مركز إحياء التراث وجمعية أصدقاء بيرزيت في
زيارة للمكتبة الرئيسية
مكتبة يوسف أحمد الغانم – المكتبة الرئيسية
نشرة المكتبة اإلخبارية
نشرة شهرية  -العدد الثاني واألربعون أيار 2015

بتاريخ  2015/5/18زار المكتبة الرئيسية رئيسة مركز

الترث الفلسطيني  /عمان السيدة سهام الدباغ
مركز إحياء ا

ورئيسة جمعية أصدقاء بيرزيت اآلنسة سماح حامد واعضاء
من الهيئة اإلدارية ،من أجل التشاور حول منحة كتب الطلبة
المحتاجين التي تقدمها الجمعية وسبل التعاون المستقبلي،

ودراسة إمكانية توسيع المشروع وديمومته.
نشرة شهرية ،العدد :التاسع والثالثون ،شباط 2015

مكتبة شبرنجر للكتب اإللكترونية
أقدمت الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة والداعمة للمكتبة اإللكترونية في
المكتبة الرئيسية على تمديد اإلتاحة للكتب اإللكترونية من شركة شبرنجر
العالمية للعام  ،2014وهذا أدى الى رفع عدد الكتب من  32الف كتاب الى
 52الف كتاب الكتروني ليشمل اإلصدارات لألعوام من  ، 2014-2009علما

بأن المكتبة كانت قد بادرت سابقا الى شراء الكتب اإللكترونية واقتنائها لألعوام
من  2008-2005فالمتوفر لالستخدام اآلن هو لألعوام من .2014-2005
وبهذه المناسبة تتقدم المكتبة الرئيسية بالشكر للجمعية الكويتية وجمعية الزيتونة
على دعمهما المتواصل للحركة العلمية والبحثية الفلسطينية بشكل عام وجامعة
بيرزيت بشكل خاص.

للوصول الى تلك الكتب اضغط على الرابط أدناه والمتوفر أيضا على صفحة

المكتبة اإللكترونية تحت عنوانe-Books :
library.birzeit.edu/library/fulltext_en.php
كما تمكنت المكتبة من تحصيل معلومات حول كيفية النشر عبر شبرنجر
ليستعين بها األساتذة والباحثون ،والمتوفرة أيضا على نفس الرابط أعاله تحت
عنوان"Publishing with Springer":

مبادرة (زاوية تبادل الكتب الثقافية)
بمبادرة من طالبات دائرة الهندسة المعمارية:
جميلة عابد وميس مصلح وسرين زين
تم تخصيص زاوية في المكتبة الرئيسية مقابل درج اإلعارة
تهدف الى تبادل الكتب الثقافية بين طلبة الجامعة ،بحيث
يمكن ألي طالب استبدال كتابه الذي انتهى من قراءته
بكتاب آخر من رفوف هذه الزاوية.

اليوم المفتوح للمكتبة الرئيسية
بمناسبة اليوم المفتوح نظمت المكتبة الرئيسية بعض النشاطات

تتلخص باالتي-:

أوال :معرض لبيع الكتب امام مبنى المكتبة لمدة يومين في الفترة
الواقعة ما بين  2015/5/9حتى  2015/5/11وقد أم المعرض

عدد كبير من الطالب واالساتذة والموظفين.

ثانيا :ورشة عمل بتاريخ  2015/5/11حول:

خدمات المكتبة

"استخدام الكتب االلكترونية لشركة شبرنجر العالمية "

نظم قسم خدمات المستفيدين خالل شهر أيار مجموعة من
النشاطات ،أهمها-:

قدمها مندوب الشركة السيد أصداء كوتاني.
شارك في الورشة مجموعة من أعضاء الهيئة األكاديمة

-

في الجامعة ومجموعة من الطلبة وبعض موظفي المكتبات
من أقسام الخدمة المعلوماتية ،وبلغ عدد الحضور 33
مشاركا.

-

حلقات تدريبية لطلبة  Seminarوطلبة الدراسات العليا
حول استخدام مصادر المعلومات تخص علم االجتماع،
ومركز التعليم المستمر ،ومعهد اإلعالم لما مجموعه 117
طالبا وطالبة.
تقديم الخدمة عن بعد لمجموعة من المستفيدين من خارج
الجامعة عبر وسائل االتصال المتاحة (هاتف ،بريد
إلكتروني.... ،إلخ)  36مستفيدا من الواليات المتحدة،
إيطاليا ،فرنسا ،غزة (فلسطين).

اهداءات
-

استلمت المكتبة  73مادة حديثة باللغتين العربية
واالنجليزية من مؤسسات وافراد.
كما قامت المكتبة بإهداء  10كتب باللغة اإلنجليزية
لمكتبة معهد دراسات المرأة.

نشيطون مكتبيا..
نشاطات ودورات على صعيد الموظفين
بتاريخ  2015/5/26شاركت مديرة المكتبة ديانا صايج-
ناصر والموظف اسد توم من قسم خدمات المستفيدين في
حضور ورشة العمل بعنوان "اإلتاحة الحرة في المكتبات
اإللكترونية" والتي عقدت في جامعة بوليتكنك فلسطين -
الخليل ،بالتعاون مع تجمع المكتبات والمعلومات الفلسطينية
 PALICOوبرنامج اإلتاحة الحرة في اتحاد .EIFL

ضمن زاوية " نشيطون مكتبيا" الشهرية فقد حققت في
هذا الشهر:
الطالبة روضه عمايرة ( ماجستير) أعلى رقم استعارة
وهو ( 59كتابا).
تلتها الطالبة غادة جمهور (بكالوريوس)
(  54كتابا).

