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 ,לום רבש

ללמוד ולהשאיל ספרים. י כדסטודנטים מגיעים אלינו ספריה נמשכת. הסמסטר בעיצומו ופעילות ה

אנחנו משתדלים בנוסף קיימת פעילות רחבה של שירותים וירטואליים שאנחנו נותנים לקוראים שלנו. 

 . הקוראים ולמטרה זאת מכניסים שירותים חדשיםאת הספריה לצרכים החדשים של ש להנגי

 

 שירותים חדשים בספריות לב ולוסטיג

 

: השאלת אוזניות בתחילת השנה הכנסנו לספריה שירותים חדשים

ם. את המכשירים ניתן לקבל בדלפק ההשאלה יומחשבונים מדעי

 ניתן להשאיל אוזניות ומחשבונים ליום אחד.בשעות פעילות הספריה. 

 השירות ניתן בעיקר לסטודנטים. 

לפופולריים מאוד בקרב  ותרימהבהשירותים החדשים הפכו 

תוך חודש החלטנו לרכוש עוד כמה אוזניות נוספות לכן הסטודנטים. 

 לשתי הספריות. 

 . HDMIבלי אנחנו ממשיכים בהשאלת מילוניות וכבנוסף 

 

 

 

 בספריה תורנית חידושים

 

 
 
סידור מחודש של שיפוץ ותורנית ממשיכה להתחדש. אחרי הספריה ה

 אוסף הספריה החלטנו להוסיף שילוט חדש למדפים.
 

שילוט החדש כל סטודנט יכול למצוא איפה נמצאים ספרים העם 
הרבה סטודנטים גילו נושאים חדשים שיש בנושא שמעניין אותו. 

 באוסף שלנו.
 

יאיר ושירי שעשו עבודה נפלאה,  –דות לספרנים שלנו אני רוצה להו
 תוך הרבה מחשבה.
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 חדשים ספרים 

   

 

The Holocaust across generations : trauma and 
its inheritance among descendants of survivors 

  Jacobs, Janet Liebman  מאת

 בספריית טל נמצא
 
 טראומה של ניצולי השואה הועברה לילדים שלהם. הכבר ידוע ש 

טראומה השפיעה גם על ההתפתחות המחקרים רבים הוכיחו ש
פסיכולוגית של ילדים שנולדו אחרי ההתפתחות החברתית וגם על ה

 המלחמה.
 
ספר זה מציג מחקר מקיף על ילדים ונכדים של ניצולי שואה. מטרת  

העברת הטראומה בתוך א להעמיק את ההבנה של מנגנוני הספר הי
כמו החברתי,  טים שוניםמשפחה. הוא בוחן את המשפחות  מהיבה

זיכרון קולקטיבי של כוגם  ,בתוך המשפחותהיחסים מערכות ובחינת 
 ניצולי השואה וצאצאים שלהם. 

 
גם אנשים שלא שייכים  לדעתיספר נרכש עבור מחלקת סיעוד, אבל 

 למחלקה, יתעניינו בו.
 

  

 
 

 של הפרטיות הפוליטיקה
 זר, מיקי מאת 

 וגם בפורמט דיגיטאלי בספריית הכותר ולב ת טלובספרינמצא 

 
ספר זה, המשלב אלמנטים מתחומי המשפט, התיאוריה הפוליטית   

והסוציולוגיה של הטכנולוגיה, מבקש להציע סדר יום מחקרי חדש לדיון 
בפרטיות דרך הפריזמה של הדרמה הטכנולוגית המתחוללת בזירת 

 המידע, ובעיקר באינטרנט.
 

בדרך למימושה הפוליטי של הזכות לפרטיות, הדרמה הטכנולוגית 
פועלים ששחקנים  מצד אחדמציבה על הבמה שני כוחות מנוגדים: 

להטמעת הנורמות החברתיות המאפשרות מעקב ותומכות בו; מנגד, 
 כוחות הנאבקים להציב מחסומים להתבססותה של חברת המעקב. 

 
מציע מסגרת תיאורטית המאפשרת ללמוד ולהבין פעולות של הספר 

הוא יהיה  התנגדות למעקב בהקשר הפוליטי הרחב של זירת המידע.
מעניין גם לאנשי טכנולוגיה וגם למי שמתעניין בשינויים חברתיים 

 בימינו.
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