
להתאמץ בלימודים כמה שפחות , מענייןחביב וללמוד משהו  תמיד רציתי. תהייתי סטודנטית למופא אף פעם ל

 .אז אתם כמוני? מוכר לכם. לקבל ציונים כמה שיותר גבוהים, אך לעומת זאת

 

 מתפתחמאשר עולם המידע המה יכול להיות יותר מעניין : מקום נפלאמצאתם  –לגבי ללמוד דברים מעניינים 

 ?משעה לשעה, ומשתנה מיום ליום

 

 . לא תעבוד כאן שיטה זו –אגיד לכם מראש להשקיע פחות ולקבל יותר הציפיות לגבי 

 

אל  ?בלמידה למבחנים לחסוך חשבתם? ברוב הקורסים אין מבחנים  ויש רק עבודה מסכמתש בניתם על כך

גם היטב תצטרכו ללמוד  לקבל ציון טובו אותה לכתוב כדי :חולא תחסוך לכם זמן וכ הכנה של עבודה, תדאגו

טרחה לא  – יניים של סטודנט ממוצע שכמוניבע. אקדמיתברמה הכתיבה צורת האת תוכן הקורס וגם את 

 ... קטנה

 

 ? אבל מה

 

א לא היה קורס אחד בתוכנית של: אני יכולה להגידת ובספריות אקדמישל עבודה שנים  01אחרי , נכון להיום

קיים היום בתוכנית , אגב, לצורך כך)בשטח  הרבה דברים פרקטיים למדתי כבר, בןכמו. ה זוודלעבתרם 

 מבחינת התיאוריה קיבלתי בסיס שעד היום משרת אותי בפרויקטים רביםאך (. פרקטיקום שפעם לא היה

כל מאמר שקראתי על , הכנתיכל דף של שיעורי בית ש, כל הרצאה ששמעתי. בספריה שעלי לבצע ושונים

כלים למציאת פתרון  הקנו :את שלהם עשו!!( ?כמה אפשר באמת) אחת עבודת קורס מעצבנתעוד ב מנת לכתו

 . זמיןוגם יכולת לפנות למקורות מידע רלוונטיים במידה והפתרון המיידי אינו  בעיות מקצועיות בעת הצורך

 

כבר אחרי שנה וחצי , וספרנותשום רקע במידענות  ללא עולה חדשה מרוסיה, הודות ללימודים בתוכנית אני

של ספרית עוזרת במחלקת היעץ  בארץ התקבלתי לעבודה הראשונה שלי במקצוע בתור סטודנטית

 וחוזה העבודה הראשון שלי בתור ספרנית מן המניין במכללת ויצ עלחתמתי  שנה כעבור. אוניברסיטת חיפה

ה להיות חלק מן המשפחה של ספרני אאני געברתי לטכניון ונוסף מספר שנים כעבור . שרת מוריםכלעיצוב וה

, התפתחות מקצועיתלאפשרויות אין סוף  לנו אשר נותן, המוביל בארץ ובעולם בתחומי הטכנולוגיה מוסדה

 . שירותי קהלאוספים ובניית ברבים מדעיים וגם אתגרים  ם מגוון רחב ביותר של מאגרי מידעלעבודה ע

 

מי . בספריה השגרה שליכל רגע של מ ביותר נהניתו צועמקה אני בטוחה שלא טעיתי בבחירת? להוסיףמה 

אני לא מכירה תחום אחר בו צריך ! טועה ביותר –שמתאר לעצמו את עולם הספרנות כמשהו מיושן ומשעמם 

לכן . ות המידעטכנולוגי הקשורים להתפתחות כדי להתאים את עצמי לשינויים ,להיות כל כך עם יד על הדופק

רמה  ,למידה מתמדת דורשים מאנשי התחוםכל הזמן אשר  ,מאתגריםמעניינים ו כאן פרויקטיםלא חסרים 

 . ומיומנויות מקצועיים וגם יצירתיות והעזה רבות ידעגבוהה של 

 

 :( ..!הרבה יותר ממני יש לכם סיכוי להתקדם ,כן –ואם אתם . ..לא הייתי סטודנטית למופת אף פעם, שוב

 

 ,בהצלחה

 .למידענות וספרנות בוגרת החוג, ילנה יארושנקו

 .מכון טכנולוגי לישראל –אחראית על ספרית הנדסת מכונות בטכניון 

 

 

 

 

 


