרים נעשית דרך דלפק ההשאלה הממוקם בכניסה לספרייה.
ניתן להחזיר ספרים גם דרך פתח החזרת ספרים שנמצא בחזית הספרייה מימין לדלת הכניסה.

השאלה והחזרה
השאלה והחזרת ספרים נעשית דרך דלפק ההשאלה הממוקם בכניסה לספרייה.
•

ניתן להחזיר ספרים גם דרך פתח החזרת ספרים שנמצא בחזית הספרייה מימין לדלת הכניסה.

•

משך ההשאלה של פריט נקבע על פי ביקוש /היצע ובמספר העותקים העומד לרשות הספרייה.

•

יש לבדוק בדלפק ההשאלה או בקטלוג הספרייה את תקופת ההשאלה לגבי כל פריט.

•

ניתן לשאול בו זמנית עד  5ספרים.

•

ניתן לשאול כל ספר מאוסף הספרייה למעט ספרים המסומנים בסרט אדום או פריטים בסטטוס לא להשאלה.

•

לא ניתן לשאול כתבי עת ,ספרי יעץ ,קבצי חקיקה ,פסקי דין ,אוגדנים ,ותיזות.

•

ספרים שהוזמנו על ידי קורא אחר יש להחזיר במועד ההחזרה לא יאוחר מהשעה  17:00בימים א' – ה' ועד
השעה  12:00ביום ו'( .לאחר מכן ייחשב הדבר כהחזרה באיחור).
לנוחיותכם ,ניתן להחזיר ספרים דרך פתח בקיר הממוקם מימין לדלת הכניסה.

•

השאלת ספר שמור באמצע השבוע תתאפשר חצי שעה לפני סגירת הספרייה והחזרתו תתבצע לא יאוחר
מהשעה  10:00בבוקר שלמחרת.
השאלת ספר שמור בסוף שבוע תתאפשר החל מיום שישי בשעה  12:30והחזרתו ביום א' עד השעה 10:00
בבוקר.
השאלת מילונים /מילוניות אלקטרוניות ניתן לשאול שעה לפני בחינה וההחזרה תיעשה מיד עם סיומה ובאותו
יום .השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה.

•

ניתן לשאול אוזניות ,אוזניות נגד רעש ומחשבונים .השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה .יש
להחזירם לדלפק ההשאלה בתום השימוש ועד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

•

ניתן לשאול מחשבים ניידים לשימוש בספרייה בלבד .השאלתם תתבצע כנגד הפקדת תעודה מזהה.
יש להחזירם לדלפק ההשאלה בתום השימוש ועד חצי שעה לפני סגירת הספרייה.

•

הנהלת הספרייה רשאית לשנות תקופת השאלה של ספר בהתאם לדרישת המרצים/הקורסים.

•
•

הארכות
תקופת ההשאלה של ספרים שלא הוזמנו על ידי קורא אחר תוארך אוטומטית מידי יום.
לא תתבצע הארכה אוטומטית במקרים הבאים:
 .1הספר מוזמן על ידי קורא אחר
 .2הקורא חייב בתשלום קנס
 .3ברשות הקורא ספרים שמועד החזרתם עבר
 .4תוקף כרטיס הקורא פג או עומד לפוג.
באחריותו של השואל לבדוק אם בוצעה ההארכה האוטומטית.

הזמנות ספרים
•

הזמנת ספר תיעשה דרך מחשבי הספרייה או דרך אתר הספרייה באינטרנט מכל מחשב בקמפוס ומחוצה לו.

•

ניתן להזמין ספר רק אם כל עותקיו (מלבד העותק השמור) מושאלים.

•

במידה ויש עותק פנוי על מדף הספרייה ,ההזמנה לא תיקלט במחשב.

•

קורא שברשותו נמצא ספר ,אינו יכול להזמין עותק אחר שלו

•

ספרים מוזמנים יישמרו בדלפק הספרייה משעת החזרת הספר ועד לשעה  17:00למחרת באמצע שבוע וביום
שישי עד 12:00

•

ספר שלא יילקח עד השעה  17:00הזמנתו תבוטל והספר יועבר למזמין הבא או יוחזר למדף.

•

הקורא שהזמין ספר יקבל על כך הודעה במייל כשהספר יוחזר לספרייה .הספר ימתין לו בדלפק ההשאלה עד
למחרת שליחת ההודעה בשעה  .17:00לאחר השעה הזו ההזמנה תתבטל.

סנקציות
יש להחזיר ספרים וכל חומר אחר עד השעה  17:00בימים א' – ה' וביום שישי עד .12

הספרייה ראשית להטיל סנקציות על קורא המאחר בהחזרת ספר או כל חומר מושאל אחר.
קורא שנמצאים ברשותו ספרים שלא הוחזרו בזמן לא יוכל לשאול/להזמין/להאריך ספרים.

