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שלום רב,
אביב הגיע ,פסח מתקרב .אנחנו בעיצומו של סמסטר ב'.
לקראת פסח מתקיימות בספריית לב עבודות להחלפת גופי התאורה לגופים חדישים .מדובר על שיפור
משמעותי לתאורה .אנחנו מודים למחלקת האחזקה שמפעילה את הפרויקט ומתנצלים בפני הקוראים
על אי הנוחות הזמנית.

מילונים אלקטרוניים בספריות
לאור ההנחיות החדשות של משרד החינוך רכשנו עבור הספריות
מילונים אלקטרוניים אוקספורד עברי – אנגלי/אנגלי – עברי (מילוניות).
מילוניות אלו נמצאות בכל הספריות של מרכז האקדמי לב וניתנות
להשאלה אצל הספרנים בדלפקי ההשאלה.
מספר המילוניות מצומצם .לכן הן מיועדות לעבודה בספריות בלבד .ניתן
להשאיל אותן ליום אחד רק במקרים חריגים.

חדשות אתר הספריות

בעקבות רכישת מאגר מידע רפואי חדש  ,Cochrane -העלינו לאתר
הספריות מצגת הדרכה על שימוש במאגר זה .את ההדרכה ניתן לראות
בחלק של "דפי הדרכה" באתר הספריות ,ביחד עם הדרכות על שימוש
במאגרי מידע אחרים.
בנוסף אנחנו ממשיכים בפרויקט "אנשי רוח – בעקבות הספרים" .הפעם
העלינו סרטון של הרב אקרמן ,שמדבר על הספר "סוד העברי" מאת
הרב יהודה ליאון אשכנזי.
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ספרים חדשים בספריות

ההיתה תקופת חושך ביוון?  /מאת עמנואל וליקובסקי
קיים בספרייה התורנית
ד"ר עמנואל וליקובסקי הוא אחד מגדולי החוקרים בתחום התורה
והמדע.
הספר "ההיתה תקופת החושך ביוון?" מראה לנו פתרון מפתיע
בפשטותו ביחס לתעלומת חמש מאות ״שנות החשכה״ החסרות כביכול
ברצף התרבותי של יוון ,ופותר את ״הבעיה ההומרית״ ואת הוויכוחים
הארכיאולוגים שהתעוררו כמעט בכל אתר חפירות ביוון .הספר מסביר
למה אין להסתמך על כרונולוגיה מצרית.

Functional Python programming : create succinct and
expressive implementations with functional
programming in Python / by Steven Lott
קיים בספריות לב  ,טל ולוסטיג
זהו ספר לימוד מקיף של תכנון פונקציונלי בשפת  .Pythonהספר
מלמד על טכניקות שונות של שפת התכנות .הוא כתוב בצורה ברורה
ומובנת עם הרבה דוגמאות.
זהו אחד מספרי הלימוד החדשים לקורסי מחשבים במרכז האקדמי
לב ,שמתעדכנים בהתאם להתפתחויות בתחום.
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 פורפורה וארג'ואן במקורות ישראל ועוד בירורים בעברית:הארגמן
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 אבני החושן ואבנים טובות בעולם הקדום:החן שבאבן
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