סיכום מפגש ועד העמותה עם חברי ההנהלה מ 8-באפריל 2010
נכחו מטעם ועד העמותה :יוסף סלמון ,יו"ר ,נדיה זלדס ,כנה ורמן ,מרים גולדשטיין ,דינה
אורדן ,ישראל אפעל
חברי ההנהלה:
אורן וינברג ,מנהל
חגי בן-שמאי ,מנהל אקדמי
אלון שטרסמן ,מנהל מערכות מידע וטכנולוגיה
יניב לוי ,מנהל תהליכי ספריה
אורלי סימון ,מנהלת שירותי קהל
אביעד סטולמן ,אוצר יהדות
המפגש התקיים במסגרת המפגשים הדו-חודשיים בין הנהלת הספרייה לבין ועד העמותה.
המבנה הארגוני החדש:
אנו מברכים על ההזדמנות שניתנה לנו להכיר את בעלי התפקידים החדשים ומקווים לשיתוף
פעולה מלא ופורה איתם .כרגע מגייסים אוצרים לשני תחומי הליבה הנוספים :ישראל
ואיסלאם .כמו כן מתנהל חיפוש ל"בוחרים"--תפקיד משנה לאוצרים בתחומים הנמצאים
באולם קריאה כללי ואוספיו .אורלי סימון הביעה נכונות לקיים קשר רציף עם חברי ועד
העמותה.
עדכונים:
טכנולוגיה (תגובה למכתבנו בנושא ,שנשלח לפני כחודשיים):
 .1הזמנת ספרים אלקטרונית :הנושא בבדיקה והכנות ליישומו יתחילו בקרוב.
 .2החזרת ספרים עצמאית למחסן :בינתיים ההנהלה החליטה שלא לחדש את האפשרות
הזאת ,מפני שהיא תהיה חלק מפרויקט טכנולוגי יותר כולל בעתיד.
 .3עלויות צילום :מחיר הצילום יוזל ומה 1-במאי יעמוד על  25אג' במקום .30
השימוש בעמודי  4Bמונעת מהספרייה להוזיל את המחיר עוד.
 .4מדפסות :במסגרת הפרוייקט להחלפת תחנות העבודה באולמות הקריאה בחודשים
הבאים תוצב מדפסת בשירות עצמי בכל אולם לשימוש הקהל .במידת הצורך תישקל הוספת
מדפסות .מחיר הדפסה יהיה זהה למחיר צילום.
 .5תתוקן רשת אינטרנט אלחוטי נוספת ,ותתאפשר גישה למאגרים מקוונים ממחשבים
אישיים בתחום הספרייה.
 .6בעתיד יוכנסו לשימוש כרטיסי קורא.
רכישות חדשות:
פרופסור חגי בן-שמאי סקר כמה מהרכישות החשובות שבוצעו ע"י הספרייה בתקופה
האחרונה ,בהן :כ"י ייחודי של מקובל ידוע ( 218עמודים ,משנת  ;)1610אוסף אברהם הטל
(על צפון-אפריקה) נמצא בתהליך קטלוג; ואוטוגרף של פירוש שד"ל לישעיהו.
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הספרייה רוכשת פריטים גם במכירות פומביות
הרכישה של חומרים בפורמטים אלקטרוניים ממשיכה ומתעצמת ,והספרייה מתכוונת לשים
דגש חזק יותר על פורמט זה בשנים הבאות .רכישות אלה יסגרו את הפער ב"תחומים
הנלווים" לתחומי הליבה .חברי ההנהלה הדגישו כי השאיפה לכיסוי טוטאלי קיימת רק
בתחומי הליבה .שיתוף פעולה עם הספרייה בהר הצופים הוא אפשרות אחת למילוי הצרכים
בתחומים אחרים .הנהלת הספרייה הבטיחה לבדוק את תהליך הזמנת הספרים הקיים
מספריית הר הצופים.

