הדרכה לתלמידי המחלקה למוסיקה מזרחית
בספריית האקדמיה יש אוסף פיזי וגם מאגרים מקוונים.
באולם הקריאה יש ספרים ותווים .בסוף הספרייה יש קיר של מוסיקה ערבית:
•

ספרים בערבית על מוסיקה ערבית AR-A

•

ספרים בערבית על מוסיקה לא ערבית AR-B

ספרים בעברית ובאנגלית על מוסיקה ערבית עומדים באוסף הרגיל ,רובם ב.ML3795
חלק מהחומרים בעברית ,כמו הסדרה של האוניברסיטה הפתוחה על מוסיקה ערבית ,נמצאים רק
בארכיון (הגישה באמצעות צוות הספרייה).
תווים של מוסיקה ערבית:
•

 AR-M1אוספים

•

 AR-M2תווים לפי כלים

•

 AR-M3תווים לפי אמנים.

בנוסף ,יש בספרייה גם אוסף האזנה וצפייה ,ובו בין היתר גם כ 250תקליטורים של מוסיקה ערבית.
בקטלוג הספרייה ,ספרים בערבית ותווים של מוזיקה ערבית קוטלגו בהתחלה בערבית באותיות
עבריות .אנו מוסיפים בהדרגה קיטלוג באותיות ערביות .הקלטות של מוזיקה ערבית מקוטלגות
בדרך כלל בתעתיק לאנגלית .השירים בתווים ובהקלטות מפורטים אחד אחד.
שאר החומר בספרייה מקוטלג באנגלית או עברית ,לפי השפה.
את החומרים בספרייה מוצאים דרך הקטלוג .באופן מקוון רק מגלים מה יש ,ובשביל החומרים
עצמם צריך להגיע לספרייה.

חיפוש בקטלוג
נבצע חיפוש בסיסי "עבד אלוהאב".

1

תוצאות החיפוש
אפשר למיין את התוצאות לפי מחבר ,כותר ,מו"ל ,שנה ומס' מדף.
זמינות פריטים ניתן לבדוק בשדה "מצאי/מושאל" .המונה של השבר מציין כמה עותקים מושאלים,
המכנה מציין כמה עותקים קיימים בספרייה בסך הכול.
כניסה לרשומה המלאה של הפריט מתבצעת בלחיצה על מספר התוצאה.
אם מצאתם מה שרציתם ,יש לרשום ולזכור את מספר המדף המלא של הפריט ולפי זה למצוא את
הפריט על המדף.

חיפוש מתקדם
לוחצים על "חיפוש מתקדם" ומקבלים ממשק עם  3חלוניות חיפוש .אפשר לבחור שם שדות שונים
לחיפוש ,וניתן לכתוב מילות מפתח בכל חלונית ,לא חובה למלא את כולן.
נחפש לדוגמה מילה מנושא ( Educationהנושאים תמיד באנגלית) בשפה הערבית ( ,araשלוש
האותיות הראשונות בשם השפה).

הזמנת פריט והזדהות לקטלוג
מי רשום לספרייה רשאי להזמין פריט מושאל .לחיצה על קישור "הזמנה" מובילה לדף הזדהות
לקטלוג.
2

יש להכניס מספר קורא או מס' ת.ז .גם בתור שם המשתמש וגם בתור הסיסמה.

אחרי הכניסה יש ללחוץ על " "GOועוד פעם על "."GO
בשביל לראות את כל הרשומה המלאה
לפעמים רואים תוצאה בלי פירוט מצאי/מושאל

תוצאות אלה הן חלק מאוסף.

3

בשדה  downרואים שהשיר מתוך האוסף "תווים לשירי עבד אלחלים חאפט' כרך  ."2לוחצים עליו
ומגיעים לרשומה בקטלוג עם פירוט כל השירים באוסף.

4

5

מאגרים מקוונים
מלבד האוסף הפיזי ,יש לספרייה מנוי על מאגרים מקוונים בתשלום:
•

קובצי האזנה

•

סרטים

•

ספרים

•

מאמרים

הגישה לחומרים המקוונים המלאים בכתובת  bit.ly/jamdlibוהיא שמורה רק למורי ותלמידי
האקדמיה .לשם כך יש להיכנס לחשבון ב( openathensשצוות הספרייה פותח אחרי שתרשמו
לספרייה).
אין שם הרבה חומרים על מוסיקה ערבית ,בעיקר באנגלית.

הזדהות במערכת
נפתחת לשונית חדשה ושם מתבקשים לרשום שם משתמש וסיסמה .את אלה הספרייה יוצרת
אחרי השלמת תהליך ההדרכה וההרשמה לספרייה.
שם המשתמש יהיה  jamומייד אחר כך תעודת זהות בלי אפס פותח אם קיים ,ועם ספרת ביקורת,
והסיסמה  jamקו תחתי תעודת זהות.
למשל לת"ז  ,053987192הסיסמה תהיה  jam53987192ושם המשתמש .jam_53987192
למי שיש רצף של שלוש ספרות עולות או יורדות ,נוסף עוד קו תחתי לשבירת הרצף.

חיפוש בכלי הגילוי
חיפוש לדוגמהMaqam Analysis :
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בשביל להיכנס לטקסט עצמו ,לוחצים על Full Text
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