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שלום רב,
שנת הלימודים החדשה התחילה .בספרייה אנחנו שמחים לקבל את הסטודנטים החדשים וגם את
הוותיקים ומאחלים לכולם הצלחה בשנה החדשה .כמו בכל שנה אנחנו ממשיכים לתת את שירותי
הספרייה לכל באי המרכז האקדמי לב.

הזזת ספרים בנושא ניהול וחשבונאות

אנחנו ממשיכים בהסבה של אוסף הספרים בספריית לב למיון בשיטת
 .Deweyהשנה סיימנו הסבה של אוספי הניהול והחשבונאות וגם מדעי
החברה .הספרים בנושאים אלה קיבלו מספרי מיון חדשים וסודרו על
אותם מדפים ,אבל בסדר שונה.
הסידור החדש של ספרים הוא יותר הגיוני ומתאים לצרכי האוסף
בניהול .הספרים הקרובים זה לזה בנושא יעמדו עכשיו קרוב אחד לשני.
לנוחיות הקוראים שלנו ,הנושאים המרכזיים של האוסף רשומים על גבי
הארונות .נשמח לעזור בכל מקרה שבו מישהו לא ימצא ספר שהוא
צריך.

התחדשות בספרייה של קמפוס לב

לקראת השנה החדשה נעשו כמה חידושים בספרייה של קמפוס לב.
לדוגמא ,הוחלפו וילונות בחדרי חברותא בקומה התחתונה.
בנוסף ,הסתיים פרויקט החלפת התאורה בקומה העליונה .לצערי
הפרויקט התארך מעבר למצופה והקוראים שלנו סבלו מרעש
ומהפסקות חשמל .אבל עכשיו הפרויקט הסתיים וכולנו נהנים מאור חזק
יותר ונעים יותר באולם המרכזי.
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ספרים חדשים בספריות

הסינגולריות מתקרבת :כאשר האנושות מתעלה על
הביולוגיה ,מאת ריי קורצווייל .
קיים בספריית לב
הממציא והעתידן ריי קורצווייל הוא אחד הסנגורים המוערכים ביותר,
והשנויים במחלוקת ,של תפקיד הטכנולוגיה בעתידנו .בספרו
"הסינגולריות מתקרבת" הוא בוחן את ההתפתחות הבאה :איחוד
האדם עם המכונה .בשלב זה יתמזגו הידע והמיומנויות שבמוחותינו
עם הקיבולת ,המהירות ויכולת שיתוף המידע הגדולים לאין שיעור של
מעשי ידינו .המיזוג הזה הוא עיקרה של הסינגולריות – פרק הזמן שבו
תיעשה בינתנו יותר ויותר לא-ביולוגית ,ואדירה פי מיליארדים מכפי
שהיא כיום .במישור המעשי ,הזדקנות האדם ומחלותיו ייבלמו; זיהום
הסביבה ייפסק; בעיות הרעב והעוני בעולמנו ייפתרו.
נשמע אופטימי? תצטרכו להחליט בעצמכם אם זה אפשרי.

International perspectives on teaching with disability :
overcoming obstacles and enriching lives / edited by
Michael S. Jeffress
קיים בספריות לב וטל
בספר זה נאספו מחקרים פורצי דרך בתחום הנגשת החינוך ,שנעשו
במדינות שונות (כולל ישראל) .מטרת המחקרים היא להראות פתרונות
יצירתיים להנגשת החינוך בבתי ספר ובמכללות תוך שימוש במשאבים
מוגבלים ,וכן לפתוח אופקים חדשים בשילוב של אנשים עם מוגבלויות
במוסדות החינוך .דגש מיוחד בספר הוא על נושא השילוב של מורים
עם מוגבלויות באקדמיה ,נושא שלא מרבים לחקור אותו.
הספר נרכש לבקשת המחלקה לסיעוד .הנושא שלו הוא לא רגיל לתחומי
העניין של הספריות שלנו ,אבל לאור הגברת המודעות לנושא הנגשת
החינוך בישראל ,הוא יכול להיות מעניין לרבים מהקוראים שלנו.
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