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שלום קוראים וקוראות יקרים. 
אז אחרי כמה שנים טובות של פעילות, חשבנו שהגיע הזמן שתכירו אותנו, את הספרייה הדיגיטלית הישראלית, קצת 
יותר לעומק. הספרייה שלנו היא עולם ומלואו, פרויקט משותף נפלא של הספריות הציבוריות שנותנות מכל הלב כדי 

שכולם יוכלו לקרוא, בכל זמן ומכל מקום. 

בניוזלטר שלפניכם יש לנו טיפים וטריקים שיכולים להועיל אפילו לקוראים הוותיקים שלנו, עולמות תוכן נסתרים בין 
מדפי הספרייה שאולי כדאי לכם לנסות, וקצת מידע מעניין על המתרחש בין כתליה הוירטואליים של הספרייה. 

אז צאו לשוטט בין המדפים, כי כשיוצאים, אם נאמין לד"ר סוס, מגיעים למקומות נפלאים!

מועדוני הקריאה של הספרייה הדיגיטלית 
אמ;לק - איך להצטרף למועדון קריאה בלי לקום מהכורסא 

והכי חשוב - בלי לצאת מהפיג'מה! 

חלק מהכיף הגדול של הספרייה הדיגיטלית הוא יצירת קהילת קוראים וירטואלית. מידי 
שנה אנו מקיימים את מועדון הקריאה שלנו "הסלון הגדול" והשנה כל קוראי הספרייה 
הדיגיטלית יכלו לקרוא יחד ובמקביל את הספר "הערעור האחרון" של יובל אלבשן וליעד 

שהם. לפניו השתתף ספרו של רון לשם "יפים כמו שהיינו" ובעתיד? הכל יכול לקרות! 
מידי רבעון מתקיים גם מועדון הקריאה העולמי "Big Library Read", בו משתתפות מעל 
75,000 ספריות מיותר מ-80 ארצות שונות ברחבי העולם!  כשעולה ספר לאחד ממועדוני 
הקריאה עולים איתו חומרים נלווים כמו ראיון עם הסופר/ת, נקודות למחשבה וצ'אטים 
לדיונים משותפים, אז אל תשכחו לחפש את הספר הבא והצטרפו למועדון הקריאה הגדול 

בעולם. 

רשימת הספרים הפופולריים ביותר לשנת 2020
אמ;לק - זה לא ממש יהיה הלם אדיר לגלות שרבים מהספרים ברשימת הנקראים ביותר השנה 

היו מהז'אנר הרומנטי. כמובן שהמדפים מלאים במגוון גדול של סוגות ושפות בנוסף. 

1. תאתגר אותי, חטאיו של הקדוש 5 | ל.ג'יי. שן
2. הערעור האחרון | יובל אלבשן וליעד שהם 

3. אהבה כפולה בטקסס | ליסה קלייפס 
4. כוכבים מעל קסל היל | סמנת'ה יאנג 

5. כאוס, חטאיו של הקדוש 2 |  ל.ג'יי. שן
6. סקנדל, חטאיו של הקדוש 3 | ל.ג'יי. שן 

7. כל דבר קטן | סמנת'ה יאנג 
8. הצייד שלי | מוניקה ג'יימס 

9. מכאן ועד אלייך | ג'יימי מקגווייר
10. גיבור שלי | סמנת'ה יאנג 

קומיקס ורומנים גרפיים בספרייה הדיגיטלית
אמ;לק – קומיקס זה מגניב, תנסו!

קומיקס זה כבר מזמן לא רק לילדים. "מאוס" של ארט ספיגלמן זכה בפרס פוליצר לשנת 
השילוב של   .2018 בשנת  בוקר  מאן  לפרס  מועמד  היה  דרסנו  ניק  של  ו"סברינה"   1992
יוצרים פורמט בעל פוטנציאל אדיר שמעניק לקורא  ויזואלית  טקסט מהודק עם אמנות 
חוויית קריאה ייחודית ושונה ממה שיש לספרות לבדה להציע. לצערנו רק מעט מהכותרים 
המובילים של הז'אנר מתורגמים לעברית או מגיעים לספריות הציבוריות, אבל בספרייה 
הדיגיטלית תוכלו לנסות אותם לראשונה בצורה הנוחה ביותר עם כפתור זום המאפשר 
להתבונן בעמודים מלאים או התמקדות קרובה בפאנלים יחידים. עם סיפורי אהבה סוחפים 
כמו "Saga", אימה קודרת כמו "Wytches", או האקשן של גיבורי העל של מארוול, כל אחד 

יכול למצוא את ההתמכרות החדשה שלו.

איך לנהל את ההמתנות שלי?
אמ;לק - אל תוותרו על כניסה לרשימות המתנה, 

זה זז יותר מהר ממה שנדמה לכם!

ובכן, כמו ספרייה, מה שמאפשר לקוראים רבים  הספרייה הדיגיטלית שלנו עובדת כמו, 
אומר שלעיתים  גם  זה  באוסף משותף.  ידי שימוש  על  בחינם  דיגיטלית  להנות מקריאה 
כאשר  המתנה.  לרשימת  להיכנס  נאלצים  ואנו  תפוסים  לקרוא  רוצים  שאנחנו  הספרים 
ידי  על  לו  ממתינים  אנשים  כמה  לבדוק  כדאי  תמיד  תפוס,  בו  מעוניינים  שאתם  ספר 
לחיצה על הספר עצמו ובדיקה כמה עותקים וממתינים יש לכותר. אולי אין לו ממתינים 
כלל וכך אתם תהיו הבאים בתור. זמן ההשאלה המקסימלי באופן עקרוני הוא 30 ימים 
אבל במציאות גילינו שאנשים שמחים להחזיר ספרים לפני הזמן לטובת שאר הקוראים 
והקוראות ולכן בפועל הוא בין עשרה ימים לשבועיים. אז גם כשיש ממתינים רבים הספרים 
עוברים בין הקוראים במהירות יחסית. כשעולה ספר חדש לספרייה ורשימת הממתינים 
ארוכה מאוד, אל תשכחו שהספריות החברות בספרייה הדיגיטלית עוקבות בדריכות אחר 
רשימות ההמתנה ורוכשות עותקים נוספים בהתאם לצורך, אז אל תוותרו והכנסו לרשימת 
ההמתנה. ברגע שהספריות ירכשו עותקים נוספים רשימת ההמתנה תתקצר. אל תשכחו 
לבדוק את האימייל שלכם. כשהספר מתפנה תקבלו על כך מייל ויהיו לכם שלושה ימים 
נורא,  לא  הבא. פספסתם?  לממתין  יעבור  לפני שהספר  פעולת ההשאלה  את  להשלים 
אתם מקבלים הזדמנות נוספת, לא מאבדים את מקומכם בתור ותהיו הבאים לקבל מייל 

כשהספר יתפנה שוב.