תוכנית האב – אושרה ע"י הדירקטוריון .נציגנו אביעד הכהן נכח בדיון .התוכנית תועלה
לאתר אינטרנט ייעודי המוקדש לספרייה החדשה .האתר יאפשר תגובות מהציבור ומעקב
אחרי התקדמות התהליך.
עיתונות :התצוגות תחודשנה בשבועות הקרובים ,וכתבי העת יוצבו בכל אולם.
איוש תפקיד מנהל אגף תרבות וחינוך .מטרת תפקיד זה הוא לחשוף את הספרייה לציבור
הרחב והוא טרם אוייש .עד איוש התפקיד ,אגף זה ינוהל ע"י חגי בן-שמאי .בבניין החדש
יוקצה שטח גדול יותר לתערוכות ואירועים .בבניין הנוכחי תפתח תערוכה על הבעל שם טוב
בסוף יוני והספרייה תשתדל להוציא גם קטלוג .בסוכות תיפתח תערוכה על רבי נחמן
מברסלב.
התערוכות יהיו מקצועיות ורב מימדיות ותשלבנה גם מוזיקה וסרטים.
פתיחת מרכז המוזיקה החדש– הפתיחה הרשמית תתואם עם קרן ווקסנר .כיום ,אפשר
לבקר במרכז ,ולהשתמש בעמדות העבודה החדשות .המרכז פתוח כל יום עד  ,4ובעתיד
יתכן שתתווספנה שעות לפי דפוסי השימוש.
דיגיטיזציה :הספרייה ממשיכה שני פרויקטים קיימים--במוזיקה ובעיתונות היסטורית.
ועדת היגוי ,בראשותו של ירון צור ,קובעת סדרי עדיפויות .אפשר לפנות לירון עם הערות
והצעות.
פרויקט מחשוב הכרטסת מתקדם כחלק משאיפת הספרייה שכל החומרים יהיו נגישים דרך
קטלוג הספרייה .כמו כן ממשיכים למפות פערי קטלוג( .יניב)
אחסון מרוחק
הספרייה בודקת חלופות לשטחי אחסון מרוחקים.
נושאים נוספים שהועלו:
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תודה על הארכת שעות מחלקת הארכיונים פעם בשבוע (תשובה חיובית
לבקשת קורא שהועבר דרכנו)
הערה ספציפית לגבי השאלה בין-ספרייתית :אין אפשרות להשאלה ממכללת
אריאל.
שעות הספרייה בחופשה המרוכזת של האוניברסיטה :הספרייה תנהג שעות
מקוצרות בתקופה זו .פרטים נמצאים באתר הספרייה
(" )www.jnul.huji.ac.ilמידע לקורא".
הקפטריה :העלינו בקשה לשיפור השירות או להחלפת הזכיין .הנושא
בבדיקה.
קוראים ביקשו הקצאת אזור מסודר ויפה לאכילה שלא במסגרת הקפטריה.
גם בעיה זו בטיפול.
ניקיון השירותים :הופקד עובד מיוחד לתפקיד .אנחנו מצפים לשיפור נוסף.
בקשנו מספרים חדשים עבור מלתחה החדשה ואלה הוזמנו.
בעיית חניה עבור חוקרים שרוצים להגיע לספרייה--כרגע אין פתרון כי
החנייה בשליטת האוניברסיטה.

עדכונים נוספים:
הגלריה באולם ארדון תשופץ ותוקדש לתערוכות בנושא אמריקנה (אוסף משפחתי של
התורמים).
הקיטלוג של אוסף אדלשטיין ישופר.
נושא אחר שעלה לדיון הוא קביעת סדר העדיפויות בספרייה--מטרות איסוף או מחקר? דעת
ההנהלה היא שאין סתירה בין המטרות ושהחומרים האלקטרוניים והסרוקים יענו לצרכי קהל
החוקרים .לא תופסק רכישת ספרים ויושם דגש על שיתופי פעולה והזמנות בין-ספרייתיות .
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