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גיליון מיוחד

בחצי השנה האחרונה הספרייה עברה שורה של שינויים ששינו את צורת העבודה של הספרניות מהקצה אל
הקצה .ביצוע השינויים וההסתגלות לצורת העבודה החדשה ללא פגיעה בתפקוד השוטף של הספרייה לא
השאירו זמן לכתיבת  .newsletterגיליון זה סוקר את השינויים שעברה הספרייה.
סימון מחדש של הספרים בספרייה
מבצע הסימון מחדש של כל הספרים בספרייה שעל פתיחתו דיווחנו
באוגוסט  3102הסתיים .כל הספרים הנמצאים בספרייה מסומנים עתה
במדבקת ברקוד .הסימון מאפשר לנו לבצע השאלה על ידי סריקת מדבקת
הברקוד שעל הספר וסריקת הברקוד שעל כרטיס העובד .השאלה
באמצעות ברקוד חוסכת זמן ומקלה על הקוראים שאינם נאלצים עוד למלא
את הטופס הנמצא בגב הספר.
החלפת תוכנת ניהול הספרייה
תוכנת ניהול הספרייה הוחלפה בתוכנה חדשה ומודרנית מבית היוצר של
 .UNESCOהתוכנה היא תוכנת קוד פתוח הניתנת להורדה בחינם והיא
גמישה מאוד וקלה לתחזוקה ולתפעול.
תוכנת ניהול הספרייה חיונית לתפקוד התקין של הספרייה :בתוכנה נמצא
רישום של כל הפריטים – ספרים ,כתבי עת ותקליטורים – הנמצאים
בספרייה .הרישום כולל תיאור של כל פריט ומידע על מיקומו הפיזי של
הפריט בספרייה .בעזרת התוכנה ניתן לבדוק האם פריט מסויים נמצא בספרייה והיכן הוא נמצא בתוך
הספרייה .התוכנה כוללת גם רישום של כל המשתמשים בספרייה ורישום של השאלות והחזרות של
פריטים שונים .בעזרת התוכנה אנו מנהלים ,בין השאר ,את רשימת כתובות הדואר האלקטרוני של
המשתמשים וגם מעקב אחרי השירותים השונים שמקבל כל משתמש (כמו פרופיל חיפוש אישי וגישה
מרחוק למאגרי המידע של הספרייה).
תהליך החלפת התוכנה היה ארוך ומורכב .את התהליך הקדימה תקופה ארוכה של הכנות .התהליך
כלל התאמה של התוכנה החדשה לצרכים הספציפיים של הספרייה שלנו והעברה של הנתונים מתוכנת
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הניהול הישנה לתוכנה החדשה ,כל זאת מבלי לפגוע בתפקוד השוטף של הספרייה ומבלי לאבד נתונים
בתהליך ההעברה.
התוכנה החדשה נמצאת עתה בתהליך של הטמעה .אנו לומדים את דרך הפעולה של התוכנה ואת
יכולותיה ומבצעים את השינויים הנדרשים בתוכנה עצמה ובשיטות העבודה שלנו.
החלפה של קטלוג העיתונות האלקטרונית באתר הספרייה
התוכנה לרישום וניהול הגישה לכתבי עת אלקטרוניים ()TDNet
הוחלפה בתוכנה חדשה בשם  eJournalsשפותחה על ידי איריס,
מנהלת הספרייה .התוכנה החדשה נכנסה לשימוש בספטמבר 3102
ופעלה במקביל ל  TDNetעד תחילת פברואר .3102
ב  0.3.3102הסתיים החוזה עם  eJournals .TDNetהחליפה את
.TDNet
חשוב לנו מאוד לקבל משוב על התוכנה החדשה .העובדה שהתוכנה היא מ"תוצרת עצמית"
מאפשרת לנו לבצע שינויים ותיקונים לפי בקשות המשתמשים.
מכונות צילום
הספרייה קיבלה שתי מכונות צילום חדשות שהחליפו את שלושת
המכונות הישנות שהיו בספרייה .החלפת המכונות הפחיתה מאוד את
כמות התקלות במכונות הצילום והעלתה את השימוש במכונות בצורה
ניכרת.

מאגרי מידע חדשים
הספרייה רכשה מאגרי מידע חדשים:
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 AccessMedicineמבית Mcgraw-Hill
מאגר מידע הכולל  23ספרים אלקטרוניים ביניהם המהדורת המעודכנות ביותר של:

ושל כל הספרים השייכים לסידרת

Harrison’s Principles of Internal Medicine
Hurst’s The Heart
Tintinalli’s Emergency Medicine
Current Medical Diagnosis

בנוסף כולל המאגר מידע על תרופות ,סרטוני וידאו ,שאלות לבחינה והערכה עצמית ,תיאורי
מקרים ועוד.
חבילת כתבי עת של Informa Health Care
חבילה של  073כתבי עת אלקטרוניים .לחלק מכתבי העת הנמצאים בחבילה לא היתה לנו
גישה כלל ולחלקם היתה לנו גישה מוגבלת ללא אפשרות לקרוא מאמרים מהשנה האחרונה.
רכישת החבילה הגדילה את מספר כתבי העת האלקטרוניים של הספרייה וביטלה את מגבלות
הגישה למספר משמעותי של כתבי עת שימושיים.

ספרים חדשים
בדצמבר  3102הוזמנו ארבה עשר ספרים חדשים ,מתוכם התקבלו בספרייה
עשרה ספרים עד עתה .בהתאם לצרכי הספרייה ובקשות המשתמשים
התמקדנו בחיזוק תחום ספרי ה"שאלות והתשובות" לבחינה והערכה עצמית.
בין הספרים החדשים שהתקבלו:
Cardiology Intensive Board Review
General Surgery Board Review
Geriatric Review Syllabus
הוצאת ספרים ישנים מאוסף הספרייה

היו
מכל

בימים אלה מתבצע "דילול" של אוסף הספרים בספרייה .בדילול
נכללים ספרים בני יותר מחמש שנים שלהם יותר מעותק אחד ושלא
היו בשימוש במשך שנתיים לפחות .הספרייה שומרת עותק אחד בלבד
מכל ספר כזה ואילו שאר העותקים נגרעים מהאוסף על מנת לפנות
מקום לספרים חדשים .עד כה נגרעו מהאוסף כחמישים ספרים.

