פרוטוקול האסיפה הכללית השנתית של חברי עמותת הקוראים בבית הספרים הלאומי 160/612
(ע"ר)1600440/1 :
הוועד הנכנס מודה לחברי הוועד היוצא ובמיוחד לרחל פירסט ,נתי קופפר ויעקב מאשיטי שפרשו
מהוועד.
יו"ר האסיפה :דינה אורדן
על סדר היום :בחירת יו"ר לועד ,חברי ועד וחברי ועדת ביקורת ,אישור דוחות 2011
חברי הועד שנבחרו הם:
דבורה ברגמן—יו"ר
נדיה זלדס
כנה ורמן
אביעד הכהן
דינה אורדן
מרים גולדשטיין
דן ביתן
דן פורת
בנימין ריכלר
נמסר דו"ח על מצבה הכספי של העמותה.
הדו"ח הכספי והמילולי אושרו פה אחד.
נבחרו חברי ועדת הביקורת
גילה רוזן
מוטי נחמני
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עיקרי הדו"ח המילולי שנמסרו בישיבת האסיפה הכללית 1./.2012 ,בשעה  0.00בבוקר.
דבורה ברגמן מסרה דו"ח מילולי על פעילותה של העמותה במהלך השנה.
 .1כינון ועד מייעץ המורכב ברובו מאנשי חו"ל .גויסו כ 00-איש .מטרת הועד :לייעץ ולתת
גיבוי לעמותה בנושאים שונים .חברי הועד המיעץ יקבלו דו"ח על הישיבות.
 .2יתקיים מפגש של הועד המיעץ ב20.4 -
 .3דיווח על מפגשים עם יו"ר הדירקטריון דוד בלומברג
 .4פרשת מסירת הספרים הבלתי מבוקרת .בעקבות הביקורת הציבורית הוקמה ועדת
בדיקה שדבורה הופיעה בפניה .לא התקבלה הצעתה של דבורה לקיטלוג מקוצר
 .5ביקור במחסנים בגבעת שאול
 .6במהלך השנה החולפת נערך שאלון על עיצוב האולמות בבניין החדש .התוצאות הועברו
להנהלה.
 .7בטחון האוספים .שוב העלינו את הצורך בשיפור השמירה על הפתחים ובייחוד בקומה
התחתונה .הייתה פנייה לבלומברג בעניין.
תוכניות לעתיד.
 .1נקבע המשך פגישות חודשיות של אנשי הועד.כמו כן מתוכננים פגישות עם הנהלת
הספרייה בנושאים שונים.
 .2יש להעלות בישיבת הועד המיעץ שתתקיים ביולי את הסוגיות הבאות :מה משקל המחקר
האקדמי בספרייה לעומת הפנייה לקהל הרחב .בעיית אירועי התרבות וההפרעות לפעילות
השוטפת באולמות הקריאה .למשל האירוע בפטיו שלא היה קשור כלל לפעילות הספרייה
ויצר הפרעה קשה (כולל הדלקת רדיו) לקוראים.
 .0לפנות לאוניברסיטה העברית :עדיין יש לה שליטה על  21%מתקציב הספרייה .לנסות לערב
את אנשיה בבעיית המשקל שניתן למחקר האקדמי .אפשרות למפגש עם ראש המכון למדעי
היהדות ולהצגת עמדת העמותה במפגש הבא של הפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה
העברית שיתקיים בנובמבר.
 .0פרויקט הדיגיטציה .כרגע הדברים נעשים ללא בדיקת התוכן .יש לערוך סקר בין הציבור על
עדיפויות.
 .1בעיית אובדן ספרים .בשיחות עם אורלי ואורן עלה שאכן ,כ 00% -מן הספרים אבדו.
 ./לארגן מפגש עם שלמה ואשר על המצב במחסן ,העלאת ספרים עבור הקוראים ועוד.
 .4טיפול בבעיית המלצות של קוראים לרכישת פריטים :המנגנון הקיים טעון שיפור.
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