סיכום פגישת חברי ועד עמותת הקוראים עם פרופסור חגי בן-שמאי
ב 13-בדצמבר 2009
נוכחו חברי הועד :יו"ר יוסף שלמון ,נדיה זלדס ,דינה אורדן ,ישראל אפעל ,מרים גולדשטיין ואבי ארנסקי
התעדכנו לגבי תהליכים הקשורים בהתחדשות הספרייה
 .1אורן וינברג מספריית חיפה מונה כמנהל בפועל של הספרייה הלאומית .הוא יהיה נוכח בספרייה 4
ימים בשבוע ועבודתו תתרכז בהיבטים ספרניים של תהליך ההתחדשות ובארגון התקציב.
 .2מפרט תכנית האב לספרייה יתבצע ע"י חברה חיצונית בשם חברת אביב .הועלתה אפשרות של
פגישה בין נציגים מטעמנו עם חברי הקבוצה המטפלת בתכנון הספרייה.
 .3דיברנו גם על חלוקת סמכויות בין המנכ"ל לבין המנהל האקדמי .פרופסור בן-שמאי רואה את עיקר
תפקידו בנושאי תוכן ורכישה (של ספרים ,אוספים ,שיתופי פעולה דיגיטאליים וכתבי יד) .פרופ' בן-
שמאי בוחן את אפשרות שילובם של מפעלי מחקר הנמצאים כיום בספרייה גם במסגרת הספרייה
החדשה שתיבנה .על פי תוכנית האב לספרייה החדשה שכתיבתה הולכת ונשלמת ביוזמת יד הנדיב
ארכיון העם היהודי יהיה חלק מן הספרייה .כמו כן הועלתה האפשרות שהספרייה תפעל לשילובם
של עמיתי מחקר במפעלים אלה.
 .4הועלו גם שאלות הנוגעות לעיצוב אולמות הקריאה בספרייה החדשה :אנו נוטים להסכים עם פרופ'
בן -שמאי שגם אם יבנה אולם מרכזי אחד כדאי יהיה לשמור על הפרדה בין נושאי הליבה .התבשרנו
שמספר הספרים במדף הפתוח יוכפל מ 200,000-ל. 400,000-
 .5כנראה שהשלב הראשון בבניית הספרייה החדשה יהיה בניית מקום אחסון מרוחק--דבר זה יאפשר
שמירת חלק מהספרים שם כהכנה למעבר לבניין החדש.
 .6העלינו את בעיית כתבי העת .פרופ' בן-שמאי מקדם את הצבתם באולמות הקריאה .אנו תומכים
בהצעתו שבספרייה החדשה כדאי לחזור למתכונת של חדר עם ריכוז של כתבי העת .העלינו נושא
בעיית הנגישות לחומרים אלקטרוניים ונציע פתרונות ורעיונות לייעול התהליך בהמשך.
 .7נבחנת אפשרות להרחיב את אוק"י ע"י שבירת הקיר מאחורי המחשבים.

 .8נושא נוסף הוא הפן התרבותי של הספרייה העתידית .הובהר לנו שאין כוונה להפוך את הספרייה
למתנ" ס אבל יהיה ניסיון להביא קהלים חדשים כולל תלמידי תיכון לספרייה .זו שאלה של מינון וכן
חשוב לברר באיזו דרך זה יעשה כדי שלא להפריע לתפקודה כספריית מחקר.
 .9פרופ' אפעל העלה את חשיבותו של מחקר המזרח הקדום והחסרים באוסף הספרייה .הוסכם שפרופ'
אפעל יגיש רשימה של הספרים החסרים בספרייה בתחום זה.

